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JJ eeggyy zzőő kk öönn yy vv   
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-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, Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző, Pócsi 
Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szőke Attila az Ad-hoc Bizottság 
tagja 

 
 

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 7 fő képviselő, Keszler 
János és Papp István képviselők később csatlakoznak hozzánk, a képviselő-testületi ülés 
határozatképes, az ülést 15 45 órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő két 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 

149/2012.(IX. 25.)  
határozata 

(Z1) 
 

a napirendi javaslatokról 
 
 

A Képviselő-testület a 2012. szeptember 25-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 
tárgyalja meg: 
 
 

1.) Előterjesztés „Balkány Város szennyvízcsatorna bővítése és korszerűsítése” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszának feltételes 
beszerzései tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 
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2.) Előterjesztés „Balkány Város szennyvízcsatorna bővítése és korszerűsítése” tárgyú 

KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázathoz saját forrás kiegészítésére 
EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

 
Keszler János képviselő 15 47 órakor megérkezett az ülésterembe. 

 
 

1.) számú napirend: - Előterjesztés „Balkány Város szennyvízcsatorna bővítése és 
korszerűsítése” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító 
számú pályázat előkészítő szakaszának feltételes beszerzései 
tárgyában 

 
(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? 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Azt akarom kérdezni, hogy jól értettem a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a Bizottság ezeket 
javasolja, ezeket a cégeket? Honnan szedtük ezeket a cégeket?  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ezek különböző ajánlások. Én ezeket a cégeket javaslom.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Akkor nem javasolta senki? A Polgármester Úr ismeri ezeket a cégeket? Van valamilyen 
információja róluk? 
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Pálosi László polgármester: 
A menedzsmenti feladatokkal kapcsolatosan mind a három céget ismerem; az Inno Invest Kft. 
jelenleg is dolgozik nekünk az ivóvízminőség-javító programban; a közbeszerzésnél mind a 
három céget ismerem; a megvalósíthatósági tanulmánynál szintén mind a hármat ismerem. A 
tervező kiválasztása jelen pillanatban még folyamatban van, azt még nem hoztam be. Tehát, a 
cégek közül én mindegyiket ismerem, megnéztem mindegyiket, én ezeket javaslom.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Köszönöm szépen. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Csatlakoznék Rácz Képviselő Úrhoz, ugyanezek a kérdéseim vannak, úgy látom, ezzel 
kapcsolatban. Föl van itt sorolva mindegyik feladat ellátására három-három cég az előírás 
szerint, de valami referencia munkát nem kellett volna mellé csatolni? Mert, hogy 
Polgármester Úr ismeri őket, az rendben van, de én ezek közül senkit nem ismerek. A másik, 
ugye arról van szó, hogy nem kell közbeszerzés, mivel nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, 
de itt mégis csak le van írva, akkor mégis csak kell közbeszerzés? Meg nem tudom, ez a 
megvalósíthatósági tanulmány, erre is kell kétmillió forint? Ez összesen 10.400 ezer forint. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ezek az összegek mind elszámolhatók természetesen a pályázatban. Nem volt itt Képviselő 
Úr a bizottsági ülésen, ez egy feltételes közbeszerzés, amennyiben a pályázat nyer, csak akkor 
lép életbe a közbeszerzés.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Jó, de le van írva, hogy nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, mivel ugye nem éri el az 
értékhatárt, de itt csak fel van sorolva közbeszerzésre is. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ugyan közbeszerzést lefolytatni nem kell, de három ajánlat bekérése mindenképpen kötelező. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Akkor ezt nekünk kell rendeznünk? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Írok egy levelet hozzájuk a Képviselő-testület nevében, és bekérem a három cégtől a három 
ajánlatot.  
 
 
Keszler János képviselő: 
De most én arra vagyok kíváncsi, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt, és a közbeszerzést, 
akkor kell, hogy kifizessük, vagy nem kell? 
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Pálosi László polgármester: 
Hát hogyne kellene! 
 
 
Keszler János képviselő: 
Tessék? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Hát hogyne kellene? Erre fog ajánlatot tenni. 
 
