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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január hó 06.
napján 14.00 órától tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JELEN VANNAK:

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

HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Szikora Péter osztályvezető

Csach Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja az ülés határozatképességét - 12
képviselőből 10 jelen van - Gyenes Szilárd és Győri János képviselők távolmaradásukat előre jelezték és
megnyitja azt.
A Polgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek módosító javaslata,
kiegészítése? Lombos Istvánnak adja meg a szót!
Lombos István: Köszönöm polgármester úr! Egyebek napirend keretében kérnék szót. Köszönöm szépen!
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a Lombos István Egyebek napirend felvételére vonatkozó
kérését, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Nyílt ülés:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város
megállapítására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző

Polgármestere

illetményének

és

költségtérítésének

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város főállású Alpolgármestere illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár 2021-2025. közötti időszakra szóló stratégiai tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
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4.) Előterjesztés a „Munkásszálló kialakítása Balassagyarmaton”
eredményeként kötött szerződés módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

tárgyú

közbeszerzési
(Zárt ülés)

eljárás

5.) Egyebek

Napirend
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
Csach Gábor polgármester: A mostani rendkívüli ülést a „Munkásszálló kialakítása Balassagyarmaton”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala, valamint a polgármester és az
alpolgármester illetményének és költségtérítésének módosítására vonatkozó döntések meghozatala miatt
kellett összehívni. Tulajdonképpen a polgármester és az alpolgármester illetményének emelése utolérte a
képviselők illetményemelésének mértékét, hiszen a ciklus elején végeztünk egy 25%-os képviselői
tiszteletdíj emelést.
Szeretném jelezni, hogy az Mötv 49.§-ában foglalt rendelkezések szerint a két határozati javaslat
tekintetében személyes érintettség okán nem fogok szavazni, azért, hogy a Képviselő-testületnek erről ne
kelljen döntést hozni. A szavazást Huszár Péter alpolgármester úr fogja levezetni.
Hajnal Sándor: Nem vagyunk polgármester úr és az alpolgármester úr illetményének és költségtérítésének
emelése ellen.
Huszár Péter alpolgármester szavazásra bocsátja Csach Gábor Lóránt polgármester illetményének
megállapításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal
elfogadott. Csach Gábor polgármester nem szavazott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2022.(I.06.) h a t á r o z a t a
Csach Gábor Lóránt polgármester illetményének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján Csach Gábor Lóránt polgármester
illetményét 2022. január hó 1. napjától bruttó 975.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
dr. Varga Andrea jegyző

Huszár Péter alpolgármester szavazásra bocsátja Csach Gábor Lóránt polgármester költségtérítésének
megállapításáról szóló határozati javaslatot is, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal
elfogadott. Csach Gábor polgármester nem szavazott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2022.(I.06.) h a t á r o z a t a
Csach Gábor Lóránt polgármester költségtérítésének megállapításáról
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Csach Gábor Lóránt polgármester
költségtérítését 2022. január hó 1. napjától bruttó 146.250.-Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
dr. Varga Andrea jegyző

Hajnal Sándor: Mivel a napirend elején polgármester úr nem kérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény, most
kérek szót. Ahogy a szavazás is mutatja, nem vagyunk polgármester úr és az alpolgármester úr
illetményének és költségtérítésének emelése ellen. A napirendi pontokat nézve, - ahol ilyen „himpli-humpli”
szerződésmódosítás meg valami stratégia, tehát ilyen jelentéktelen témák mellett - azonnal kiviláglott, hogy
miért január 6-ára lett összehívva a testületi ülés. Én szeretném az önkormányzat vezetését a dicséretes
önmértékletességük miatt megdicsérni, mert ez a rendelkezés már január 1-től életben volt, így már hétfőn
délután kettőkor találkozhattunk volna emiatt, de erre csak csütörtökön került sor. Tehát tényleg dicséretes
ez az önmérséklet, hogy tudott várni a hivatal vezetése három napot is arra, hogy ezt megszavazzuk.
Jelzem, hogy a következő napirendben tárgyalandó, az alpolgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó határozati javaslatokat is - ezen gondolatmenet mellett - meg fogjuk szavazni.
Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen, bár jelzem, hogy ezt csak februárban fogjuk megkapni,
tehát ezt a döntést később is meghozhattuk volna. A jogszabály még december 21-én kijött, de
karácsonykor nem akartuk összehívni a testületet - bár akkor még jobb volt a járványhelyzet - és már a
decemberi ülésen jeleztem, hogy a januári ülés 6-ára lesz összehívva.
Egyéb kérdés, vélemény?
Nincs.
2.) Előterjesztés
Balassagyarmat
Város
költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző

