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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-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, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők 
 

 
Távol maradt: 

 

Keszler János képviselő  - igazoltan távol 
 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, Tátrainé Tálas Judit 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 8 fő képviselő, Keszler 
János képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 13 00 
órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő 1.) napirendi pontot, Előterjesztés a 
4/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása és közszolgáltatási szerződés-tervezet 
elfogadása tárgyában javaslom felvenni a képviselő-testületnek, a 2.) napirendi pontot nem 
tárgyalnánk, mivel ennek a LEADER pályázatnak a beadási határidejét meghosszabbították 
november 30-ig, illetve a tegnapi nap folyamán olyan információ jutott a birtokunkba, ami 
miatt át kellett dolgoznunk a költségvetést, a kollégák dolgoznak rajta, tehát november 30-ig 
be fogjuk tudni adni a pályázatot, csak át kell dolgozniuk.  
Tehát, 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 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

175/2012.(XI. 14.)  
határozata 

(Z1) 
 

a napirendi javaslatokról 
 

A Képviselő-testület a 2012. november 14-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 
tárgyalja meg: 

1.) Előterjesztés a 4/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása és közszolgáltatási 
szerződés-tervezet elfogadása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 
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1.) számú napirend: - Előterjesztés a 4/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása és 
közszolgáltatási szerződés-tervezet elfogadása 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 is véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal, illetve 
kiegészítésekkel. A közszolgáltatási szerződés időtartama 10 évre szóljon, amely 2012. 
december 1-jétől 2022. december 31. napjáig szóljon. A közszolgáltatási díj 2012. december 
31. napjáig a Nyír-flop Kft. által használt díjtétel legyen. Még volt egy javaslat a rendelettel 
kapcsolatban. Javasolja a Bizottság, hogy a képviselő-testület kérje fel a Jegyző Asszonyt, 
hogy a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendeletben a szükséges módosításokat a következő testületi ülésre a 
szerződés tekintetében végezze el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Az a kérdésem lenne, sajnos a Pénzügyi Bizottsági ülés végéről el kellett mennem, 
felvetettem Éberhardt Úrnak azt a kérdést, hogy a Jegyző Asszony mindig sérelmezi azt, hogy 
az adategyeztetések és adatszolgáltatások az Önkormányzatnak plusz feladatba, plusz 
terhekbe kerülnek, hogy ezzel kapcsolatosan valamilyen kompenzációt tud-e vállalni? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Itt, tegnap egyeztettek egymással. 
 
 
Karsai István képviselő: 
És megnyugtató eredménnyel zárult, Jegyző Asszony? 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Igen, mert 2013-tól az új hulladékgazdálkodási törvény szerint a NAV fogja átvenni a 
behajtást, és ez már nagyon nagy könnyebbséget jelent.  
 
 
 
 