 
Keszler János képviselő: 
De muszáj ezt nekünk így megmondani? Lehet, hogy ők ennél kevesebbért is elvállalnák. 
Nem? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Erre tesz majd ajánlatot, hogy mennyiért csinálja meg.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Kevesebbért már nem igen fogja elvállalni egyik sem. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Én úgy gondolom, hogy ott lehetne kihúzni ennek a dolognak a „méregfogát”, ha azt az 
alapkérdést döntenénk el, hogy elég-e nekünk az, hogy Polgármester Úr behoz három 
ajánlattevőt, és akkor mi ezek közül választunk? Természetesen úgy, – ez le is van írva – 
hogy a későbbiekben természetesen majd a kisebb ajánlattevőt kell elfogadni. Ha ez nekünk 
nem elég, akkor tegyünk ellene valamit! Akkor, ha ezt mi másképp akarjuk csinálni. Én nem 
tudom, hogy az Ad-hoc Bizottság tevékenységi körében, ha jól emlékszem ilyen szinten 
benne van, hogy a pályázatok előkészítése, eddig is megvolt ez a bizottság, eddig sem 
igényeltük ezt, csak most vetődött fel testületi ülésen. Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor 
tegyük érte valamit, vagy fogadjuk el azt, amit Polgármester Úr behoz, mert ugye, ez a két 
eset lehetséges. Énnekem, a bizottsági ülésen hangot is adtam neki, a megvalósíthatósági 
tanulmány az az, ami aránytalanul magasnak tűnik összegét tekintve, de azóta Polgármester 
Úr felvilágosított, és abban igaza is van, hogy százalékos arányban vannak meghatározva a 
költséget illetően. Tehát, nekünk azt kell eldönteni, hogy elég-e nekünk az, hogy a három 
ajánlattevőt, akit felkérünk, Polgármester Úr így hozza be nekünk tálcán, vagy pedig bele 
akarunk még szólni valamilyen szinten. Ennyi. Köszönöm. 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Én csatlakoznék Istvánhoz, meg azért is feszegettem ezt, hogy 28 millió forintos beruházásnál 
egyébként az is kérdés, hogy 28 millió forintból mi rendbe tudjuk tenni ezt az 
elképzelésünket? 
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Pálosi László polgármester: 
Van egyszer egy előkészítő szakasz, aminek a tervezés a csúcsa, amiben megtervezik, hogy 
majd mennyibe fog kerülni maga a kivitelezés. Ez eddig 28 millió forintba fog nekünk 
kerülni.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Amiért meg fogják tervezni?  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tehát, ha nem akarjuk érteni, ami le van írva, akkor ilyen kérdéseket is lehet feltenni, Imre! Itt 
van gyönyörűen leírva, hogy mi kerül 28 millió forintba. A menedzsment, a közbeszerzés, a 
tanulmány, a költséghaszon elemzés, a tervezés, a tájékoztatás és a nyilvánosság. De erről már 
egyszer döntött a képviselő-testület, hogy adjuk be erre a pályázatot. Most kizárólag arról van 
szó, hogy ezekre a feladatokra, kivéve a tervezésre, három árajánlat kötelező, - ugyan 
közbeszerzés, mivel az értékhatárt nem éri el, nem kötelező, - de három ajánlatot be kell 
kérni. Itt fel van sorolva a három ajánlattevő cég.  
 
 
Papp István képviselő 15 52 órakor megérkezett az ülésterembe. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Én csatlakoznék Karsai Istvánhoz, hogy itt egy dolog az, amit esetleg javasolhatunk még, 
hogy akinek van olyan ismerőse vagy javaslata, az még csatlakozhat hozzá, és javasolhat még 
egy negyediket. De az, hogy ez a 28 millió forint, ez hogy van lebontva, ehhez nekünk 
igazából… vagy tudomásul vesszük, vagy nem pályázunk. Tehát, nekünk ennyi a választási 
lehetőségünk. Ha valaki nem ért egyet azzal a három céggel, amit Polgármester Úr felsorolt, 
és tud esetleg negyediket, ötödiket, akkor azt még bevehetjük, azt is meg lehet kérdezni, de 
maga, ez a 28 millió forint és annak a lebontása, ez adva van a pályázatban.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én csak annyit teszek hozzá János, hogy persze, ebből ki is lehet húzni, hozzá is lehet tenni, 
egy a lényeg, hogy szennyvízberuházásról van szó, ha kell, olyan cég kell, aki már 
szennyvízberuházást végzett valahol, valamikor.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Igen, tehát „kerülgetjük, mint a macska a forró kását”, ide is írtam, szeretném is megkérdezni, 
lehet, hogy naiv a kérdés, de szerintem Imre is ezt szeretné megkérdezni, hogy az összes 
hiányzó szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozik, vagy csak a szennyvíztelepre? Mert ez a 
hiányzó rész, ez többmilliárd forint, egymilliárd feletti nagyságrendű, hiszen közel 2/3-a nincs 
kiépítve. Mert ahhoz az összeghez képest ez az összeg nyilván aránytalanul kevés lenne. De 
azért ezt jó lenne, ha tisztáznánk. Meg ugye, a saját erő, az 15 %, 4.335 ezer forint, és akkor a 
85 %, az EU Önerő Alap támogatás összege, az… 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
A kivitelezésnél nem 85 % lesz.   
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Pálosi László polgármester: 
Az Önerő Alap, az egy másik napirendi pont. 
 
