Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT:

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január hó 30.
napján 14.00 órától tartott nyílt üléséről.

JELEN VANNAK:

Csach Gábor polgármester, Huszár Péter alpolgármester, Bárányné Dr. Balázs
Mária, Dr. Szabó Géza, Frankó Viktória, Gyenes Szilárd, Győri János, Hajnal
Sándor Mátyás, Lombos István, Münzberg Gusztáv, Reznicsek Ferencné és
Szedlák Sándor képviselők

HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Szikora Péter osztályvezető
Vida Tibor osztályvezető
Mega György osztályvezető

Csach Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket, a Hivatal dolgozóit és a
Városi Televízió nézőit. Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői, akik az ülésen megjelentek.
Ezt követően megállapítja az ülés határozatképességét (12 képviselőből 12 jelen van) és megnyitja azt.
Napirenddel kapcsolatban javasolja a 10.) számú, az „Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Érdekképviseleti Fóruma tagjának kijelölésére” vonatkozó előterjesztés napirendről történő levételét és
10.) napirendi pontként napirendre venni a most kiosztott „Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől
eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést. Javasolja, hogy a 21.) számú, az „Előterjesztés a Pannónia motorkerékpár
kiállítás elhelyezésére” vonatkozó előterjesztést 11.) napirendi pontként tárgyalja a Testület.
A Polgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek kérdése, javaslata?
Megállapítja, hogy nincs.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a 10.) számú, az „Előterjesztés a Szent Erzsébet
Idősek Otthona Érdekképviseleti Fóruma tagjának kijelölésére” vonatkozó előterjesztés napirendről
történő levételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja 10.) napirendi pontként napirendre venni az Előterjesztés
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó most kiosztott anyagot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadott.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a 21.) számú, az Előterjesztés a Pannónia
motorkerékpár kiállítás elhelyezésére vonatkozó előterjesztés 11.) napirendi pontként történő
megtárgyalását, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

A mai ülés napirendje a következő:
Nyílt ülés:
1.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
2.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
3.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
4.) Előterjesztés a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló
32/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
5.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
7.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00068 „Esély otthon -Balassagyarmaton” ösztöndíjról
szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról szóló 32/2013.(XI.05.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójának
jóváhagyására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
10.) Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő
19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

használatának

szabályairól

11.) Előterjesztés a Pannónia motorkerékpár kiállítás elhelyezésére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde házirendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
13.) Előterjesztés a vasúti közlekedés javítása kapcsán szükséges intézkedésekre
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

szóló

14.) Előterjesztés a Balassa Sport Egyesület támogatására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
16.) Előterjesztés a Vitalitás SE Balassagyarmat 3167/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
17.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adására a Madách
Irodalmi Társaság részére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
18.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3. szám alatt lévő Art Café téli terasz
építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
19.) Előterjesztés a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/5 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
szóló helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. (510/A/1 hrsz-ú) nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
21.) Előterjesztés a Deák F. u. 17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosítására az Ipolyvölgyi Különleges Mentőegyesület részére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Zárt ülés:
1.) Előterjesztés az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázat elbírálására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
2.) Előterjesztés a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős tanácsnok kinevezésére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Napirend előtt
Csach Gábor polgármester szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy életének 81. évében 2019. december 18-án Budapesten elhunyt Dr. Kren Károly, a
balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház nyugalmazott sebész főorvosa. Röviden ismerteti életútját:
elmondja, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1963-ban végzett, a Városi Kórház Sebészeti
Osztályán 1963 és 2009 között dolgozott. Az egészségügy kétszeres kiváló dolgozója, Pro sanitate
miniszteri emlékérem és Nógrád megye „Az év orvosa” kitüntetettje. Az első szabadon választott
önkormányzat képviselője, aki 2003-ban megkapta a Balassagyarmatért emlékérmet is.
Megkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egy perces néma felállással adózzanak emlékének. (Egy perces
néma felállás).
Emlékét örökké megőrizzük!
Csach Gábor polgármester: Gyenes Szilárd képviselőnek adom meg a szót, aki napirend előtti
hozzászólásra jelentkezett.
Gyenes Szilárd: Egy másik szomorú hírünk is van, mert nemcsak Kren Karcsi bácsi távozott az élők

sorából, hanem Nováky Balázs altábornagy úr is, aki tíz évig a Magyar Határőrség országos parancsnoka
volt. Balassagyarmatról indult az országos parancsnokság felé, és jellemzően a tízéves parancsnoksága
alatt kilenc országos rendőrfőkapitány váltotta egymást. Egy nagyon nagy hírű, szakmai tiszteletben álló
emberről van szó, aki ott volt a vasfüggöny átvágásánál. Kérem a Testületet, hogy egy perces felállással
emlékezzünk meg Nováky Balázs altábornagy úrról is. Köszönöm szépen!
Csach Gábor polgármester: A hagyományaink szerint csak azokról emlékezünk meg, akik, vagy a
Képviselő-testülethez, vagy az Önkormányzathoz kötődtek. Szabadkai György főorvos úr is elhunyt, így,
akkor rendhagyó módon - elfogadva Képviselő úr javaslatát - egy perces felállással emlékezzünk meg az
összes olyan elhunytról, akik ebben az elmúlt egy hónapban hagyták itt a várost, és tevékenységük fontos
volt a városnak.
(Egy perces néma felállás).
A Polgármester napirend előtt ismerteti az előző testületi ülés óta eltelt időszak főbb történéseit, valamint
tájékoztatást nyújt a városvezetés fontosabb tárgyalásairól és az elmúlt időszak főbb eseményeiről is.
Minden napirend előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos tájékoztatóban szereplő
véleményeket, javaslatokat, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Napirend
1.) Elõterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a gyermekétkeztetéshez
kapcsolódó normatíva emelésére legutóbb 5 éve került sor, így a mostani emeléssel az azóta eltelt
időszakban bekövetkezett élelmiszereket érintő áremelkedés lenne kompenzálva.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020.(II.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Elõterjesztés a szociális intézményekben fizetendõ térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: A szociális intézményekben utoljára három évvel ezelőtt módosultak a térítési
díjak, a javaslattevő 5 %-os normatíva emelést javasol.
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) r e n d e l e t e módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.) Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszerérõl, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: A minimálbér emelkedése miatt a családok jövedelme az elmúlt években
jelentősen megváltozott. A változások szükségessé teszik az Önkormányzat által biztosított szociális
ellátások értékhatárainak felülvizsgálatát is, továbbá Szedlák Sándor képviselő úr előző testületi ülésen
felvetett, az oltásra vonatkozó támogatási javaslata is belekerült a rendeletbe.
Szedlák Sándor: Csak köszönetemet szeretném kifejezni, hogy javaslatom a megállapodásunk szerint
bekerült a rendeletbe.
Csach Gábor polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4.) Elõterjesztés a települési képviselõk és a bizottságok nem képviselõ tagjainak juttatásáról szóló
32/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: A Képviselő-testület minden ciklus elején tárgyalja a képviselői tiszteletdíjakról
szóló rendeletet. Az előterjesztés a képviselők és bizottsági tagok részére 20%-os tiszteletdíj emelést
tartalmaz. Ezzel az emeléssel a hasonló nagyságrendű településeken elfogadott tiszteletdíjak alsó sávjában
maradunk.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(II.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló
32/2014.(II.01.) önkormányzati r e n d e l e t e módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.) Elõterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Az asztalon található egy módosítási javaslat, mely a Kulturális Bizottság
javaslatait tartalmazza. Kérem a Testületet, hogy ezzel a módosítási javaslattal fogadják el az előterjesztést!
Ez a rendelet-tervezet már az előző testületnél nagyvonalakban elkészült, azonban az akkori bizottság úgy
döntött, hogy a rendelet elfogadását inkább a következő Képviselő-testületre bízza.
Lombos István Pál: Valószínű mindenki tudja, hogy nem állt tőlem távol a sporttal kapcsolatos ügyekben
szót kérni, és nincs ez másként most sem. Az új sportrendelet összehasonlítva az eddig érvényben levő
sportrendelettel nem sok változást tartalmaz. Az új, életbe lépett sporttörvény minden egyes passzusát