 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2012. november 14. napján 

- 3 -

Pálosi László polgármester: 
Legalábbis a tervezet szerint. Még nincs elfogadva a hulladékgazdálkodási törvény, de a 
tervezet szerint így lesz.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Az adózás végrehajtásáról szóló rendelettel kapcsolatosan pedig egyeztettünk, és hajlik a 
kompromisszumra.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Én azt szeretném kérdezni elsőként, hogy december 1-jén szűnik meg a Nyír-floppal? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
November 30-án. 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Nem is akarta a Nyír-flop Kft. tovább, vagy meg sem kérdeztük?  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Erről Éberhardt Gáborral egyeztettünk. A józanész azt kívánta volna talán, hogy december 
31-éig had csinálja a Nyír-flop Kft., és utána had csináljuk mi. Én megkérdeztem Gábort, 
hogy tudják-e biztonsággal vállalni december 1-jétől a hulladékszállítást. Ő azt mondta, hogy 
igen, biztonsággal, ugyanolyan módon, és ugyanolyan ütemben, ahogy ez eddig megszokott 
volt Balkányban, és közösen úgy döntöttünk, hogy mivel a Nyír-flop Kft. annak idején peres 
eljárást kezdeményezett velünk, ezt az egy hónapi gesztust nem tesszük meg vele. Tehát, 
amennyiben tudja vállalni, akkor csinálja. Lejárt a szerződés hivatalosan, csinálja. A másik 
pedig, a tájékoztató levélben, ami kiment, abba jogászok is azt nyilatkozzák, hogy mivel lejár 
a szerződésünk, és a társulási megállapodásunkban egyértelműen szerepel az, hogy az Észak-
alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel kell szerződést kötnünk, ez az egy hónap, ez a 
szerződéshosszabbítás esetleges jogi bonyodalmat okozhatnának.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Jobban el tudnék rajta igazodni, ha tudnám azt mondjuk, hogy Balkány esetében hány fő volt 
az, aki 60 literes edényt vett igénybe, hány fő, aki 80 literest, és akkor ez adna egy bizonyos 
számot, mert ez most úgy tűnik, lehet, hogy aki a bizottsági ülésen itt volt, az tudja, mert most 
a 120 literes edény esetében úgy tűnik, mintha ezer forinttal csökkenne az éves díj, de 
azoknak, akiknek 60 meg 80 literes volt, nem tudom ez hány fő, annak viszont emelkedni fog, 
mert itt úgy gondolom, hogy itt egységár lesz a 225 Ft, a  60 literesnek, meg a 80 literesnek a 
kedvezményezett ára, az eltűnik.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem volt itt Képviselő Úr bizottsági ülésen, abban állapodtunk meg Gáborral, hogy a 
november 28-i társulási ülésre ők már beviszik a 80 literes konténerek díjtételét 2013. január 
1-jétől, és én azt javasoltam, és tudja majd minden képviselő, és kértem Jánost, hogy az 
újságban is jelenjen meg, hogy lesz egy felmérés, Gáborék az egész településen végig 
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mennek, és aki most cserélni szeretne, mondjuk a 120 literest kicserélné 80 literesre, mert azt 
mondja, hogy neki a 120 literes, az sok, akkor azt most megteheti, mert Gáborék ez alapján 
fogják felmérni, és a lakosság január 1-jétől ez alapján fogja fizetni a díjat. Tehát, lesz 80 
literes díjtétel, meg lesz 120 literes is. De aki most le szeretné cserélni a kukáját, az most 
sürgősen cserélje le, és akkor, amikor számolják, hogy ez 80 literes, ez 120, azt a díjtételt 
fogja annál a háztartásnál alkalmazni. De felhívta Gábor a figyelmünket, és én is felhívom a 
figyelmét mindenkinek, hogy az egyéb módon kirakott szemetet nem fogja elvinni továbbra 
sem. Ha kicseréli a kukát 80 literesre, akkor a 80 literest fogja elvinni, vagy ha 120 literest rak 
ki, akkor a 120 literest. Illetve kértem, és Gábor tegnap is ígéretet tett rá, 50 db 120 literest, és 
1100 literest pedig 10 db-ot, azt pedig az intézményekbe, konyha, óvoda, iskola, amit ők is 
ugyanazzal a járművel el tudják vinni. Tehát, lesz 80 literes, lesz 120 literes, csak a lakosság 
körében minél jobban terjeszteni kellene. 80 literesük nincs, nem is lesz. Tehát, ha valaki ki 
akarja cserélni, saját pénzből vehet 80 literest, azt fogja kitenni, és azt fogják január 1-jétől 
kiszámlázni. Most van rá lehetőség, nem lesz több.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Úgy tűnik, mintha csökkenne az ár. Nem tudom, milyen arányban van most a 80 literes, meg 
a 60 literes, mert ez, ha arra is számolt mondjuk 25 millió forintot éves szinten, akkor most 
úgy tűnik, mintha csökkenne az ár, de nem fog csökkenni, mert a 60 literesek, meg a 80 
literesek annyit fognak fizetni, mint a 120 literesek, és az a 25 millió forint még lehet 28 
millió is. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
De lesz 80 literes, és annak külön meg lesz január 1-jétől az ára, de jelen pillanatban nincs.  
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok:  
De a decemberit, én úgy emlékszem, az volt a megállapodás, hogy a régi áron számlázzák.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Azt tudom, de én inkább azért aggódok, hogy ha valaki meg fog állítani az utcán, mert az fog 
megállítani, aki eddig 60 meg 80 literest fizetett, hogy miért kell neki X Ft-ot fizetni? Mi meg 
mondjuk, hogy nem emelkedett az ára, hanem még csökkent, mégis be fogja tudni 
bizonyítani, hogy hát, dehogynem, itt van, hozza a számlát… 
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok:  
Azt még nem tudjuk Imre, hogy mennyi lesz jövőre. Most még csak azt tudjuk, hogy az idén 
decemberben ugyanezen az áron lesz kiszámlázva mindenkinek.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
De ha azt mondja a Polgármester Úr, hogy kötelességünk ide tartoznunk, mert elköteleztük 
magunkat, azt értem, de meg sem kérdeztük a Nyír-flopot, hogy mennyiért csinálná, vagy 
csinálná-e? 
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ifj. Oláh János tanácsnok:  
Nem is kérdezhetjük meg.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Az más kérdés, hogy meg sem kérdezhetjük a törvény erejénél fogja.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Nyír-flop Kft. nem is szállíthat, mivel nem az önkormányzat 100 %-ában lévő cég.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Most a Polgármester Úr meg nem tudom, nem ebben a Kft-ben felügyelő bizottsági tag vagy 