főállású

Alpolgármestere

illetményének

és

Csach Gábor polgármester: Az Mötv. 80. § (1) bekezdése a főállású alpolgármester illetményének
összegét a polgármesteri illetmény 70-90%-a közötti összegben a Képviselő-testület határozza meg. A
mostani emelés mértéke a Képviselő-testület korábbi döntéséhez van számítva.
Kérdés, vélemény a javaslattal kapcsolatban?
Huszár Péter alpolgármester: Polgármester úrhoz hasonlóan, szeretném én is jelezni, hogy személyes
érintettségem okán én sem fogok szavazni.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere
illetményének megállapításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen
szavazattal elfogadott. Huszár Péter alpolgármester nem szavazott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022.(I.06.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere illetményének megállapításáról
1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján Huszár Péter Pál főállású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január hó
1. napjától havi bruttó 877.500.-Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
dr. Varga Andrea jegyző
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Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere
költségtérítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9
igen szavazattal elfogadott. Huszár Péter alpolgármester nem szavazott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2022.(I.06.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere költségtérítésének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Huszár Péter Pál
főállású alpolgármester költségátalányát 2022. január hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ában, havi
bruttó 131.625.-Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
dr. Varga Andrea jegyző

3.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár 2021-2025. közötti időszakra szóló stratégiai
tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját. Megadja a szót Hajnal Sándor képviselőnek.
Hajnal Sándor: Köszönöm a szót polgármester úr! Amikor megkaptam az előterjesztést, láttam, hogy ez a
Madách Imre Városi Könyvtár 2021-2025. közötti időszakra szóló stratégiai tervéről fog szólni. Klassz, mert
megnéztem az ide kapcsolódó anyagot és arra gondoltam, hogy valami biztosan kimaradt a borítékból,
ugyanis tervet nem találtam. Találtam egy írásos anyagot, ami egyébként egy analízis, egy elemzés. Azt
tartalmazza természetesen, de azt is csak félig vezeti le. A készítője, aki névtelen, mert se név, se aláírás,
tehát nem tudjuk, hogy kinek a tollából származik, tavaly szeptemberben összehozott egy stratégiai
tervezést megelőző elemzést. Méghozzá kétféle elemzéssel próbálkozott, ami közül konkrétan az egyik a
SWOT elemzés. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt az elemzést, ami mátrix-szerűen négy nagy területre osztja
és területenként összeszedi a jellemzőket, mint az Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek és a Veszélyek
kategóriáját. Ezt meg is tette ez a terv, majd ebből létrehozza az adott mátrixot és ebből, a mátrix
leegyszerűsítésével, végiggondolásával átgondolja, leegyszerűsíti, mégpedig oly szempontból, hogy az
erősségeket még erősebbé teszi, a gyengeségeket megpróbálja kiküszöbölni. Tehát erősíti a lehetőségeket
és megpróbálja elkerüli a veszélyeket. A terv addig valósul meg, hogy összeszedte a SWOT analízishez
szükséges alapokat, de a következtetéseket már nem sikerült neki semmilyen módon levezetni. Gyanítom,
hogy ennek köze lehet ahhoz, hogy szeptember 29-én mi tárgyaltuk a Városi Könyvtár vezetői pályázatát,
ami úgy emlékszem sikertelen lett, nem sikerült vezetőt választanunk. Tehát a pályázaton indult vezető
kezdhette el ennek a stratégiai tervnek az elkészítését és mérgében abbahagyta és odaadta, hogy: „Itt van,
nesztek, csináljatok vele, amit akartok.” És most ez az „Itt van, nesztek, csináljatok vele, amit akartok”
állapot került ide elénk. De ez nem terv. Köze nincs semmihez, stratégiai tervhez pedig végképp nincsen.
Ez elfogadhatatlan, köszönöm.
Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Tíz oldalas anyagot kaptál, a nyolcadik fejezet az arról
szól, hogy mik az elvégzendő feladatok. Természetesen, mint minden stratégia elég általános
fogalmazásokat tartalmaz. Abban igazad van, hogy minden terv annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.
Aki támogatja a Könyvtár stratégiai tervének a jogszabályi kötelezettségből adódó jóváhagyását, az
szavazatával erősítse ezt meg.
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen
és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022.(I.06.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár 2021 – 2025. közötti időszakra szóló
stratégiai tervének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Madách Imre
Városi Könyvtár (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) 2021 - 2025. időszakra
szóló stratégiai tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2022. január 15.
dr. Varga Andrea jegyző

A 4.) számú napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melynek anyagát
külön jegyzőkönyv tartalmazza.