pluszként tartalmazza, ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek felmerülnek bennem e rendelet
elkészítése után és remélem, hogy a Képviselő-társaimban is. Ha nem, akkor azt nagyon sajnálom, mert
úgy tudom, hogy az ilyen és ehhez hasonló ügyek döntésében a Kulturális Bizottságnak van kompetenciája.
Elsősorban tehát kérdéseim vannak. A rendelet-tervezet különválasztja a látvány-csapatsportban
tevékenykedő sportegyesületek és a nem látvány-csapatsportban tevékenykedő sportegyesületek ügyében
hozható döntéseket is. Azt tudni kell, hogy úgy indult, hogy öt olyan sportág lett meghatározva, amely
látvány-csapatsportágként plusz lehetőséghez jut, ha úgy tetszik állami támogatáshoz, mert hiszen a
társasági adóhoz való jutás az egyfajta adónemnek az egyesületekhez történő átadását teszi lehetővé.
Ugyanakkor viszont nem tudom, hogy a rendeletünk mennyiben érinti ezt az ügyet, ugyanis
Balassagyarmaton ebben a pillanatban két olyan sportág tevékenykedik, amelyik ebből a szempontból
érdekes lehet, ez a labdarúgás és a kézilabda.
Tehát azt kell mondanom, hogy nálam ez úgy vetődik fel, hogy másként kell támogatni a látványcsapatsportágban működő sportegyesületeket, mint amelyek nem látvány-csapatsportágban
tevékenykednek.
A törvény azért született, hogy azokban az olimpiai sportágakban, amelyben egyébként eredményesek
vagyunk és megfelelő eredményeket akarunk elérni, azok megfelelő nagyságrendű állami támogatásban
részesüljenek a TAO-n keresztül. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy az egyesületeket az
önkormányzatok, vagy egyéb más gazdálkodó szervezetek ne támogathatnák ugyanolyan szinten, mintha
nem lennének ezek a lehetőségek a társasági adóval. Arról már nem is beszélek, hogy az anyag
elkészítésében nem tudom, hogy volt-e előzetes szakmai konzultáció, nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy
a városban működő meghatározó nagyságrenddel tevékenykedő egyesületek véleményét kikérték-e, volte olyan megbeszélés, amelyben konkrétan lehetőség nyílt bizonyos helyi sajátosságoknak a
megjelenítésére?
Úgy gondolom tehát, hogy a rendelet maga lényegében összefoglalja azt a fajta sporttevékenységet, ami a
városban megtalálható, ugyanakkor lenne javaslatom.
A sportlétesítmények használatával kapcsolatos egyesületeknek a felsorolásában a Kábel Sportegyesület,
mint ingyenes használó jelenik meg. Ez természetesen a többi egyesülettel együtt ugyanígy történik,
ugyanakkor tudomásom van arról, hogy a Kábel Sportegyesület nem kis mértékben fizet terembérleti díjat
az Önkormányzatnak. Ha pedig ez így van, akkor ki kell venni az egyesületi felsorolásból a Kábel
Sportegyesületet, mint a sportlétesítményeket ingyen használó intézményt, és meg kell határozni az
Egyesület által használt időintervallumokat is. Így, úgy gondolom, hogy legálissá tehető az a fajta
pénzmozgás, amely az Egyesület és az Önkormányzat között eddig felmerült. Tehát nekem az a
javaslatom, hogy a Kábel Sportegyesület ingyenes létesítmény használatától tekintsen el az Önkormányzat
és a város költségvetésében ugyanilyen arányban támogatást írjon elő. A kérésem az, hogy ezt beszéljük
és gondoljuk át. A harmadik dolog pedig az, ha ilyen és ehhez hasonló anyagok készülnek, akkor én úgy
gondolom, hogy a Kulturális Bizottságban is kellene lenni egy olyan személynek, aki legalább a
sportszakmai ügyeket behatóan ismeri, és bizonyos döntéseket a véleményével szakmailag alátámasztva
tudja befolyásolni. Ezt nem látom, és éppen ezért most is arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy sem az
Önkormányzatnál sem a Kulturális Bizottságban nem található olyan szakember, aki ilyen és ehhez hasonló
feladatokat szakmailag megfelelően alátámasztva tudja végezni, ezért továbbra is indítványozom, hogy
vagy sporttanácsnokot, vagy sportreferenst, vagy sportfelügyelőt, - vagy hívjuk ahogy akarjuk működtessünk az Önkormányzatnál, hiszen olyan szintű sporttevékenység folyik a városban, amelyet
koordinálni, összefogni, irányítani és természetesen figyelemmel kísérve a szakmai munkát, értékelni is
tudni kell.
A testületi anyag más részénél példaként hozunk fel hasonló nagyságrendű városokat bizonyos feladatok
megoldásában, ezért úgy gondolom, hogy ez is azok közé tartozik, amelyek nagyon fontos szempontot
jelentenek az ilyen és ehhez hasonló anyagok elkészítésében, értékelésében és természetesen
elfogadásában.
Csach Gábor polgármester: Nem vagyok a sportnak a szakértője és nem is folytam bele ebbe a munkába,
de azért annyit hadd jegyezzek meg, hogy a Kulturális Bizottság összeállítása tekintetében dönthetett volna
úgy az ellenzék, hogy Lombos István elnök urat delegálja. Annyit - és remélem ebben megerősítenek a
hivatalnokok - el tudok mondani, hogy az egyesületekkel, a volt sportintézmény-vezetővel - aki most a
GAMESZ vezetője - is egyeztetve volt, hiszen ez már több mint két éve zajló munka. Én a melléklet kapcsán
is óva intenék attól, hogy kivegyünk belőle egyesületeket. Ebben az összes látvány-csapatsport egyesület
benne van, akik fizetnek bérleti díjat. De például több egyesületnek jóval nagyobb helyiségigénye van, mint

amekkora bérleti díjat tud fizetni, tehát én nem javaslom, hogy kivegyünk bárkit ebből a listából. Sőt a
Bizottság és a Testület munkáját az segíti, ha ebbe a mellékletbe minden olyan egyesület szerepel, aki
támogatáshoz jut.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Elsőként a rendeletalkotás technikai részével kezdeném. Ahogy
Polgármester úr is elmondta, ez nem újkeletű rendeletalkotási javaslat volt, immár második éve
folyamatosan újra és újra előkerül ez a szabályozási kérdés. Többször, több összetételben került
megvitatásra, tavaly egészen a bizottsági szintig eljutott, amikor a Kulturális Bizottság hosszas vita után
végül úgy döntött, hogy - mivel nem egyeztek a különféle nézetek, koncepciók - vegyük le a napirendről,
tehát ezért nem került előző évben a Képviselő-testület elé ez a rendelet-tervezet. Idén ismételten elővettük
a tervezetet, ismételten egyeztettünk, - ahogyan Polgármester úr is elmondta - a GAMESZ vezetőjével, aki
napi kapcsolatban van azokkal a sportegyesületekkel, akik teremhasználatra igényt tartanak, akár az
önkormányzati fenntartású, akár a nem önkormányzati fenntartású - és itt elsősorban a Tankerület
vagyonkezelésében lévő iskoláknál található sportcsarnokokra gondolok – intézményekben. Most újólag is
mindenkit végigkérdeztek az óraigényükkel kapcsolatban, és mindenki elmondhatta a kérését.
Természetesen ez úgy szokott lenni, hogy - ahogy ezt már a bizottsági ülésen is említettem, és bocsánat a
rossz példáért - ha megkérdeznek 100 embert, hogy kér-e egy tábla csokoládét, akkor 99 biztosan azt fogja
mondani, hogy igen, még ha most nem eszem is meg, majd jó lesz később. Itt is az volt az eredmény, hogy
lényegesen nagyobb terem-óraigényeket jelentettek be az egyes szervezetek, mint amennyi rendelkezésre
áll. Ez is okozta azt a megoldást, hogy a rendelet-tervezetben 3/B. mellékletként szereplő óránkénti
felosztást most teljes egészében kivettük a rendszerből, mert egy évben két ciklusban kell beosztani az
igényeknek megfelelően és azt gondoljuk, hogy kár a Képviselő-testület energiáját azzal elvenni, hogy azt
szavazzuk meg, hogy ki hány órás teremhasználatra legyen jogosult. Van egy Tankerülettel kötött
vagyonkezelési szerződés, illetve egy háromoldalú megállapodás, ami alapjaiban határozza meg a nem
önkormányzati fenntartású intézményeknél igénybe vehető órakeretet. Az ebben meghatározott
órakereteket a GAMESZ igazgatója jogosult – reméljük, hogy közmegelégedésre - egyeztetés során
elosztani, felosztani. Ezért tehát ezt nem rendeleti síkon szabályoznánk.
Kitérnék a támogatási részre is, nevezetesen arra, hogy a látvány-csapatsportok miért kerültek a rendelettervezetbe. Valószínűleg, akik nemcsak ebben a ciklusban tevékenykednek az önkormányzati munkában,
emlékeznek rá, hogy vannak „nagyobb fajsúlyú” sportegyesületek, akik mindig viszonylag nagyobb összegű
támogatási igényt jelentettek be az Önkormányzat felé, és az Önkormányzat ezeket általában akceptálta is.
Ilyen például a Kábel SE, vagy a Balassa SE, a Palóc Farkasok. Még a rendelet-tervezet megalkotásának
kezdetén merült fel ez a probléma, hogy ezek, az egyébként városi szinten mindenképpen prioritást élvező,
nagy tekintélyű, nagy szakmai múltú egyesületek ne vegyék el a keretet azok elől a kicsik elől, akik
kérdésében a Bizottság jogosult dönteni, és a Képviselő-testület által meghatározott költségvetési
rendeletben foglalt keretet a rendeletnek megfelelő módon szétosztani. Hogyan lehet megfogalmazni, hogy
kik ezek a szervezetek? Nem tudtunk jobb gyűjtőfogalmat találni, mert valójában ezek az úgymond
általánosan preferált, mindig támogatott nagy egyesületek a látvány-csapatsportokhoz tartoznak. Ezek
támogatása tehát külön történne oly módon, hogy a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben ezen
egyesületek számára külön határoz meg egy bizonyos összeget, a többiek részére pedig egy keretösszeget
állapít meg, amiről a Kulturális Bizottság jogosult dönteni az eddigiek szerint. Az én elképzelésem szerint,
ha sikerülne ezt a fajta metódust kimunkálni, akkor annak is elejét tudnánk venni, hogy olyan anomáliák
keletkezzenek, hogy azok az egyesületek, akik komolyan veszik a rendeletben foglalt támogatási formát és
csak a pályázati adatlapon a megadott időpontig, a megadott módon és tartalommal jelentik be az igényüket
nem szorulnak háttérbe azokkal szemben, akik, hogy úgy mondjam ötletszerűen, hol ilyen indokkal, ahol
olyan indokkal, különféle támogatási célokat megjelölve, többlettámogatáshoz jutnak azáltal, hogy a
Képviselő-testület - természetesen mivel szereti a sportot - nem kívánja őket visszautasítani. Ha tudja a
nagyobb egyesület, hogy abban az évben az önkormányzat által támogatva milyen keret áll rendelkezésére,
akkor én reménykedem abban, hogy ezt jobban be is tudja osztani, vagy úgy igazítja a gazdálkodását, hogy
ne találkozzunk ugyanazon egyesület kérelmével egy éven belül háromszor, négyszer, sokszor különböző
célok megjelölésével. Így a rendelet-tervezet összeállításánál azt gondoltuk, hogy ez részben egyfajta
mederbe tereli a támogatásokat, - meghagyva természetesen az eddigi támogatások egy részét - részben
pedig kezelhetővé teszi magát a támogatási rendszert.
A Kábel SE mellékletből történő kivételét természetesen megtehetjük, de ott csak általánosságban van
felsorolva, mint olyan szervezet, aki jogosult esetleg ingyenes használatra is.