hasonló? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Voltam, Ügyrendi Bizottsági is, Felügyelő Bizottsági is, most már egyiknek sem vagyok 
tagja.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Nem? Gondoltam, Polgármester Úrnak, ilyen kettős érdekeltsége van itt. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem. Nekem egy érdekeltségem van, Imre, mivel Balkány Város érdekét képviselem ebben a 
Tanácsban, Balkány Várost kell képviselnem továbbra is.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Ennek nagyon örülök.   
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tehát, egyet vegyünk tudomásul, nincs módunk továbbra is, bárkivel bármit is alkudni. Nem 
azért, mert ez az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft., hanem azért, mert ez is 
központilag lesz meghatározva. Ugyanúgy a víz, a szemét, sorolhatnám tovább. A 
közszolgáltatások esetében ki fogják mondani, hogy ennyi a díjtétel, és mindenkinek ennyi. 
Ez egy speciális helyzet, mert ebben a társulásban van 226 település ebben a megyében, és aki 
ezzel a Kft-vel szolgáltat, és ennek a Kft-nek a tagja, ezzel a Kft-vel kell, hogy szolgáltasson, 
annak mindenkinek ugyanez a díjtétele lesz mindenhol. Tehát, a megyében mi már egységes 
díjtételt alkalmazunk. 2012. december 31-ével sok-sok településnek lejár a szerződése, sok-
sok település fog most már ide tartozni. 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Jó, köszönöm szépen. 
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Pálosi László polgármester: 
Tehát, lesz 80 literes díjtétel, csak próbáljuk ezt a lakosság felé jelezni, hogy aki le akarja 
cserélni, és úgy gondolja, hogy ő kevesebbet akar fizetni január 1-jétől, az fogja meg a kis 
pénztárcáját, mert nem tudok jobbat mondani, menjen el, és vegyen egy 80 literes kukát, mert 
amikor fogják számolni, akkor, ha a 80 literest fogják behúzni, hogy az van kitéve, akkor 
azután fog fizetni, ha a 120 literest húzzák be, akkor a 120 literes után fog fizetni. Most van 
lehetőség arra, hogy mindenféle bonyodalom nélkül mindenki lecserélje, aki akarja.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
A cserében nem tudunk segíteni? Hogy ha valaki a 80 literes helyett mondjuk, 120 literest 
akar?  Az időseken kell elgondolkodni, mert most tilos, nem tilos, mindenki eltüzeli a 
hulladékot… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nincsen 80 literesük, Imre, a 120 literes kukára tett ígéretet Gábor, 50 darabra, 500.- Ft-os 
egységáron. Feri mondta, hogy még mindig van olyan, akinek nincs kukája, legyen nekünk 
aranytartalék, most 500.- Ft-ért tudjuk megvenni, 50 db 120 literes, akinek hiányzik, annak 
fogunk tudni adni. De 80 literesünk nincs. Nekik sincs, nekünk sincs. Mert az a díjtételben 
előbb-utóbb vissza fog térni, én nem tudom, hogy most mennyibe kerülhet egy 80 literes 
kuka, de szerintem nem húszon-százezer forint, hanem maximum 10 ezer forint lehet.    
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
Esetleg még annyit lehet ezzel a szerződéssel csinálni, hogy akkor vegyenek bele 60 literest.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Inkább a Polgármester Úr próbálja meg, hogy segítsen, mert annak kellene 10 ezer forintért 
80 literes kukát venni, aki ezzel is bajlódik, mert ez az 500.- Ft-os egységáron, ez ingyen van 
szinte, valami ilyesmi kellene a 80 litereseknek.  
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
Tegnap, amikor itt volt ez az Úriember, én arra akartam kitérni, csak már nem is volt az 
eszemben, hogy ugye, bevált módszer, hogy itt az önkormányzatnál, amikor meghalt egy 
családtag, akkor átíratták 60 literesre vagy 80 literesre. Most teljesen mindegy, hogy milyen 
kuka van ott, mert említette, az Úriember, hogy ha a Hivatal azt mondja, hogy 60 literes, és 
egyszemélyes háztartás, azt el tudják fogadni.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Azt kérdeztem tegnap, hogy az adatszolgáltatást továbbra is mi végezzük. Ezt mondta tegnap, 
hogy ha az adatszolgáltatást mi végezzük, és mi továbbítjuk feléjük, akkor azt elfogadják.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tehát, ha a Jegyző Asszony bejelenti, és írásba adja, hogy igen, ebből a házból kihaltak, és 
ebben a házban nem lakik senki, akkor azt Gáborék elfogadják. Ha bárki bemegy, és ezt 
mondja, akkor lakcímkártyát kér, mert nem hiszi el bemondás alapján. De ha a Jegyző 
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Asszony leírja, hogy ebből a házból kihaltak, és nincs szemétszállítás, akkor ők azt törlik a 
nyilvántartásból. Még egyszer hangsúlyozom, akinek sok a 120 literes, most cserélje le, most 
van rá lehetőség, november 30-ig, mert ugye december 1-jétől már szállítás van, és el fogják 
indítani a számolást, mert ugye az egész települést át kell számolni. Tehát, aki december 1-je 
után kiteszi a 120 literes kukáját, azt fogja kiszámlázni, a jövő évben egész évben. Ha 80 
literes lesz kitéve, akkor a 80 literest fogja kiszámlázni.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
És Jegyző Asszonynak az engedélye ehhez? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem kell.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
De hogy 120 literes kukája van, de pénze venni 10 ezer forintért venni egy 80 literest… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Jegyző Asszonynak a nyilvántartást kell vezetni. 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Akkor nem rendeződik mégsem ez az ügy. Mert akinek ez a pénz is sok, az nem fog 10 ezer 
forintért kukát venni. Most a Jegyző Asszony eddig adott egy nyilvántartást, és már eleve 80 
literest fizetett, hiába 120 literes edénye volt. Polgármester Úr meg most azt mondja, ha 120 
literes edénye van kirakva, de jogosult lenne 80 literesre, akkor is a 120 literes után fogja 
fizetni a díjat.   
 
