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1.) A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme tárgyában  
     Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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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, Farkas László a Balkányi Sport 
Egyesület Birkózó Szakosztálya szakosztályvezetője 

 
 

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 30 órakor megnyitom.  
Rendkívül sürgős ügyben voltam kénytelen összehívni a képviselő-testületi ülést, ugyanis a 
Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztálya Nemzetközi Birkózó Gálát szervez, és ennek 
a technikai és anyagi lebonyolításához sajnos nem elég az a keret, amit meghatározott nekem 
a képviselő-testület, így a Farkas László Szakosztályvezető Úr azzal a kéréssel fordult 
hozzám, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsághoz, hogy a rendezvény sikeres 
lebonyolításához legalább 400 ezer forint összegű keretet biztosítani szíveskedjen a 
képviselő-testület. Éppen azért, napirendi javaslatként a Balkányi Sport Egyesület Birkózó 
Szakosztályának kérelme tárgyában (Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke) című 
napirendet javaslom felvenni a képviselő-testületnek.  
 
 

Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért az elhangzott napirendi javaslat 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: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
124/2012.(VIII. 23.)  

határozata 
(Z1) 

 
 

a napirendi javaslatokról 
 
 
 
 

A Képviselő-testület a 2012. augusztus 23-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 
tárgyalja meg: 
 
 
 

1.) A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme tárgyában  
     Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
 

 
 

1.) számú napirend: - A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme  
tárgyában  

               Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
(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 megismerte a Balkányi Sport Egyesület Birkózó 
Szakosztályának kérelmét, és javasolja a képviselő-testületnek, 400 ezer forint összegű keretet 
biztosítson a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Én megköszönném a Pénzügyi Bizottságnak azt, hogy javaslatot tesz ennek az elfogadására. 
Amikor úgy gondoltuk, hogy meg kellene szervezni ezt a nemzetközi birkózó versenyt, akkor 
nem számoltunk még ennyi résztvevővel. És akkor úgy tűnt, hogy az a keret, ami jóval 
meghaladja a 400 ezer forintot, az vállalkozóktól, a főszponzortól, akik valamilyen szinten 
még bekapcsolódnak ebbe, az elég lesz. Na, most, ennek valószínűleg az is az oka, hogy        
dr. Hegedűs Csaba, a Birkózó Szövetség elnöke olyan reklámot csinált ennek a 
rendezvénynek, hogy lényegesen több a jelentkező, mint amire számítottunk. Tehát, 
lényegében az lett volna a célja, hogy a határon túli magyarságból hozzunk össze fiatalokat, 
ismerkedjünk velük, sportoljanak együtt a mi fiataljainkkal, és akkor vigyék el a jó hírünket, 
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ha egy mód, lehetőség van rá. Illetve, mint anyaországbeli magyarok, tartsuk a külföldre 
szakadt magyarokkal a kapcsolatot. Közben bejelentkeztek olasz csapatok is. Ez azért fontos, 
mert oda pedig a mi fiataljaink járnak ki rendszeresen, és ott mindig fogadják őket, és 
vendégül látják őket. Illetve, bejelentkezett egy francia csapat is. Én azt gondolom, hogy a 
francia csapatnak sem árt, hogyha a magyaroktól értesülnek arról, hogy is volt Trianonban, 
vagy miért van ez a rendezvény így, hogy nekünk a világon egyedülállóan Magyarország az, 
aki a saját népével határos. Utána bejöttek a magyar csapatoknak a jelentkezései, megalakult 
az északi régióban a Mr. Tus, amit dr. Hegedűs Csabáról neveztek el, ők is szerveztek 
csapatokat, Hajdú-Bihar megyéből is jönnek, összesen azt hiszem, 12 magyar csapat jön 
majd. Tehát, itt Polgármester Úrral, Szakosztályvezető Úrral, meg másokkal is beszéltünk már 
erről, itt több mint háromszáz fiatalt kell mozgatni. Az elhelyezésükről, az étkeztetésükről kell 
gondoskodni, valamilyen szórakoztató programot kell biztosítani a számukra. És akkor 
elkezdtük a költségeket összerakni, és akkor szembesültünk azzal, hogy ez már azt a sok-sok 
adományt, amit felajánlottak, amit kapunk erre a rendezvényre, vállalkozók, képviselők, 
mások, erre, én úgy gondolom, hogy tényleg szükség lenne, és ezért van az, hogy a Bizottság 
is ezt javasolja. Tehát, én ennyit szerettem volna röviden elmondani. Még annyit, hogy 
csütörtök este érkeznek a külföldi csapatok, ekkor kint a tónál vendégül látnánk őket, és akkor 
elszállásolnánk őket. Pénteken lenne egy olyan, hogy elvinnénk őket a dr. Hegedűs Csaba 
vadászházába, Baskóra, ő látná vendégül a kísérőket, illetve ő nem lesz itthon, de meghagyja, 
hogy ott szervezzék a vendéglátást. A gyerekeket megpróbáljuk bevinni pénteken 
Nagykállóba a strandra, és este, amikor jövünk vissza, Biriben lenne a vacsora, a felnőtteké. 
Szombaton lenne a birkózás, úgy tervezzük, hogy du. 3 órára vége lenne, és akkor 4 órára 
kimennénk szintén oda, a tóhoz, és akkor ott lenne mindenkinek egy vendéglátás. Na, most, 
én a jelenlévő képviselőket – akik nincsenek jelen, azokat is – én szeretettel meghívnám oda, 
amiben tudtok, akár a szervezésben, akár másban is, én megkérnélek benneteket, hogy 
segítsetek, ha tudtok. Van olyan lehetőségünk is, hogy ha akartok, akkor a Szakosztályvezető 
Úrnál fel kell iratkozni, és amikor a díjátadások vannak, akkor adjátok át ti a díjakat. És akkor 
úgy terveznénk, hogy 6 órára bejönnénk, mire a Polgármester Úr kezdi a köszöntőjét. Tehát, 
4-6 óráig ott vendégül látnánk őket, utána bejönnénk, és akkor már ki-ki, vagy bent marad itt 
a rendezvényen, vagy visszamegy oda. Tehát, egy nagy bajunk van az egésszel, hogy 
szorosan be van szinte minden perc osztva. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A fiataloknak be kell jönni, az idősebbek maradhatnak.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Tehát, még egyszer, én minden képviselőt a tóhoz szeretettel meghívok és várok, és amiben 
tudtok, segítsetek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
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Pálosi László polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal a 
határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a Balkányi Sport Egyesület Birkózó 
Szakosztálya (4233 Balkány, Sport u. 4. sz.) kérelmét megismerte; 2.) az „Összetartozás 
Cellspan Kupa Balkány” Nemzetközi Utánpótlás Birkózó Gála sikeres lebonyolításához 
400.000.- Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
2/2012.(III.02.) önkormányzati rendelet terhére; felelős: polgármester; határidő: folyamatos, 
és ezt 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 

125/2012.(VIII.23.)  
határozata 

(Z1) 
 

a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme tárgyában                                                         
 
 

A Képviselő- testület: 
 

1.) a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztálya (4233 Balkány, Sport u. 4. sz.) 
kérelmét megismerte. 

 
2.) az „Összetartozás Cellspan Kupa Balkány” Nemzetközi Utánpótlás Birkózó Gála 

sikeres lebonyolításához 400.000.- Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat           
2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.02.) önkormányzati rendelet terhére.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 8 38 órakor 
bezárom.  

 
Kelt.: Balkány, 2012. augusztus 23.  
   
 
 
 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Szám: 7/19/2012. 
 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