Lombos István: Amit most jegyző asszony elmondott, azt tisztázni kell. Ami a Kábel SE ügyeit illeti, nem
plusz támogatásokról van évek óta szó, hanem mindig egy előlegről. Én hajlandó vagyok azonosulni az
önkormányzati vezetéssel abban a tekintetben, hogy az Önkormányzat nem bank, és természetesen ne
használjuk bankként. Ezért mondtam azt, hogy tegyük legálissá azt a fajta igényt, ami egy látványcsapatsportágnál sajnos felmerül, mégpedig az, hogy minden társasági adóba beszedett fillér után 30%
önrészt kell hozzátenni. Ha a látvány-csapatsportágban működő sportegyesület befizet tíz millió forint bérleti
díjat és kap önkormányzati támogatást, amit az Önkormányzat költségvetésében egy előirányzat biztosít,
akkor senkinek semmilyen kára nem származik. Nem tudom érthető-e, amit mondok? Innentől kezdve
beszéljünk arról, ami történt, és ami nem kell, hogy történjen az kiaknázható úgy, hogy legálissá tesszük
azt a fajta igényt, ami egyébként nem jelent semmi problémát sem az egyesületeknek, sem pedig az
Önkormányzatnak.
Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy nézzük meg, hogy támogatást a látványcsapatsportágak közül - kifejezetten támogatást és nem visszatérítendő támogatást - mely egyesület kapott.
A Kábel SE nem visszatérítendő támogatást nem kapott. Kölcsönt kapott, majdnem minden évben adtunk
7, vagy 8 millió forint támogatást a Kábel SE-nek, amit a következő év február 31-éig vissza kellett fizetnie.
Ez nem támogatás, ha úgy tetszik nem pénzügyi támogatás. Csak azért mondom, hogy tisztázzuk és nem
akartam ezt ilyen konkrétan idehozni, én azt akartam, hogy megoldás legyen, hogy ha a rendeletünkben,
vagy akár a megállapodásokban úgy szerepel a látvány-csapatsport, - és lehet ez labdarúgás is - hogy
befizet 10 millió forint bérleti díjat, akkor azt kell mondanom, hogy ők is támogathatók lehetnek. Ugyanakkor
természetesen nyilvánvaló önrészt kell tudni biztosítani szponzori támogatási ügyekben az egyesületeknek.
Nyilván nem lehet erre támaszkodni, de ha ezt az Önkormányzat megteheti úgy, hogy sem fillérekben, sem
erkölcsileg, sem morálisan nem jár rosszabbul és szabálytalanul sem jár el, akkor miért ne? Én úgy
gondolom, hogy ennek van létjogosultsága. Természetesen, amit Jegyző asszony mondott a
sportlétesítmények használatának az elosztásáról, azok igénybevételi lehetőségéről egy percig sem
kifogásoltam, nem kritizáltam, elfogadom úgy, ahogy le van írva, ahogy eddig működött, hiszen rendben
volt eddig is és ez után is gondolom rendben lesz. Én kifejezetten a pénzügyi elszámolási rendszerrel
kapcsolatos anomáliáimat fogalmaztam meg, amit rendeleti szinten, ha nem muszáj nem kell
megfogalmazni, de ha nincs benne a Kábel SE ingyenes létesítményhasználati lehetősége, akkor
nyilvánvalóan fizetni kell neki, akkor pedig egy megállapodás kérdése, hogy ebből mennyit tudunk
támogatásként a költségvetésben előirányzattal biztosítani.
Csach Gábor polgármester: Még egyszer mondom Elnök úr, hogy azért nem javaslok bárkit is kivenni a
mellékletből, mert a bérleti díjakat az egyesületek nagyrészt a TAO-ból fizetik. Ahhoz, hogy TAO-t tudjanak
fizetni, ahhoz nem elég, hogy nyerjenek egy TAO pályázatot, - horribile dictu, hogy ki tudja meddig lesz
TAO támogatás - hanem az is kell, hogy az elnyert TAO támogatásra megszerezzék a vállalkozóktól a TAO
befizetéseiket. Ez egy bizonytalan világ, láttunk arra példát az elmúlt években, hogy néhány egyesületnél
ez problémát okozott, gondolom egyébként most is, úgyhogy én nem javaslom, hogy kivegyük a
mellékletből. Ahhoz a pénzügyi anomáliához egyébként semmi köze a rendeletnek, mert ezek ad-hoc
fellépő helyzetek, azt pedig respektálhatjuk a pénzügyi, jogi menedzsmenttől, hogy sajnos nem tudják, nem
tudjuk vállalni a visszatérítendő támogatás biztosítását, hiszen Önkormányzat nem folytathat banki
tevékenységet, ez a forma nem önkormányzati specifikum. Akkor jó lenne, ha szedhetnénk érte kamatot,
de sajnos az is tilos, tehát ez okozza a problémát, amit rendeletileg nem tudunk rendezni, így azt javaslom,
hogy ezt a részét vonjuk vissza. Egyébként a vita nem is ezen volt tavaly, hanem azon, hogy a bizottsági
elnök úr szeretett volna szigorítani, szerette volna, ha a pályázati feltételek a mostaninál szigorúbbak
lennének. Például mutassanak fel eredményt, tehát legyen eredménycentrikus, legyen bevételcentrikus,
legyen önrészcentrikus. Emiatt került le a napirendről, és én azt hittem, hogy ez fogja a problémát okozni.
Ebbe a rendelet-tervezetbe már bekerültek ilyen pontok a bizottsági hatáskörről, de egyelőre előnyt élvez
az, aki önmagáért is tesz, és nem csak támogatást kér. Még egyszer mondom, én nem javaslom, hogy
kikerüljön a mellékletből az Egyesület, mert ezt a problémát nem fogja megoldani, sőt adott esetben, ha
nincs forrásuk a bérleti díj fizetésre akkor ellehetetleníti az egyesületet, ami nyilván nem cél.
Gyenes Szilárd: Nagyon fontosnak tartjuk és nagyon szeretjük, hogy ilyen sokszínű sportélet van
Balassagyarmaton, de azt gondolom, hogy nyilván ez sokkal többről szól, mint helyiséghasználatokról. Jól
látszik a mostani Képviselő-testület előtt kialakult kis diskurzusból is, hogy erőforrásokról szól az a történet.
Ahogy Polgármester úr is említette, ha a TAO támogatások egyszer át fognak alakulni, akkor gyakorlatilag
oda fogunk jutni, hogy kizárólag a szülők segítsége és az önkormányzatunk, az itt élő emberek támogatása