 
Pálosi László polgármester: 
De ezt mondta Gábor, hogy ezt csak így tudják megoldani, hogy most ahogy megy az autó, a 
sofőr házról-házra írja össze, hogy milyen kuka van kitéve, szépen sorban, és annak alapján 
fog számlázni. Tehát, én azt kérem továbbra is, hogy próbáljuk meg a lakosság körében 
terjeszteni, meg fog jelenni az újságban is, ami 30-ig meg fog jelenni, vagy lehet még 
hamarabb, aki csak teheti, december 1-jéig akár saját pénzből is, cserélje le a 120 literest 80 
literesre, akinek nincs 120 literese, azt pedig korlátozott számban tudunk adni.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Azt szerettem volna kérdezni, tegnap én is elfelejtettem, hogy arra lesz-e lehetőség, hogy 
szerves hulladék elszállítását vállalja-e esetleg a Kft.? Például Nyíregyházán úgy van, hogy 
ingyen 120 literes kukát kap, aki igényli, és hetente egyszer, de csak szerves hulladékot, 
elszállítanak tőle. Erre vonatkozóan nem volt semmi, ezt szerettem volna megkérdezni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
A szerződésben nincs benne.  
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Karsai István képviselő: 
A szerződéskötésre úgyis Polgármester Úr lesz feljogosítva, akkor én azt mondom, hogy ezt 
meg kellene kérdezni, mert ahol nincs komposztláda, ott bizony falevél gond lesz, mert nem 
fogják elvinni két hét múlva. Az tény, hogy az árból alkudni nem lehet, de a szolgáltatásból 
lehet valamilyen módon előnyösen kikerülni.  
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok:  
Még arról volt szó, hogy 200 kg-ig ingyen beszállítható még ezen felül hulladék havonta oda, 
a nyíregyházi telephelyre, vagy nagyecsedre, a szakolyihoz nekik semmi közük nincs.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Akkor ez azt is jelenti, hogy akkor itt meg megszűnik ez a beszállítás? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem. A Nyír-flop Kft. üzemelteti, tudomásom szerint továbbra is üzemeltetni kívánja, 
tudomásom szerint nem kívánja a vállalkozókkal kötött szerződést felbontani. Nekem Fodor 
Úr ezt mondta, hogy ők a vállalkozói szállítást, a vállalkozókkal kötött szerződést továbbra is 
fenn kívánják tartani, és ugyanolyan heti rendszerességgel, ahogy eddig, a vállalkozásoktól 
összegyűjtik a szemetet. Hogy ebben nekik mi a ráció, azt nem tudom megmondani.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Valószínűleg az, hogy a szakolyi hulladéklerakóba építési törmeléket is, és más anyagot le 
lehet rakni, ezért a jövőben lát benne fantáziát. Előbb-utóbb rá lesznek kényszerítve a 
vállalkozások is, meg a magánemberek is, hogy a nem kommunális hulladékot le kell adni, és 
akkor ebben látnak fantáziát szerintem, ennek a tárolásában. És akkor én most itt 
megjegyezném, hogy ennek a tulajdonjogát… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tudok róla, köszönöm.  
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
Beszéltünk még arról, hogy ha a kuka mellé teszi az ember a zsákot, azt nem viszik el, de ha 
egyen zsákot vesz, akkor igen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az benne van a szerződésben. Ha 80 literes kukát tesz ki, és egy hónapban több szemét 
keletkezik a háztartásban, és azt beleteszi ebbe a zsákba, akkor azt el fogják vinni, ugyanúgy, 
mint a Nyír-flop Kft. elvitte.  
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
De láttam olyat is ebben a szerződésben, hogy ad havonta két zsákot, amibe a szelektív 
hulladék, és egyéb kerül.  
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Pálosi László polgármester: 
Végül is az hasonló, mint a Nyír-flop Kft-nél volt.  
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
Nekem lenne egy ötletem. A Start Munka programban dolgozók nem tudnák-e ezt a 120 
literes kukát mondjuk 80 literesre megcsinálni? Tehát, az alját befedni, és akkor 80 literes 
lenne. A mostani 80 literesek is úgy vannak, a 120 literesnek beljebb van emelve az alja.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Elzárkózott Gábor a 60 literestől is, ezt még akkor meg kell beszélnem vele, a másik dolog 
pedig, hogy akkor november 30-ig az összest meg kell csinálnunk. Itt, ha december 1-jén 
kirakja a kukát, a sofőr hogy fogja megmondani, hogy melyik a 60 literes, melyik a 80 literes, 
ha nagyságra ugyanolyan?  Mert ugye a 80 literes kisebb, a 120 literes nagyobb, azt látja, 
hogy ez nagyobb, az meg kisebb, tudja az autóból befelé húzni. De honnan látja, hogy a fele 
mondjuk csak 80 literes?  
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok:  
Egyébként ugyanolyan a 80 literes is, mint a 120 literes.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Kisebb.  