 
Szőke Attila az Ad-hoc Bizottság tagja 15 54 órakor megérkezett az ülésterembe.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
A beruházás, az más. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Még egyszer megkérdezem, csak várok rá választ. Akkor a hiányzó szennyvíz rekonstrukció 
kiépítésére vonatkozik akkor ez? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Balkány belterületének minden egyes lakásába – a hiányzóba – a szennyvíz elvezetése, plusz 
a szennyvíztelep bővítése, korszerűsítése. Így jó? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Jó. Csak én is azt mondom, hogy ezek a referenciák, mert ugye ti nap, mint nap találkoztok 
ilyesmivel, sokszor hellyel-közel ugyanazok a tervező cégek adják be, de nekünk elég kevés 
információnk van. Ilyen nagy beruházásnál, tényleg, vagy az Ad-hoc Bizottságnak kellene, 
vagy tényleg, akkor mindenkinek szíve-joga, döntsön.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Igen. Nem tudom, hogy milliárdos nagyságrendű lesz-e, de több százmillió forintos, az biztos. 
Jelenleg 28 millió forint, ha jól értem, remélem jól értem, a felsorolt tételek, a tervezéstől 
kezdve, ugye a közbeszerzési feladatokon keresztül az eredményhirdetésig, a saját erő lenne a 
4.335 ezer forint, amiből 55 %-ra most lehetne még pályázni, kiegészítésre, így lenne 
2.384.250.- Ft, ha ez most ténylegesen elkészül, sikerül megnyernünk. Ha kivitelezésre kerül 
a sor, akkor előzetes információim szerint, 90-95 %-os támogatottságú lehetne ez a projekt, de 
természetesen én már mondtam, erre oda kell figyelni, ennek az önerő részét, a 
közműfejlesztési hozzájárulással a lakosságnak is vállalnia kell majd, ez szinte biztos, mert az 
önkormányzat az összes különbözetet nem fogja tudni mellétenni. Valószínűleg, ez kötelező 
is lesz, ugye a pályázat kapcsán. Tehát, én azt mondom, hogy most, a tervezésre, erre a részre 
tudnék koncentrálni, de ettől függetlenül én még fenntartom azt a véleményemet, hogy én 
nem szeretem azt, amikor három már kijelölt… én akkor szeretnék bekapcsolódni egy-egy 
ilyen előkészítésbe, amikor még igenis, lehet hozni javaslatokat, hogy ki legyen az, aki 
mondjuk a tervezési vagy a közbeszerzési feladatok lebonyolítására két budapesti cég, nem 
tudok róluk az égvilágon semmit, a harmadikról sem. Nekem ez eleve azt sugallja, hogy két 
budapesti cég mellett valószínűleg a nyíregyházinak kellene nyernie, ha a nevüket ismerjük, 
nagy valószínűséggel ez állhat a háttérben. Azt is hozzáteszem, kimondva, kimondatlanul, 
hogy egy ilyen pályázatnál az is sokat nyom a latba, hogy ki az, aki mondjuk a 
megvalósíthatósági tanulmányt, vagy éppen magát a tervezést végzi, milyen kapcsolatai 
vannak magával a pályázat kiírójával esetleg. Tehát, ezeket a dolgokat lehetne boncolgatni, és 
biztos érdemes is lenne.  
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Keszler János képviselő: 
Meg miért nekünk kell meghatározni az összeget? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Még egy dolog, amíg még nálam van a szó, a csatlakozás kapcsán a NYÍRÉGVÍZ Zrt. 
magában, ebbe a pályázatba bele lett-e vonva akár csak tárgyalás szintjén? Ő szeretne-e ehhez 
valamilyen szinten hozzájárulni? Esetleg az önerejéhez? Vagy bármilyen információnk van-e 
erről? Ugye, az átadáskor ezt kilátásba helyezték ők is, meg mi is szerettük volna az átadás 
tárgyalása kapcsán. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel folynak a tárgyalások magával, az üzemeltetési szerződéssel 
kapcsolatosan. Én úgy tudom, hogy eléggé előrehaladott állapotban van. Szerintem egy-két 
héten belül írásos dokumentumot fogunk letenni a Képviselő-testület asztalára. Annyit tudok 