5.) Egyebek
Csach Gábor polgármester: megadom a szót Lombos István képviselőnek.
Lombos István: Köszönöm a szót! A tanult és általam nagyra becsült képviselőtársam a legutóbbi
Képviselet-testületi ülésen a konstruktivitást kérte rajtunk számon. Én most a konstruktivitás érdekében
merek szólni és kérni elsősorban polgármester úrtól úgy, mint polgármestertől, de úgy is, mint a FIDESZ
balassagyarmati elnökétől. Választásra készülünk, elkezdődik egy kampányidőszak. Ez a városban is így
lesz, és úgy gondolom, hogy a lehetőségek nyilván nem lesznek egyformák a két oldal között, de ez a
különbség elsősorban finanszírozás és reklám kérdésében jelenik meg. Amiben nem szeretnénk, hogy
különbség legyen, az a médiában való megjelenés lehetősége. Éppen ezért a városi média tekintetében
három kérdést intéznék polgármester úrhoz, elnök úrhoz.
Az első: Újólag kérjük a helyi írott és elektronikus sajtókeretek korrekt együttműködését, azt, hogy a
köztájékoztatás tisztességes megjelenítését biztosítsa.
Második pontként azt kérem, hogy a Városi Televízió és a Városi Újság szerkesztésében az ellenzék
azonos szinten történő kezelése jelenjen meg.
Harmadik pontként pedig azt kérném, hogy tiszteséges keretek között működő városi médiát működtessünk
a választásokat megelőzően a választásokig. Magyarul, esélyegyenlőséget kérünk. Akkor, amikor én ezt
kérem, azt azért kérem, mert az Országgyűlési Választásokon lesz egy eredmény, ami itt Nógrád 2-ben is
jelen lesz, és országosan is természetesen. Nem tudunk majd egymás szemére hányni, sem győztes és
sem vesztesként, ha próbálunk konstruktívan együttműködni - annyira amennyire lehet természetesen - és
amennyire a mi párt- és választási teendőink ránk feladatot rónak. Az elmúlt időszakban többször felvetettük
ezt a kérdést, de polgármester úr és képviselőtársaim tudják ezt, és szokták mondani, hogy nem zörög a
haraszt, ha nem volna ennek valamilyen alapja, akkor ez nem kerülne szóba most sem és eddig sem került
volna szóba. Értelmes, okos emberekkel ülök szemben és velem egy oldalon, tudják nagyon jól, hogy ennek
van alapja. Ha ezt a választásokig meg tudjuk úgy oldani, hogy ne érje szó a ház elejét, akkor bármilyen
eredménye lesz is a választásnak, egymás szemébe tudunk majd nézni. Ennyi szerettem volna mondani
és kérni a konstruktivitás jegyében, az eddigi együttműködés jegyében. Én úgy gondolom, hogy megint
csak konstruktív együttműködésről adtunk tanúbizonyságot, akkor, amikor a polgármester úr és az
alpolgármester úr illetményének és költségtérítésének módosítását megszavaztuk. És nem csak azért, mert
tudtuk, hogy ez nélkülünk is meg lesz szavazva, hanem azért mert a gesztusok, azok úri dolgok és úgy
gondolom, hogy itt úri hölgyekkel és úriemberekkel ülök együtt. Köszönöm szépen!
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Csach Gábor polgármester: Köszönöm szépen, felírtam. Nyilvánvalóan azon túl, hogy jogszabályok
előírnak bizonyos feladatokat a választási kampányban a média számára, tolmácsolom ezt a
szerkesztőknek.
A Polgármester a napirendek tárgyalását követően elköszön a Képviselő-testület tagjaitól és az ülést
bezárja.

K.m.f.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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