fogja majd valamilyen formában fenntartani ezeket a tevékenységeket. Ezért alapvetően jó iránynak tartjuk,
hogy szabályozott keretek közé kerül ez a történet, tehát ilyen szempontból a rendeleti jó, bizonyos
tekintetben jó és üdvözlendő. Azonban mi két nagyon fontos dolgot azért hiányolunk, amit Elnök úr is
elmondott. Ebben a városban nagyon sok éven keresztül működő intézmény volt a sportfelügyelői
intézmény. A sportfelügyelő napi kapcsolatot tartott a sportolókkal, ismerte a belső problémákat, sokkal
nagyobb rálátást engedett arra városvezetésnek is, hogy adott esetben egy nyilvánvalóan olyan forrás
felosztásában döntsön, amely mindig kevés, mert mindig többet szeretnének. Tehát ennek az előkészítése
az, ami így egy picit bántó, ezért mi még egyszer szeretnénk ennek nekifutni, most tartózkodnánk, - ettől
függetlenül meg fogják tudni szavazni ezt a rendeletet - tehát elindulunk egy jó irányba, és lesz majd néhány
módosításunk a jövőre nézve. Csak azért szerettem volna ebben külön felszólalni, hogy nehogy a városban
sportoló emberek és nagyon sokat dolgozó egyesületek azt gondolják, hogy nekünk nem az a célunk, hogy
átlátható és transzparens pénzfelosztás legyen.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Arra hívom fel ezzel kapcsolatban a figyelmet, hogy az idő
szorításában vagyunk.
Csach Gábor polgármester: Gyenes Szilárd képviselő úr azt mondta, hogy a módosításra később fognak
javaslatot tenni. Megkérem képviselő urat, hogy ezt április után tegyék meg, mert az idei pályázati idény
már lejár.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A rendelet-tervezet szerint február 10-ig be kell nyújtani a kérelmeket.
Gyenes Szilárd: Akkor még egyszer megismétlem. Mi nem fogunk nemmel szavazni, tartózkodni fogunk
és úgy fogunk eljárni, hogy most ne sérüljenek az egyesületek, de egy egyeztetési és szakmai folyamat
azért nyitva legyen ebben a történetben.
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában először a Kulturális Bizottság által javasolt
módosításokat bocsátja szavazásra.
A Polgármester szavazásra bocsátja, a rendelet 5. § (1) bekezdés alábbi szövegrésszel történő
módosítását:
„(1) Az Önkormányzat a Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítmények fenntartását vállalja, a
működtetésükhöz szükséges feltételeket biztosítja. A Balassagyarmati Tankerületi Központ fenntartásában
működő nevelési-oktatási intézményekben található, önkormányzati tulajdonú sportcélú helyiségekkel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4)
bekezdése alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Tankerületi Központ által
megkötött vagyonkezelési szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódóan Balassagyarmat Város
Önkormányzata, a Balassagyarmati Tankerületi Központ, továbbá a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki
Ellátó Szervezet között létrejött háromoldalú megállapodás rendezi. A nevelési-oktatási intézmények e
körbe tartozó sportlétesítményeinek használati időkeretét a hivatkozott vagyonkezelési szerződés és a
háromoldalú megállapodás tartalmához igazodva, az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
egyesületek a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettel történt egyeztetésnek megfelelően
vehetik igénybe. Az így megállapított időkeretet a jogosult – a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet jóváhagyása nélkül - nem adhatja át más szervezet vagy személy részére.”
A Módosítást a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátja, hogy a rendelet 10. §-a az alábbi (6) bekezdés egészüljön ki.
„(6) Balassagyarmat Város Önkormányzata kiemelt rendezvényként támogatja a Palóc Triatlon versenyt.”
A kiegészítést a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátja, a rendelet 1. számú melléklete alábbiak szerinti változását:
Az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítmények

Címe

Megnevezése

Hrsz.

Nagysága (m2)

1.
2.
3.

Ipolypart út 5.
Ipolypart út 11.
Kóvári út 11.

Sportcsarnok
Rekortán pálya
Strand

470
3192/1
330

3 387
(5 ha 9754 m2) 924
16 522

4.

Vízy Zs. út 14.

Sportpálya és öltöző

1763

20 397

5.

Ipolypart út

Műfüves pálya

3191

(1ha 9994 m2) 3191

A módosítást a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátja, hogy a rendelet-tervezet 2. számú mellékletében a Városi
Sportcsarnok használati díjának összege 7.000,- Ft/óra-ra módosuljon.
A módosítást a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátja, hogy a rendelet-tervezet 3. számú melléklete kiegészüljön az alábbi
szervezetekkel:
- Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület
- Talent 2019 Sportegyesület
A kiegészítést a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátja, hogy a rendelet-tervezet 3/B. számú melléklete törlésre kerüljön.
A módosítást a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátja, hogy a rendelet-tervezet 4. számú mellékletének vonatkozó sorai
kerüljenek kiegészítésre az „országos szövetség által igazolt” módosítással.
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A módosítást a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal elfogadott rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 7 igen, szavazattal és 5 tartózkodással elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6.) Elõterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Az SZMSZ vizsgálata folyamatos volt, a mostani módosítás lényegi
változtatást nem tartalmaz.
Hajnal Sándor: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendelettel alapvetően egyetértünk és támogatni is tudnánk, de egyetlen egy pont van,

ami számunkra nem túl érthető, és valószínűleg nem is nagyon tudunk vele mit kezdeni. Ez az újonnan
beillesztendő, a tanácsnoki pozíció bevezetéséről szóló 52/A §. Nagyon egyszerű az oka annak, hogy mi
ezzel a problémánk, fölolvasom az idevágó részt:
„A tanácsnok tehát -amennyiben a szervezeti és működési szabályzat erre lehetőséget ad –olyan képviselő,
akit speciális feladattal, önkormányzati feladatkör ellátásának felügyeletével bíznak meg, de nem hozhat
döntéseket a képviselő-testület helyett, a tanácsnokra a testület nem ruházhat át feladat-és hatásköröket
sem, véleményét a képviselő-testületnek nem kötelező figyelembe vennie.”
Ha ezt így fogalmazzuk meg, ha ez lenne a munkájának a vezérlőfonala, akkor ennek nagyjából semmi
értelme.
Csach Gábor polgármester: A jogszabály fogalmaz így, tehát a jogszabály fogalmazza meg azt, hogy nem
adható át képviselőnek tanácsnoki beosztásban bármiféle önkormányzatot, vagy bizottságát illető hatáskör.
Emiatt nem tudunk ezen túljutni, de nyilvánvalóan ez egy politikai státus és olyan, mint az alpolgármester
vagy a tanácsadók létrehozása. Az önkormányzati rendszerben nagyon sok helyen alkalmazzák, 10 ezer
fő fölötti településeken gyakori, hogy több tanácsnokot is alkalmaznak. Gödöllőn például nyolc tanácsnok
is van. Ez tehát politikai döntés, mert fontosnak tartom, hogy bizonyos feladatokban tehermentesítve legyen
a polgármester és az alpolgármester, és ehhez legyen segítsége. A társadalmi kapcsolatok egy ilyen tétel,
ezen a területen jóval aktívabb cselekvést szeretnénk. Számos területen kellene még ilyen feladatokat
kiosztani, de egyelőre ez a konszenzus született meg a városvezetésben.
Csach Gábor polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 5 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7.) Elõterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00068 „Esély otthon -Balassagyarmaton” ösztöndíjról
szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: A rendelet-tervezet tulajdonképpen a pályázati határidő meghosszabbításáról,
illetve arról szól, hogy a már támogatásban részesültek ne tudjanak még egyszer jelentkezni. Ezzel a
pályázók lehetőségét kívánjuk bővíteni.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8.) Elõterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról szóló 32/2013.(XI.05.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

