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a.) Tárgysorozata 
b.) Jegyzőkönyve 
c.) Határozatai (119-123) 

 

 

TT áárr ggyy ssoorr oozzaatt   
  

1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában 
     Előadó: Pálosi László polgármester 
 
2.) Előterjesztés Tanyafejlesztési Programba pályázat benyújtása tárgyában 
     Előadó: Pálosi László polgármester  
 
3.) Előterjesztés az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önkormányzati felzárkóztatási 

támogatás igénybevételére benyújtott pályázatban szereplő traktor + pótkocsi 
beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában 

      Előadó: Pálosi László polgármester 
 
4.) Előterjesztés Mészáros Sándor kérelme a Vitál Sziget Kft. Nevében utak használata 

tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
   
   

 
Kelt.: Balkány, 2012. augusztus 23.  
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JJ eeggyy zzőő kk öönn yy vv   
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-án 
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, Kiss 
Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők 
 
 

Távol maradtak: 
 
                    Karsai István képviselő  -  igazoltan távol  
                    Keszler János képviselő  -  igazoltan távol  

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, Kala Margit irodavezető 
 
 

Pálosi László polgármester: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő képviselő, Karsai 
István és Keszler János képviselő igazoltan vannak távol, a képviselő-testületi ülés 
határozatképes, az ülést 8 00 órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot javaslom felvenni a 
képviselő-testületnek.  
 
 

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

A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

119/2012.(VIII. 23.)  
határozata 

(Z1) 
 
 

a napirendi javaslatokról 
 
 
 

A Képviselő-testület a 2012. augusztus 23-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 
tárgyalja meg: 
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1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában 
     Előadó: Pálosi László polgármester 
 
2.) Előterjesztés Tanyafejlesztési Programba pályázat benyújtása tárgyában 
     Előadó: Pálosi László polgármester  
 
3.) Előterjesztés az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önkormányzati felzárkóztatási 

támogatás igénybevételére benyújtott pályázatban szereplő traktor + pótkocsi 
beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában 

      Előadó: Pálosi László polgármester 
 
4.) Előterjesztés Mészáros Sándor kérelme a Vitál Sziget Kft. Nevében utak használata 

tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
 

 
 

1.) számú napirend: - Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása 
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, 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? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a mamutfenyő környékén AK vásárlása tárgyában című határozat-tervezetben 
foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

120/2012.(VIII.23.)  
határozata 

(Z1) 
 

a mamutfenyő környékén AK vásárlása tárgyában                                                                                
 
 

A Képviselő- testület: 
 

1.) kinyilatkozza, hogy aranykoronát (AK) kíván vásárolni 10.000.- Ft/AK áron összesen 
12.000.- Ft értékben Vasas Mária 4233 Balkány, Cibakpuszta 45. szám alatti lakostól, a 
mamutfenyő környékén.  

 
Az érintett hrsz: 0390/7.  

 
2.) felkéri a jegyzőt az adás-vételi szerződés elkészítésére.  
 
3.) hozzájárul az eljárás során felmerülő átvezetési díj és a soronkívüliségi díj kifizetéséhez. 

 
4.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi szeptember hó 4. napján 9 óra 30 

perckor a Balkány Város Művelődési Házban megtartandó nyilvános sorsoláson az 
Önkormányzat nevében részt vegyen, jognyilatkozatot tegyen és a szükséges 
dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
2.) számú napirend: - Előterjesztés Tanyafejlesztési Programba pályázat benyújtása 

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, a határozat-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Annyi kiegészítésem lenne, hogy az előterjesztésben „rézsű szárzúzó” van, 
de a pályázatban már úgy fog szerepelni, hogy „rézsűvágásra alkalmas gép.” Megkérdezem, 
hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? 
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Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a 62/2012.(VI.29.) VM rendelet alapján Tanyafejlesztési Program támogatás 
igénybevételére pályázat benyújtása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt 
el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

121/2012.(VIII.23.)  
határozata 

(Z1) 
 

a 62/2012.(VI.29.) VM rendelet alapján Tanyafejlesztési Program támogatás 
igénybevételére pályázat benyújtása tárgyában 

 
 

A Képviselő- testület: 
 

1.) kinyilatkozza, támogatja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Tanyafejlesztési Program támogatás 
pályázati felhívása alapján. 

