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a.) Tárgysorozata 
b.) Jegyzőkönyve 
c.) Határozatai (108-110) 

 

 

TT áárr ggyy ssoorr oozzaatt   
  

1.) Előterjesztés praxisjog átruházása tárgyában 
     Előadó: Pálosi László polgármester 
   
 

2.)  Előterjesztés TÁMOP-3.1.11-12/2 Infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése a 
Barackvirág Óvodában tárgyú pályázat beadásáról  

  Előadó: Pálosi László polgármester 
 

Kelt.: Balkány, 2012. július 4. 
      
 

Tisztelettel:  
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JJ eeggyy zzőő kk öönn yy vv   
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme                       

(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) 
 

Jelen vannak: 
 

Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Oláh János tanácsnok, Karsai 
István, Keszler János, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, Kala Margit irodavezető, Kerezsi Mihályné a Barackvirág Óvoda 
óvodavezetője 

 

 
Pálosi László polgármester: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van mind a 9 fő képviselő, a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 9 00 órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni 
a képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további 
javaslata? 
 

Kérdés, észrevétel, további javaslat nem érkezett.  
 
 

Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok napirendre történő felvételével, és azt el 
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.   
 

A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

108/2012.(VII. 04.)  
határozata 

(Z1) 
 
 

a napirendi javaslatokról 
 

A Képviselő-testület a 2012. július 4-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja 
meg: 
 

1.) Előterjesztés praxisjog átruházása tárgyában 
     Előadó: Pálosi László polgármester 
   

2.)  Előterjesztés TÁMOP-3.1.11-12/2 Infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése a 
Barackvirág Óvodában tárgyú pályázat beadásáról  

  Előadó: Pálosi László polgármester 
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1.) számú napirend: - Előterjesztés praxisjog átruházása tárgyában 
           Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a határozat-tervezet 
1.) pontjában a „Balkány 3. számú” megnevezést javasolja törölni a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Csak annyi kérdésem lenne, hogy akkor most egy körzettel kevesebb lesz? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem. A Doktornő eladja a praxisjogát, a körzet megmarad. Doktornő tegnap itt volt, ő 
nyugdíj mellett munkaviszonyban lesz ezzel a céggel, alkalmazott lesz, és folytatni szeretné 
még egy darabig az orvosi tevékenységet, de mint alkalmazott, és nem, mint a praxis 
tulajdonosa.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Én ebben nem veszek részt. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a dr. Kraus Heidrun Ellena praxisjog átruházása tárgyában című határozat-
tervezetben foglaltakkal, és azt azzal a módosítással, hogy az 1.) pontban a „Balkány 3. 
számú” megnevezés törlésre kerül, el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

109/2012.(VII.04.)  
határozata 

(Z1) 
 

dr. Kraus Heidrun Ellena praxisjog átruházása tárgyában 
 

 
A Képviselő- testület: 
 

1.) hozzájárul ahhoz, hogy 2012. augusztus 1. napjától kezdődően, a háziorvosi körzet 
praxisjogát a Pharma Medical Zrt. (székhely: 4233 Balkány, Benedek u. 4., képviselő: 
dr. Zajácz Tamás) megvásárolja, és az önkormányzat tulajdonát képező,                
4233 Balkány, Benedek u. 4. szám alatti orvosi rendelőben háziorvosi feladatok 
ellátására jogosultságot szerezzen.  

 
2.) hozzájárul ahhoz, hogy dr. Katona Melinda a feladat ellátásához közvetlenül kössön 

finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. 
 

3.) megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a Pharma Medical Zrt. alkalmazásában 
lévő dr. Katona Melinda háziorvossal a praxisjog váltás által érintett körzetre 
vonatkozóan, a folyamatos háziorvosi ellátásra megbízási szerződést kössön.  
 

4.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti jogviszony megkötésére.  
 

Határidő: 2011. augusztus 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 

2.) számú napirend: - Előterjesztés TÁMOP-3.1.11-12/2 Infrastrukturális és humánerőforrás 
fejlesztése a Barackvirág Óvodában tárgyú pályázat beadásáról  

       Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen. 
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
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Keszler János képviselő: 
Miről szól ez a pályázat? 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Ez az óvodapályázat külső játékok beszerzését, belső irodabútor beszerzését, informatikai 
eszközök, laptopok, nyomtatók, fénymásolók beszerzését, és úgynevezett kötelező 
továbbképzéseknek a finanszírozását tartalmazza óvónők és dajkák részére. Megkérdezem, 
hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.   
 
 

Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért „Infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése a Barackvirág Óvodában          
TÁMOP 3.1.11-12/2 számú” pályázat benyújtása tárgyában című határozat-tervezetben 
foglaltakkal; és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

110/2012.(VII.04.)  
határozata 

(Z1) 
 

„Infrastrukturális és humáner őforrás fejlesztése a Barackvirág Óvodában          
TÁMOP 3.1.11-12/2 számú” pályázat benyújtása tárgyában  

 
 

A Képviselő- testület: 
 

1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Önkormányzat „Infrastrukturális és humánerőforrás 
fejlesztése a Barackvirág Óvodában TÁMOP 3.1.11-12/2 számú” pályázat 
benyújtását.  
 

2.) kinyilatkozza, hogy az alábbiak szerint megismerte a pályázat költségvetését: 
 

- a projekt összköltsége:    17.074.000.- Ft 
- saját erő:                     0.- Ft 
  Összesen:     17.074.000.- Ft 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 9 10 órakor 
bezárom.  
 
Kelt.: Balkány, 2012. július 4. 
   

 
         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                       jegyző  
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Szám: 7/16/2012. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2012. július 13. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