Csach Gábor polgármester: Az előterjesztés kapcsolódik a 3. napirendnél tárgyalt, a szociális
támogatásokkal kapcsolatos emeléshez. A rendelet-tervezet a Bursa Hungarica pályázat esetében is
javasol egy rászorultsági határemelést, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolja a döntést
polgármesteri hatáskörbe helyezni. Ez az a támogatási forma, amely az önkormányzat támogatása mellett,
ugyanakkora, - maximum 6.000 forint/hó összegű - állami támogatást is kap.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2013.(XI.05.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9.) Elõterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójának
jóváhagyására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§
(3) bekezdés f.) pontjában foglalt kötelezettségünknek eleget téve készült el a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója.
Gyenes Szilárd: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! A Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolója vonatkozásában egy nagyon tanulságos anyag van előttünk, olyannyira, hogy a SZAB
csapatával egy rövid kivonatot fogunk ebből készíteni Balassagyarmat polgárai számára.
Összességében sokat gondolkodtunk ezen, nagy valószínűséggel képviselőtársaimmal tartózkodni fogunk
a napirendi pont elfogadása kapcsán.
Néhány gondolatot engedjenek meg. Ami nagyon fontos, hogy mennyi hihetetlen sokszínű információval
rendelkezik ez az anyag, tehát ilyen szempontból tényleg alapos, viszont bennünk rengeteg új kérdést vet
föl, amiket azt gondolom, hogy most a Képviselő-testület ülésén nem fogunk tudni már tisztázni, hanem
ezekben majd kérdéseket fogunk intézni Önökhöz. 2019-es éven megyek végig bizonyos témákon és az
első például, ami megdöbbentő számomra, hogy az anyakönyvi nyilvántartásból az derül ki, hogy 401
gyermek született és 726-an haltak meg Balassagyarmaton. Ha megnézzük az óvodáinkat, akkor 2012-ben
597 kisgyerek került óvodába, ez mára 118 gyerekkel kevesebb, mindössze 479 fő. Ebben a vonatkozásban
például nem kapunk válaszokat arra, hogy ezeknek az óvodai férőhelyeknek a városon belüli megoszlása
hogyan alakul, ami szerintem igen fontos kérdés lenne. Aztán nagyon izgalmas például, hogy 31%-kal nőtt
az iparűzési adó, amit a vállalkozók befizettek, még a kommunális adó is 4,3 %-kal nőtt. Egyszerűen
milliónyi kérdést vet föl mondjuk, ha megvizsgáljuk a gépjármű parkolási kérdéseket, hiszen itt a számok
nagyon beszédesek. 7303 Balassagyarmati polgár fizet kommunális adót, amit általában a családok szokták
fizetni. Erre 5442 autó van a városban, ami cáfolja a Megafon rádióban valamelyik reggel hallottakat, hogy
milyen nagyszerűen és ragyogóan élünk, hogy már 3 autó is van egy családban. A számok azt mutatják,
hogy 1,34 autó van egy családban Balassagyarmaton. Tehát rögtön egy csomó kérdés felmerül, hogy a
parkolással kapcsolatban valójában mi is okozza a problémát. Egyáltalán tudjuk-e például, hogy mennyi
parkolóhely van összesen ma Balassagyarmaton? Aztán tovább folytatnám a dolgot. Leírja maga az anyag,
hogy például egyetlen roncsautót nem sikerült eltávolítani a város közterületeiről és útjairól. Tömegével
vannak lakótelepeken, főutcán stb. Nagyon tiszteletreméltó, hogy ilyen őszintén írja az anyag, hogy ezt
például egyetlen esetben sem sikerült megoldani. Ebből a szempontból érdekelne minket, - mert egyetlen
egy esetben sem derül ki - hogy a közterület-felügyeleten keresztül történt 28 feljelentésnek, amelyek
illegális hulladéklerakásokkal és egyebekkel kapcsolatban indultak, hogy végződtek. Megbírságolta őket a
Kormányhivatal? Mennyire bírságolta meg? Ha nem megfelelő összegre bírságolta őket, akkor felléptünke ezzel szemben? Mi lett a polgári jogi következményekkel? Eltakarítottuk ezeket a hulladékokat? Mert én
sajnos nem látom a városban. Ha eltakarítottuk, akkor ráterheltük-e azokra az elkövetőkre egy polgári peres
eljárás során, akik ezt elkövették, vagy fizettük közpénzből? Tehát nagyon sok ilyen dolog van, ami

felvetődik bennünk, ezzel szemben azt kell mondjam, hogy egy minden témára kiterjedő, sok tekintetben
alapos beszámolót kaptunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem fogunk nemmel szavazni, de az viszont
látható, hogy nagyon sok kérdést fogunk föltenni ebben a témában, mert szeretnénk világosan látni. Ha már
megemlítettem az óvodákat, van ezzel kapcsolatban egy nagyon rossz hírem, mert éppen ma beszéltem
az Új Kezdet országgyűlési képviselőjével, és bizony kiszivárgott az a hír, hogy az óvodák államosítására
is készül az Orbán-kormány. Tehát ez egy ilyen felemás érzést kelt bennem, hogy tegnap ünnepeltük az
önkormányzatiságot, amiből lassan mára nem sok minden marad. Az anyag annyiban már a múlté, hogy
az építéshatóság is elkerült, tehát igazából nem az itt élő emberek által választottak azok, akik az itt élők
fölött egyre több hatalmi funkciót, közigazgatási funkciót gyakorolnak. Tehát összességében egy nagyon
tanulságos anyagról van szó, amihez még fogunk majd kérdéseket feltenni, mert szeretnék folyamatokat
tisztán látni, ezért fogunk tartózkodni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a lehetőséget!
Csach Gábor polgármester: Mielőtt a jegyző asszonynak átadom a szót - mivel ő csinálta beszámolót jelezném, hogy ez egy beszámoló, tehát ez a történéseknek a száraz ismertetése. Így az óvodai létszám
adatok, az ottani mozgások tekintetében, az óvodai beszámoló az, ami kompetens ebben az ügyben. Ez
bármikor elkérhető, a tavalyi is, és Halmosi Panni ügyintézőtől a legfrissebb statisztikai adatok szerinti
kimutatás is. A demográfiai folyamatokat különösebben egy hivatali beszámoló nem tudja befolyásolni azon
túl, hogy valóban az adatok itt kézzelfoghatók, ezek a folyamatok sajnos nyilvánvalóak. Azt nem értettem
pontosan, hogy a kommunális adó, hogy kapcsolódik a gépjárművekhez? De elkezdődött a munka, a
főépítész megkapta a felkérést a parkolási helyzet orvoslására, hiszen a gépjárműállomány jelentősen
gyarapodott az utóbbi 10 évben, és nyilvánvalóan itt kell majd e tekintetbe lépést tenni. Az szörnyű, hogy a
kormányzat a mai napig nem szabályozta a szemetelés, az illegális hulladék lerakásával kapcsolatos
törvényi eljárásrendeket, és azok még a mai napig csak szabálysértésként működnek. Nyílt titok, hogy a 28
feljelentés jelentős részét visszadobták, egy egyszerű tagadással lezárják az eljárást arra hivatkozván, hogy
ezek nem bizonyíthatóak.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Részben már Polgármester úr is elmondta Gyenes képviselő úr
hozzászólására tervezett válaszomat. Ez az előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről szól, a terjedelme miatt - ami jelentős kihúzásokat követően is 90 oldalra sikeredett szigorúan véve a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére koncentrál és nem gondol
tovább az óvodai feladatok ellátására, vagy az óvodai feladatellátással kapcsolatos problémák
megoldására, sem a lakosság fogyásával kapcsolatos negatív tendenciák esetleges kiküszöbölhetőségére,
sem az illegális hulladékügyben tett feljelentéseink keserű tapasztalatára, ami sok esetben, - ahogy
polgármester úr is mondta – vagy bizonyítottság hiányára hivatkozással, megszüntetéssel, vagy 5 - 10 ezer
forintos bírság kiszabásával zárul. Én nagyon remélem, hogy ha most a szabálysértés is új eljárásrendbe,
vagy egységesítésre kerül, ha az ígéreteknek megfelelően az illegális hulladékok elhelyezőit súlyosabb
szankcióval is lehet majd sújtani, akkor komolyabban veszik az emberek ezt a kérdést is.
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozóan már a közmeghallgatáson jeleztem, hogy
készülőben van a rendeletünk módosításának tervezete, ami lényegesen szigorúbban fogja szankcionálni
a közterületeken hagyott forgalomképtelen járműveket és nagyobb lesz az intézkedési lehetősége az
önkormányzatnak ezzel kapcsolatban. Nem ragozom tovább, én azt kérem, hogy ezt a beszámolót úgy
kezelje a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, az itt dolgozó
emberek tevékenységét hivatott bemutatni és nem az volt a célunk, hogy az esetleges ebből levezethető
tendenciákra választ keressünk. Köszönöm szépen!
Gyenes Szilárd. Aljegyző asszonynak szeretnék egy rövid reflektálást. Én végigolvastam mind a 90 oldalt
és nagyon szorgalmasan átnéztem mindent és ahhoz képest, azt gondom, hogy elég rövid összefoglalót
tartottam. Polgármester úrnak is és Aljegyző asszonynak is összesen egy javaslatot szeretnék tenni. A
Közös Önkormányzati Hivatal az itt élő emberek legfontosabb Hivatala. Nekünk ez tényleg fontos. Az is
fontos, hogy az emberek azt a munkát, amit Önök elvégeznek jól meg tudják ítélni, és ehhez lettek volna
ötleteink, véleményünk abban a vonatkozásban, hogy mondjuk milyen vezetői összefoglaló készüljön el egy
ilyen anyag előtt, hogy válasszunk ki közösen mérőszámokat, amiket az emberek egyszerűbben meg
tudnak nézni, mi is könnyebben tudunk értelmezni, mert a mai világban nyilván nem fognak 90-100 oldalt
elolvasni, és szerintem az is a dolgunk, hogy odategyük az itt élő emberek elé az adatokat. Tehát pontosan
tudom, hogy milyen típusú előterjesztés volt. Arra próbálom ösztönözni Polgármester urat is, és az Aljegyző
asszonyt is, hogy lehet velünk együttműködni, be lehet hívni minket egy konzultációra, mint ellenzéket, hogy