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
A 60 literes kisebb.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
A 60 literes, a 120 literes megfelezve.  
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok:  
Több ugyanolyan, csak belülről le van fedve az alja. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Annyi kompromisszumot teszek ebben, hogy meghirdetjük az újságban, és én, mint 
Önkormányzat máris elindítok egy ilyen meghívásos közbeszerzést a 80 literes kukáknak a 
beszerzésére. Bele fogok írni, mondjuk 500 db-os igényt, hogy mennyiért hoznák el nekünk 
nagy tételben. Fel kell vennem a kapcsolatot Bökönnyel és Geszteréddel, mert náluk is lejár a 
szerződés, és akkor a három önkormányzat közösen akár olcsóbban tudnánk hozni, és akkor, 
ahogy jelentkezik a lakosság, akkor azt fel tudjuk írni. De hirdetni kell kifelé, hogy mindenki 
cserélje le, és akkor én azt sem bánom, hogy forduljon majd az önkormányzathoz, és kap 
akciós áron, de aki olcsóbban tud majd szerezni, az olcsóbban tud majd szerezni. Én azt 
kérem mindenkitől, hogy akkor hirdessük, hogy lesz 80 literes, fel lesz mérve december 1-je 
után, és december 1-jéig lehetőleg mindenki cserélje le, aki le akarja cserélni.  
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Rácz Imre képviselő: 
Vagy az igényét itt, Polgármester Úrnál, vagy valakinél jelezze. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Jó, Imre! Csak az a baj, hogy ha nem tudom december 1-jéig beszerezni, valamilyen oknál 
fogva, akkor végigmegy az autó, fel fogja írni, hogy 120 literes kukája van kitéve, és onnantól 
kezdve, kész, vége.  
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
Írja össze január 1-je után. Úgyis utólag számláz. És akkor ráér februárban is felmérni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ezt valószínűleg keresztül tudom rajtuk vinni, és akkor megpróbáljuk. Itt Gáborral kell 
beszélnem, hogy január 1-je után mérjék fel. És addig a lakosságot az újságon keresztül, 
közmeghallgatáson keresztül tájékoztatjuk, és rendben lesz.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Egyébként elmondta az Igazgató Úr, hogy kirakják a 80 literest, nem sokkal lesz olcsóbb, 
mint a 120 literes. Tehát, én annyira nem ragaszkodnék a 80 literesekhez, mert igazából a 
szállítási díj a 80 literesé nem arányosan lesz annyival olcsóbb, tehát nem 2/3-ad lesz – most 
sem annyi egyébként. Ez az egyik dolog, a másik dolog, a 120 literesbe is alig fér a szemét, 
mert majdnem mindegyik kuka mellett oda vannak rakva a zsákok, úgyhogy igazából nem 
sok kedvezményt adunk a lakóknak azzal, hogy 80 literesekre cseréltetjük itt vele, mert 
pénzben minimálisan fog kevesebbet fizetni, amúgy meg tele tudja rakni. De én támogatom a 
másik megoldást is.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Relatíve sok, szerintem. Még a 80 literest sem rakja tele az idős nyugdíjas.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Nem tudjuk, hogy majd most, november 30-án mit fognak elfogadni a Közgyűlés.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
De most a Nyír-flop Kft. is emelt volna. Jó, akkor lezárom azzal, hogy hirdessük a lakosság 
körében, minél nagyobb létszámban értesüljenek róla, én pedig felveszem a kapcsolatot 
Éberhardt Gáborral, hogy január 1-je után kezdjék el számolni a kukákat. De ezt nem 
mondanám határozati javaslatba, mert teljesen fölösleges. Megkérdezem, hogy van-e a 
napirendi ponttal kapcsolatosan még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 
A módosító javaslatokat teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy az Észak-alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése tárgyában a határozat-
tervezet 2.) pontban egészüljön ki azzal, hogy a Képviselő-testület a közszolgáltatási 
szerződést 2012. év december hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig (azaz 10 évre) 
köti, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási 
szerződés kötése tárgyában a határozat-tervezet 3.) pontban egészüljön ki azzal, hogy a 
Képviselő-testület  2012. év december hónapban a közszolgáltatási díjtételek megállapítása 
tekintetében a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) sz. rendelet 17/2011.(XII.23.) számú önkormányzati 
rendeletével módosított 2. számú mellékletében megállapított egységnyi díjtételeket 
alkalmazza, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
És, aki egyetért az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződés 
kötése tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt 2.), illetve 3.) pontban a fenti 
kiegészítésekkel együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