mondani, hogy mivel a Kormány úgy döntött, hogy ezeket a beruházásokat az uniós keret 
miatt felgyorsítja, így október 1-jétől az ivóvízminőség-javító programunkat teljes egészében 
a Kormány veszi át, az egész irányítást, úgy, ahogy van. Ez a Közlönyben már meg is jelent, 
harminc valahány településnek veszi át a komplett ivóvízminőség-javító programját. Ez azt 
jelenti, hogy 99 %-os biztonsággal elkészül az ivóvízminőség-javító beruházásunk, amit 
beterveztünk, mert erre már kormányzati döntés van, és a kormány fogja majd 
megfinanszírozni az egész beruházást, és a Kormány fogja irányítani ezt a beruházást, és 
mindenképpen gyorsítani, gyorsítani és gyorsítani szeretné ezzel. Tehát, az ivóvízminőség-
javító beruházásunk, az úgy néz ki, hogy rendben van, mivel a Kormány fog fizetni ugye a 
leendő kivitelezőnek is, nekünk ehhez úgymond semmi hozzáteendőnk nem lesz, a Kormány 
kézbe veszi, és a Kormány fogja kiválasztani a kivitelezőt, és végrehajtani ezt a beruházást. 
Nekem gyanús, hogy ez is így lesz. Azzal viszont mindenképpen egyetértek, hogy biztos, 
hogy valamilyen lakossági önerőt vagy lakossági hozzájárulást kell majd befizetni, hogy 
mennyit, erre én még most nem tudok választ adni, de hogy lakossági hozzájárulást kell majd 
befizetni a leendő szennyvíz-hálózatra csatlakozóknak, ebben én biztos vagyok.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Én ezzel a közbeszerzéssel kapcsolatban csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy 
a közbeszerzést azért hirdetjük meg, hogy a minél kevesebbért elvállalót bízzuk meg, nem 
pedig megmondjuk neki, hogy ennyi számolható el költségként, és ehhez állítsa össze a 
számlát. Fordítva csináljuk ezt az önkormányzatnál, a civil életben mindenki másképp 
csinálja. Mindenki tudja, hogy kell csinálni. Nekem mindig ezzel van a bajom, hogy én a 
közbeszerzést ár nélkül hirdetném meg. Hát, mondja meg a kőműves, hogy mennyiért csinálja 
meg a házat, ne kérdezze meg, hogy mennyi lesz a költségvetése! 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Kedves Imre! Ha elolvastad az anyagot, akkor benne van, hogy a feladatok ellátása legfeljebb 
ennyi összeg + az áfa erejéig, de a legfeljebb, az azt jelenti, hogy maximum erre adhat be 
ajánlatot, de ettől olcsóbban is beadhatja az ajánlatot.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
A Polgármester Úr így kérne egy ajánlatot, hogy megmondja, hogy legfeljebb ennyit kérjen? 
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Pálosi László polgármester: 
Imre! Ahhoz, hogy biztonsággal befejezzünk egy pályázatot, ahhoz, hogy biztonsággal legyen 
a három ajánlattevő közül legalább egy, a maximum összeget valamilyen szinten közölni kell 
vele, hogy ennyi a maximum, ettől többet nem tudunk neki adni. Legfeljebb nem ad be 
érvényes árajánlatot. De a maximumot mindenképpen közölni kell, mert akkor most, ha a 
hármat kiküldjük, és mind a három azt mondja, hogy 16 millió forintért csinálom meg, akkor 
nekünk azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, egyik sem felel meg, mert nekünk nincs rá, 
csak 2.800 ezer forintunk. De mi leírjuk, hogy legfeljebb, maximum ennyi pénzünk van rá. Ez 
nem azt jelenti, hogy ennyit is adunk, ez azt jelenti, hogy maximum ennyit adunk, 
amennyiben olcsóbban tudja megcsinálni, akkor olcsóbban fogja megcsinálni. 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 „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú                      
KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszának feltételes 
beszerzéseiről szóló határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat, illetve 1 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