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

 

- igényelt támogatás    8.612.505.- Ft 
- saját erő:         956.945.- Ft 
  összesen:     9.569.450.- Ft 

 
3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
3.) számú napirend: - Előterjesztés az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önkormányzati 

felzárkóztatási támogatás igénybevételére benyújtott pályázatban 
szereplő traktor + pótkocsi beszerzéséhez közbeszerzési eljárás 
lefolytatása 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.  
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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? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
igénybevételére benyújtott pályázatban szereplő traktor + pótkocsi beszerzéséhez 
közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában című pályázat benyújtása tárgyában című 
határozat-tervezetben foglaltakkal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

122/2012.(VIII.23.)  
határozata 

(Z1) 
 

az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
igénybevételére benyújtott pályázatban szereplő traktor + pótkocsi beszerzéséhez 

közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában 
 
 

A Képviselő- testület: 
 

1.) közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Irodának (4400 
Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 5. fsz. 2.) ad megbízást. 

 
A beszerezni kívánt traktor + pótkocsi becsült értéke meghaladja a közbeszerzési 
értékhatárt (nettó 8 M Ft), így a pályázathoz közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező 
(nemzeti 3 meghívásos). 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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4.) számú napirend: - Előterjesztés Mészáros Sándor kérelme a Vitál Sziget Kft. Nevében 
utak használata 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.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Én azt szeretném, – Polgármester Úr mondta, hogy még egy személyes megbeszélés lesz 
ezzel kapcsolatban – ha itt felhívná a figyelmét Mészáros Úrnak arra, hogy a verseny után 
tegye járhatóvá, a közlekedésre alkalmassá ezeket az utakat. A tavalyi év bizonyította, hogy a 
személygépkocsival történő közlekedésre alkalmatlanná válnak ezek az utak, ezért nekem ez 
lenne a kérésem.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Nekem is hasonló kérésem lenne. Én támogatom ezt a rendezvényt, sőt, tavaly még meg is 
vendégeltem a résztvevőket, de nekem is az egyik kerítésemet darabokra lebontották. Én azt 
gondolom, hogy fel kellene őket erre kérni, hogy biztosítást kössenek erre a versenyre. 
Nekem is keletkezett 50 ezer forint károm a kerítésben, és… jó, én megcsinálom, nem erről 
van szó, csak lehet ettől még akár komolyabb kára is valakinek. Tehát, legyen biztosításuk 
erre a rendezvényre, ha kárt okoznak, vagy talán még balesetet is, akkor… De egyébként 
támogatom.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nekem is hasonló gondjaim vannak, illetve nekem a rendezvény szervezésével, 
lebonyolításával vannak továbbra is aggályaim. Jobb szervezést kérnék majd tőlük. Én úgy 
tervezem, hogy szeptember 17-ére tervezem a rendes testületi ülést, az ülésre meghívom 
Mészáros Sándort, és akkor ezeket az óhajokat, sóhajokat együtt tisztázni tudjuk. 
Amennyiben nem tud eljönni, akkor ezeket természetesen, valamilyen szinten kooperálni kell, 
akár az Ad-hoc Bizottság ülésére vagy a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
ülésére meghívjuk, valahol biztos a tiszteletét tudja tenni, és akkor ezeket a kéréseket el 
tudjuk neki mondani. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még 
valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
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További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért Mészáros Sándor kérelme a Vitál Sziget Kft. nevében utak használata tárgyában 
című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

123/2012.(VIII.23.)  
határozata 

(Z1) 
 

Mészáros Sándor kérelme a Vitál Sziget Kft. nevében utak használata tárgyában 
 

 
A Képviselő- testület: 
 

1.) a Vitál Sziget Kft. (2230 Gyömrő, Mátyás király u. 34/3.) kérelmét megvizsgálta.  
 
2.) a szükséges önkormányzati területek, utak használatához a rendezvény sikeres 

lebonyolítása érdekében hozzájárul.  
 

3.) kinyilatkozza, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban mindennemű más lehetőségtől, illetve 
további kötelezettségtől elzárkózik.  

 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 8 05 órakor 
bezárom.  
 
Kelt.: Balkány, 2012. augusztus 23.  
   
 
 
 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Szám: 7/18/2012. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2012. szeptember 6. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