176/2012.(XI.14.)  
határozata 

(Z1) 
 

az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése 
tárgyában 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) megismerte és jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az Észak-alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft-vel kötendő Közszolgáltatási szerződést. 

 
2.) a közszolgáltatási szerződést 2012. év december hó 1. napjától 2022. év december hó 31. 

napjáig (azaz 10 évre) köti. 
 
3.) 2012. év december hónapban a közszolgáltatási díjtételek megállapítása tekintetében a 

közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 4/2004.(II.11.) sz. rendelet 17/2011.(XII.23.) számú önkormányzati rendeletével 
módosított 2. számú mellékletében megállapított egységnyi díjtételeket alkalmazza.  

 
4.) felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
 

 

 Határidő: 2012. december 1. 
 Felelős: polgármester  
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Pálosi László polgármester: 
És végül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért 
azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) felkéri a jegyzőt, hogy a 
közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
4/2004.(II.11.) sz. önkormányzati rendeletben a szükséges módosításokat a szerződés 
tekintetében végezze el; határidő: köv. rendes ülés; felelős: jegyző; aki ezt el tudja fogadni, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.   
  
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

177/2012.(XI.14.)  
határozata 

(A16) 
 

az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése 
tárgyában 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) sz. önkormányzati rendeletben a 
szükséges módosításokat a szerződés tekintetében végezze el. 

 
 

 Határidő: köv. rendes ülés 
 Felelős: jegyző  
  

 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 13 30 órakor 
bezárom.  
 
Kelt.: Balkány, 2012. november 14.  
   
 
 
 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Szám: 7/27/2012. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2012. november 29. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