nekünk mi a véleményünk erről, és úgy ide tenni egy anyagot, hogy az megfogalmazódjon. Tehát nem
tudom, miért nem lehet együttműködésben gondolkodni. Nyilván egészen más, hogyha egyszer csak
idetesznek egy bizonyos szempontrendszer alapján készített 90 oldalas anyagot, amiben mi másképpen
láttunk volna kimutatandó dolgokat, talán jobban érthetően. Tehát még egyszer szeretném felajánlani
Önnek is és Polgármester úrnak is az egész ellenzéki csoport tevékeny, konstruktív együttműködését
abban, hogy az itt élő emberek számára is érthetőbb és egyszerűbb anyagok kerüljenek ide elénk.
Köszönöm szépen!
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Megköszönöm a felajánlott segítséget, csak az a baj, hogy műfaját
tekintve ez egy beszámoló és alapvetően minden intézményünk beszámolóját az intézményvezető készíti
el a saját elképzelései szerint. Tehát nem vonjuk be más intézmények vezetőit, vagy a Képviselő-testület
tagjait. Azt nyilván lehet véleményezni, hogy jó, vagy nem jó, megfelelő szempontok szerint történt-e a
beszámoló elkészítése, vagy sem. De a beszámoló, mint műfaj, amikor a munkámról, vagy munkánkról
számolunk be, az azt gondolom, hogy ezt a konstruktív segítséget majdnem, hogy kizárja. Köszönöm
szépen!
Csach Gábor polgármester: Nyilván nem erre gondolt Gyenes Szilárd képviselő úr. Én kifejezetten
szeretném is, hogy a beszámolóból levonható következtetések tekintetében haladjunk előbbre.
Hajnal Sándor Mátyás: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Az, amit Gyenes Szilárd
képviselőtársam elmondott, amivel természetesen egyet is értek, az az érem egyik oldala. Az érem másik
oldala viszont az, hogy itt végül is mégiscsak arról van szó, hogy a beszámolónak a jóváhagyását kéri a
Képviselő-testülettől az Önkormányzati Közös Hivatal. Magához a 2019. évi beszámolóhoz - abban az
értelemben, hogy itt most öt ellenzéki képviselő ül, akiből három 2019. október 13-án kezdte meg a
képviselőségét és ugyanolyan szempontoknak megfelelő FIDESZ-es képviselőtársak is ülnek itt a teremben
- nagyjából semmi közük nem volt, nem a mi felügyeletünkkel, nem a mi közreműködésünkkel zajlott. Annyit
látunk ebből, amit Gyenes Szilárd elmondott, azokat a következtetéseket tudjunk csak levonni, amit a
Szilárd elmondott, de ennek értelmében viszont a jóváhagyást nem tudjuk minden kritika és mindenféle
ellenvélemény nélkül megtenni, ezért valószínűleg tartózkodni fogunk.
Csach Gábor polgármester: Az SZMSZ-től eltérően ismét Gyenes Szilárdnak adom meg a szót.
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen, hogy ilyen nagylelkű velem, de miután konstruktív vagyok ez így fair.
Egyetlen egy dologgal vitatkoznék Aljegyző asszonnyal és nem bántásképpen, ha másképp tűnik, akkor
ebben téved. Ha egy önkormányzatnak vannak vezetői, meg intézményei, akkor egy beszámolónak a
tartalmi tematikai mutatóját is el lehet készíteni. És én azt mondtam, hogy mi ebben örömmel részt veszünk,
hogy egyszerűbb legyen, ne kelljen 90 oldalt írniuk, tehát segítséget szerettünk volna ebben adni. Ön meg
azt mondta, hogy ez kizárt. Ahol én még vezető voltam az életemben, ott az én munkatársaim, vagy a
hozzám tartozó intézményeknél soha nem volt kizárt az, hogy milyen formában számoljanak be
munkájukról. Köszönöm szépen! Egyébként feladom.
Csach Gábor polgármester: Jogfilozófiai vita alakult ki, úgy gondolom. Értettük a hozzászólásokat.
Csach Gábor polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadott. (Győri János
képviselő nem volt jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal - benne a közterületfelügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

10.) Elõterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő
19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

használatának

szabályairól

szóló

Az Előterjesztés a Képviselő-testületi ülés előtt került kiosztásra.
Csach Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a településképvédelmi
rendelet, ami jogszabály alapján számos rendelet összevonásával készült nem tudta kezelni a közterületi
reklámozási tevékenység után fizetendő díjak mellékleteit. Az így kialakult exlex állapotot hivatott orvosolni
a rendeletmódosítás.
Csach Gábor polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. (Győri János képviselő
nem volt jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(II.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló
19/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
11.) Előterjesztés a Pannónia motorkerékpár kiállítás elhelyezésére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester köszönti az ülésen megjelent Szakács Lászlót a gyűjtemény tulajdonosát.
Megkérdezi, hogy az előterjesztést szeretné-e szóban kiegészíteni?
Szakács László: Kiegészítésem nincs, viszont szeretném kifejezni köszönetemet az eddig kapott
támogatáshoz.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Pannónia motorkerékpár kiállítás elhelyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Trikál u. 4/b. szám alatti, 201/1. hrsz-ú, 440 m2 alapterületű ingatlanát a
Balassagyarmat és Térsége Fejlesztési Közalapítvány részére, Pannónia típusú motorkerékpár
kiállítás céljára térítésmentesen használatba adja határozott időtartamra, 2020. év március hó 01.
napjától 2025. év február hó 28. napjáig. Az Önkormányzat felhívja a Közalapítvány figyelmét, hogy
bármely bérleményben végzett átalakítás csak a tulajdonos beleegyezésével végezhető.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/10 hrsz-ú, 361 m2 alapterületű ingatlanát 2020.
január 1-től e határozat 1. pont szerinti ingatlanba történő átköltözéséig, de legkésőbb 2021. december

31-ig a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztési Közalapítvány részére, Pannónia típusú motorkerékpár
kiállítás céljára térítésmentesen használatba adja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére, melyben az
önkormányzat vállalja a helyiségre felmerülő közmű szolgáltatási díjak megfizetését.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester

12.) Elõterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsõde házirendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Köszöntöm Borkó Edit intézményvezetőt. Kérdezem, hogy az előterjesztést
szeretné-e kiegészíteni?
Borkó Edit intézményvezető: Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Csak egy gondolattal szeretném
összefoglalni, hogy miről is szól a házirend módosítása. Ez idáig a Városi Bölcsőde nyitva tartása 10 és fél
órában zajlott. A felmerült szülői igényeket figyelembe véve, fél órával meghosszabbított, 11 órás nyitva
tartásunk lesz. Így reggel 6 órától délután 17 óráig várjuk a gyerekeket nagy szeretettel, segítve és
ösztönözve az anyukák munkába állását.
Gyenes Szilárd: Észrevettük, ez kitűnt az anyagból, és a csapatnak is köszönjük a hozzáállását. Amit még
szeretnék elmondani a szövegezésével kapcsolatban, az az, hogy ez egy belső szabályzat, de egy nagyon
kedvesen megfogalmazott belső szabályzat, ahol inkább kérnek, minthogy utasítanak. Köszönöm szépen,
hogy így állnak hozzá!
Csach Gábor polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde házirendjének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Balassagyarmat Városi Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim A. u. 20.) házirendjét a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. február 10.
Csach Gábor polgármester