150/2012.(IX.25.)  
határozata 

(Z1) 
 

„Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú                      
KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszának feltételes 

beszerzéseiről 
 
 
A Képviselő-testület: 
 
1.) A „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú KEOP-

7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában 
projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb 2.800.000.- Ft + Áfa összeg erejéig 
tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a 
következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 
 

- Inno Invest Kft.  
(4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3.) 

- U + W Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Bt.  
(1025 Budapest, Felső-Zöldmáli u. 102/B.) 

- Forrás Unió Kft. 
(1188 Budapest, Nap u. 29.) 
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2.) A „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a projekt 
előkészítés és megvalósítás közbeszerzési feladatainak ellátása legfeljebb 2.800.000.- Ft + 
Áfa összeg erejéig tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló 
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 
 

- CEU Tender Kft.  
(1124 Budapest, Németvölgyi u. 98.) 

- K-Projekt Management Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.) 

- Lucsik és Társa Kft. 
(1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) 

 
3.) A „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú KEOP-

7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a 
Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség-haszon elemzés elkészítése legfeljebb 
2.800.000.- Ft + Áfa összeg erejéig tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat 
kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 
 

- Exe Consult Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 
(1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 18.) 

- Transdowell Zrt.  
(3527 Miskolc, Tüzér u. 12.) 

- Cashfund Zrt. 
(1188 Budapest, Damjanich u. 15.) 
 

4.) A „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában PR feladatainak 
ellátása legfeljebb 2.800.000.- Ft + Áfa összeg erejéig tárgyban közbeszerzési értékhatár 
alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel 
ajánlattételre: 
 

- Hajdú-PR-KO Kft. 
(4600 Balmazújváros, Batthyány u. 24.) 

- Prondel Kft.  
(4405 Nyíregyháza, Kállói u. 90.) 

- DINALEX Kft.  
(2724 Újlengyel, Határ u. 12.) 
 

5.) A „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszának beszerzéseiben 
felhatalmazza a polgármestert a beérkező ajánlatok legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti értékelésére, ezt követően a legalacsonyabb 
árajánlatot adó ajánlattevőkkel az említett szerződések aláírására. 

 Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester  
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2.) számú napirend: - Előterjesztés „Balkány Város szennyvízcsatorna bővítése és 
korszerűsítése” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító 
számú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap 
támogatás 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. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő 
Alap támogatás pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja 
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

151/2012.(IX.25.)  
határozata 

(Z1) 
 
 

„Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő 

Alap támogatás pályázat benyújtásáról 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) elhatározza, hogy Balkány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012.(IV.22.) BM rendelet 
keretében. 

 
2.) kijelenti, hogy az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat a 

„Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” című (projekt 
azonosító száma: KEOP-7.1.0/11-2012-0043) projekt megvalósításához szükséges 
önerő kiegészítésére vonatkozik. 

 
3.) kijelenti, hogy az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a 

Kbt. 71. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti – munkanélküli vagy tartósan munkanélküli 
rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke- értékelési 
szempontot alkalmazza. 

 
4.) kijelenti, hogy a „Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése” 

tárgyú projekt „projekt adatlap” szerinti összes bekerülési költsége 28.900.000.- Ft, 
melyhez az Önkormányzatnak 4.335.000.- Ft önerőt szükséges biztosítani. 

 

Az Önkormányzat az önerő összegét hitelből biztosítja. 
 

A 6/2012.(IV.22.) BM rendelet 3. § (6) bek. értelmében Balkány Város 
Önkormányzata által igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a 3.) pontban 
foglaltak figyelembe vételével 2.384.250.- Ft. 
 

5.) kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak 
összetétele az alábbiak szerint alakul: 

 
 2012. év Összesen 

Önerő   4.335.000.- Ft   4.335.000.- Ft 
Támogatás 24.565.000.- Ft 24.565.000.- Ft 

Összes költség 28.900.000.- Ft 28.900.000.- Ft 
 

6.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

   Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester  
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 16 05 órakor 
bezárom.  
 
Kelt.: Balkány, 2012. szeptember 25.  
   
 
 
 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Szám: 7/23/2012. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2012. október 10. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