13.) Elõterjesztés a vasúti közlekedés javítása kapcsán szükséges intézkedésekre
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Az előterjesztésben írt, és a szakemberek által is több éve jelzett anomáliák
tekintetében jó lenne előre lépni. A ciklus elején ez természetes.
Gyenes Szilárd: Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Balassagyarmatiak! Szeretném Önt
nagyon megdicsérni polgármester úr! A kollegák már jóformán azt mondják, hogy folyamatosan kiénekli a
sajtot az ellenzék szájából. Nagyon sajnálom és nem tudom, hogy a 13 év alatt, hogy nem sikerült egy ilyen
előterjesztés csinálni, mert időközben az Ipoly menti vasúton közlekedő vonatok 47 százalékát elvették.
Valahogy az itteni forgalommal úgy van a MÁV, mint a kormánytisztviselők a leendő béremeléssel,

nevezetesen, hogy minél szegényebb a régió annál kevesebbet kapnak. Na így jártunk mi a vasutakkal
kapcsolatban is. Viszont van egy jó hírem, amit szeretnék kiegészítésképpen elmondani. Az Aszódtól
megépült pályaszakasz már 160 kilométeres pályasebességet tud. 43 vagy 44 évesek a BZ motorkocsik és
lehet, hogy azért fogják a közlekedésből kivonni azokat, mert lassúak, és föltartják a 160 km/óra
sebességgel haladó vonatokat. Úgyhogy szeretném majd azt is kérni az Önkormányzattól, - ha már így
hivatalosan, végre a vasutak megmentése és a sebesvonat visszaállítása szóba kerül - hogy Balla Mihály
képviselő úrnak is intézzünk egy pár sort, hogy kezdje meg lobbitevékenységét azért, hogy többéltű hibrid
motorvonatok kerülhessenek a térségbe, amelyek dízelmeghajtással el tudnak menni az aszódi villamosított
vonatig, hogy azután mi balassagyarmatiak is átszállás nélkül suhanhassunk be a Keleti pályaudvarra és
ne kelljen ezt a gyalázatos átszállást és egyéb dolgot megcsinálni. Ha ez nem sikerülne, akkor lehet, hogy
érdemes lenne még lobbizni azért, hogy egyébként a térségbe korábban megígért, csak a rendkívül
szerencsétlen és gyenge lobbierő miatt Debrecen környékére került Siemens Desiro motorvonatok legalább
ide kerülhessenek. Jobb lenne ez a MÁV-nak is, mert a Desiro motorvonatok javító műhelyei Budapesten
vannak, ezért most a szerviz miatt Debrecen mellől hurcolják őket vissza. A kialakult helyzetnek egyetlen
egy oka volt, hogy kevés volt a lobbierő ebben a vonatkozásban ezért én arra kérem a Polgármester urat,
hogy országgyűlési képviselőinket, a nógrádiakat is erre biztassuk majd. Mi, a SZAB külön meg fogjuk tenni,
és köszönöm szépen, hogy polgármesterként ilyen gyorsan reagált a SZAB választási programjában is
kiemelt helyet elfoglaló vasúti kérdésre. Köszönöm szépen!
Csach Gábor polgármester: Vasutas gyerek vagyok, mit mondhatok?
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a vasúti közlekedés javítása kapcsán szükséges intézkedésekről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat központú vasúti
közlekedési problémák orvoslására kezdeményezi a Magyar Államvasutaknál, illetve az illetékes
miniszternél e határozat mellékletében szereplő menetrendi, forgalmi és fejlesztési javaslatokat.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Csach Gábor polgármester

14.) Elõterjesztés a Balassa Sport Egyesület támogatására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Balassa Sport Egyesület
elnöke, Szabó Krisztina azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2019/2020. évi Sportfejlesztési
Programjuk megvalósításához támogatást kérjen.
Lombos István: Csak szeretném felhívni képviselőtársaimnak és a város közvéleményének a figyelmét
arra, hogy járjanak a Fáy András utca felé és nézzék meg azt az új sportcsarnokot, amit saját erőből a
Balassa SE és az őt támogató gazdasági egység fölépített, és használatra átadott annak a mintegy 100
kislánynak, akinek a kézilabda alapjait ott oktatják. Érdemes megnézni, egy nagyon szép intézmény, illetve
ingatlan jött létre.
Csach Gábor polgármester: Így van, ráadásul egy kézilabdázó apuka támogatásának köszönhetően.
Tegnap volt szerencsém látni egyébként a váci kézilabda meccset, ahol Bukovszki Anna két remek védése
hozta el a továbbjutást a Vácnak. Gratulálunk nekik és köszönjük az együttműködését, hogy noha Vácon
sportol a leánya, mégis Balassagyarmaton támogatja a kézilabda sportágat.

Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassa Sport Egyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassa Sport Egyesület részére
2.500.000.- azaz: Kettőmillió-ötszázezer forintos működési támogatást nyújt.
2.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést és az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. március 15.
Csach Gábor polgármester

15.) Elõterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Az Egyesület részéről is érkezett egy támogatási kérelem, melyben Almásy
Richárd arról tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az utánpótlás nevelésre irányuló törekvésük kapcsán
2019. májusától 38 fiút toboroztak. Most az ők sporttal összefüggő költségeihez kérnének támogatást.
Az előterjesztést a Kulturális és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. A Kulturális Bizottság az előterjesztés
napirendről történő levételét támogatta, a Pénzügyi Bizottság pedig nem támogatta a javaslatot.
Lombos István: Ennek az 1 500 000 forintos igénynek története van. Ott kezdődött, hogy a Palóc Pumák
Sportegyesület, amelyik mintegy 150 kisfiú kézilabda oktatásával foglalkozott, nem részletezném az okot,
de megszűnt, ha úgy tetszik csődeljárás utáni megszűnés volt. Így mintegy 50 sportolásra már kész, és
versenysportban résztvevő gyereknek a további sportolási lehetősége forgott veszélyben. A Kábel SE az
összes gyereknek az átvételére igényt nyújtott be, és azoknak a csapatoknak a versenyeztetését is
felvállalta, amelyeket előzetesen április-május hónapban a Palóc Pumák nevezéssel már elindított. Tehát
ezeknek a csapatoknak a versenyeztetése már szükséges és kötelező jellegű lett volna, hacsak nem
szűnnek meg. Tehát az U10, U12 és az U14-es korosztályban három, a Magyar Kézilabda Szövetség
versenynaptárában szereplő versenyben nevezett a Palóc Pumák és ennek kötelezettségét vette át a
Balassagyarmati Kábel SE. Ez természetesen külön kiadásokkal járt, hiszen a mintegy 50 gyereket, akiket
már versenyeztetni kellett, át kellett igazolni, részükre új sportorvosi engedélyt kellett kérni, újólag fel kellett
szerelni, hiszen az előző Egyesület felszerelésében nem léphettek pályára, és ez több millió forintos plusz
kiadást jelentett a Kábel SE-nek. Ez szeptemberben jelent meg, és akkor az önkormányzati vezetéshez
fordultak először egy egyszeri, vissza nem térítendő támogatásért. Ez hárommillió forint volt és az akkori
városvezetés úgy döntött, hogy ez sok, talán másfél-kétmillió forint támogatásra van lehetőség.
Alpolgármesterként a mostani polgármesterünk is részt vett ebben a megbeszélésben úgy tudom. Csak
információként adom át az általam elmondottakat, hogy a Kábel SE több mint 100 gyereknek a lehetséges
sportolási tevékenységét mentette meg és versenyeztette már fél évig azokat a csapatokat, amelyeket az
előző egyesületük a versenyrendszerbe benevezett. Én azt kérem, hogy gondoljuk át a támogatásnak a
lehetőségét. Nagyon sajnálom, hogy a bizottságok anélkül, hogy bizonyos információval rendelkeztek volna
eltekintettek ennek a támogatásnak a lehetőségétől, sőt volt olyan bizottság is, amelyik nem támogatta azt.
Nagyon sajnálom és ezért mondtam az előbbi napirendnél is, hogy kellene egy olyan szakember a város
vezetésébe, aki megfelelő információval lehetővé teszi az önkormányzati bizottságoknak, képviselőknek a
döntéselőkészítő szituációkat, hogy megfelelő szakmai alátámasztással tudjanak kialakítani véleményt.

Akkor az nem fordulhatott volna elő, és még egyszer nagyon sajnálom, hogy a Kulturális Bizottság
mindenféle olyan információ nélkül elodázta volna ezt a döntést, amely egyébként szeptember óta húzódik.
Csach Gábor polgármester: Nem egészen így történt. Ott az a konszenzus született, hogy rendben, de az
év végén valamilyen szokásos áthidaló kölcsönnel az Önkormányzat ezt orvosolja. A problémát az okozta,
hogy ezt a kölcsönt az Állami Számvevőszék szigorú előírásai okán nem vállalta a hivatali menedzsment.
Én javaslom, hogy adjuk oda ezt a támogatást, alapvetően azért, mert a visszatérítendő támogatást sem
tudjuk biztosítani nekik. Azt pedig abszolút szakmai okokból, tehát azért, mert nem vagyunk bank és azért
az idők végezetéig ezt nem lehet csinálni. A Bizottságokat megvédve, pont az információhiány miatt
tartózkodtak. Az egy dolog, hogy egy egyesület, vagy egy egyesülettel baráti viszonyban lévő szakértő azt
mondja, hogy ez nekik nagyon kell. Ezért kértem meg Lombos István képviselő urat, hogy egy olyan
sportember, aki rálát a kézilabda sportra és elfogulásmentesen tud nyilatkozni nézzen utána a történteknek.
Én javaslom, hogy fogadjuk el a határozatot a bizottsági döntések ellenére is, akik egyébként azért
tartózkodtak, mert a sportrendelet hatálybalépéséig el akarták napolni a döntést. Úgy gondolom, hogy amit
ma megtehetsz ne halaszd holnapra. Kezdődnek a költségvetési egyeztetések, úgyhogy jobb ezen túl lenni.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati Kábel
Sportegyesület részére 2020. évben egyszeri 1.500.000.- azaz Egymillió-ötszázezer forintos működési
támogatást nyújt.
2.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést és az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. március 15.
Csach Gábor polgármester

16.) Elõterjesztés a Vitalitás SE Balassagyarmat 3167/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyaló Bizottságok támogatták a határozati javaslat
elfogadását, nem kis részben azért, mert alapvetően az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon zajlik
felújítás. A Vitalitás SE nemcsak financiális támogatást kap, hanem ennek az intézménynek a rezsi
támogatását is, illetve a rendelkezésre bocsátását is, de úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak közös
érdeke.
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Vitalitás SE balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmének elbírálásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vitalitás SE balassagyarmati
3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét a felek között 2017. február 24-én létrejött használati
szerződésben foglaltak szerint támogatja, azzal, hogy a kérelemben megjelölt munkák bruttó összegét
– számlával és fényképfelvétellel igazoltan - 2.635.000.- Ft-ig, azaz: Kétmillió-hatszázharmincötezer
forintig fogadja el, mely 50%-os mértékig a Vitalitás SE által fizetendő költségtérítésbe beszámításra
kerülhet.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlan
tekintetében a Vitalitás SE kérelme alapján a tulajdonosi hozzájárulást 13 db ablak cseréjére (835.000.Ft) és a kajak-kenu szakosztály által használt faház szigetelési és trapéz lemezzel történő külső
burkolási munkáira (1.800.000.-Ft) vonatkozóan aláírja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Csach Gábor polgármester

17.) Elõterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adására a Madách
Irodalmi Társaság részére
Előterjesztés: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adásáról
a Madách Irodalmi Társaság részére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445. hrsz-ú ingatlanból 13 m2 alapterületű
helyiséget - Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelete 4.§ (2) bekezdése alapján térítésmentesen használatba ad a Madách Irodalmi Társaság (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.) részére, a
Madách Imrével kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából. A használati
jogviszony 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra szól.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére és az ehhez
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester

18.) Elõterjesztés a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3. szám alatt lévő Art Café téli terasz
építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: A vendéglátó egység bérlője az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kéri
az Art Café nyugati teraszának télen zárt teraszként, nyáron előtetőként funkcionáló mobil építmény
teljesítésével kapcsolatban. A beruházást a bérlő saját költségén fogja megvalósítani, így a bérleti
szerződés 5 évre szóló meghosszabbítását kéri.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kiegészítést szeretnék tenni, amiről a bizottsági üléseken már
beszéltem. Az előterjesztésben egy Kft. szerepel, aki a beruházó lesz, aki kérte a hozzájárulást. Valójában

Lenkey Lola fogja, mint egyéni vállalkozó a beruházást megvalósítani és a határozat is ekként fog szólni,
hogy Lenkey Lola, egyéni vállalkozó javára adná meg a Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást.
Csach Gábor polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja, hogy a határozati
javaslat 1.) pontja a következőképen módosuljon:
„1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lenkey Lola
egyéni vállalkozó (székhely: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u.16. 2. em. 8. ajtó, adószám: 691995812-32.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima
tér 3. szám alatti, 1588/2/A/7. hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán téli teraszt létesítsen, az alábbi
feltételekkel:”
A módosítást a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadta.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati-javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3. szám alatt lévő
Art Café téli terasz építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lenkey Lola egyéni
vállalkozó (székhely: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u.16. 2. em. 8. ajtó, adószám: 69199581-2-32.)
a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3.
szám alatti, 1588/2/A/7. hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán téli teraszt létesítsen, az alábbi feltételekkel:
a.)
b.)
c.)
d.)

A terasz létesítése csak az Előd Ákos Ybl-díjas építész által, 2015. évben készített tervek szerint
történhet.
A téliesített zárt terasz csak ideiglenes építményként funkcionálhat, mely ősztől tavaszig, 180
napon át állhat, a tavaszi-nyári időszakra előtetőként használható, oldalfalait el kell bontani.
A téliesített terasz kialakításával kapcsolatos költségekhez Balassagyarmat Város
Önkormányzata nem járul hozzá.
A beruházás önkormányzat által igazolt megvalósítása esetén az ingatlanra 2019. április hó 01.
napjától kezdődően létrejött, öt éves időtartamra szóló bérleti szerződés változatlan szerződési
feltételekkel további öt évre meghosszabbítható. Az így meghosszabbított bérleti időszak után a
terasz bővítmény tökéletesen használható állapotban Balassagyarmat Város Önkormányzata
tulajdonába kerül.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester

19.) Elõterjesztés a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/5 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
szóló helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a

a Kossuth u. 1.szám alatti 1530/1/A/5. hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló helyiségbérleti szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata és Dr. Majoros Ferenc egyéni vállalkozó (2668 Patvarc, Tölgyfa út 15/A. adószám:
49196294-1-32) között létrejött, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/5. hrsz-ú,
összesen 12 m2 alapterületű ingatlanra 2023. április hó 30. napjáig létrejött helyiségbérleti szerződést
2020. február hó 29. napjával, közös megegyezéssel, az alábbi feltételekkel szünteti meg:
a.)
b.)

c.)

a helyiség átadás-átvétele 2020. február hó 29. napig megtörténik,
a bérlőnek a helyiség bérleti díját + közös költséget 2020. február hó 29. napjáig, továbbá a
helyiségbérleti szerződés megszűnés időpontjától számított háromhavi bérleti díjnak megfelelő
összeget meg kell fizetnie,
a bérlői kötelezettségek biztosítására befizetett óvadék összege a helyiség visszaadását
követően kerül elszámolásra, melybe beszámításra kerülhet a helyiségbérleti szerződés
megszűnés időpontjától számított háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg is.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2020. február 10.
Csach Gábor polgármester

20.) Elõterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. (510/A/1 hrsz-ú) nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. (510/A/1 hrsz-ú)
nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 18. szám alatti (510/A/1. hrsz-ú) 60 m2-es ingatlant 2020. január 1. napjától, 2021. december 31.
napjáig bérbe adja az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2014.(V.21.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a alapján az Ipoly-táj Területfejlesztési
Társulásnak (2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.) az alábbi feltételekkel:
a.)
b.)
c.)

a bérlő a helyiségért 5.000.-Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni,
a bérlő a Rendeletben megjelölt óvadék megfizetésére köteles,
a bérlő tudomással bír arról, hogy az ingatlan két, különálló helyiségből áll, melyek 24 és 36 m2esek. A 24 m2-es helyiség gázfűtési rendszere használhatatlan, a bérlő a helyiséget ennek
ismeretében veszi bérbe. A bérlő a gázfűtéses rendszer működésképtelensége okán Bérbeadó
felé nem élhet követeléssel.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződés megkötésére és az ehhez
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő:
a kiértesítésre 2020. február 15.
Felelős:
Csach Gábor polgármester

21.) Elõterjesztés a Deák F. u. 17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosítására az Ipoly-völgyi
Különleges Mentőegyesület részére
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati-javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Deák F. u.17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosításáról
az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület részére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Deák F. u. 17. szám alatti, 1649/1. hrsz-on lévő három garázst a jelenlegi,
megtekintett állapotban - Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 4.§ (2) bekezdése
alapján – térítésmentesen használatba adja az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó,
Környezet-és Természetvédelmi Egyesület (székhely: 2673 Csitár, Major u. 4. adószám: 18649019-112) részére, polgárok védelméhez, katasztrófa-elhárításhoz kapcsolódó eszközök tárolása céljára, az
alábbi feltételekkel:






A szerződés határozott időtartamra, 2020. év április hó 01. napjától 2024. év január hó 31.
napjáig szól.
A helyiségek működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az Egyesületet terhelik.
A szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja.
A helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala, vagyonvédelmi
beruházások költsége az Egyesületet terheli.
A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle megtérítési,
illetőleg további elhelyezésre vonatkozó igényt nem érvényesíthet.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződés megkötésére és az ehhez
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester

A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a napirendek tárgyalását, melynek anyagát külön
jegyzőkönyv tartalmazza.
Csach Gábor polgármester megköszöni a Képviselő-testület aktív munkáját, elköszön a Városi Televízió
nézőitől és az ülést 15:30 órakor bezárja.

K.m.f.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

