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a.) Tárgysorozata 
b.) Jegyzőkönyve 
c.) Rendeletei (13-15) 
d.) Határozatai (202-216) 

 
TT áárr ggyy ssoorr oozzaatt   

  
 

1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

2.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési 
gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában  
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

3.) Előterjesztés a térítési díjat megállapító rendelet tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

4.) Előterjesztés a költségvetési rendelet közoktatási intézmény átszervezése miatti módosítása 
tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

5.) Előterjesztés a hulladék közszolgáltatás során alkalmazandó díjtételek elfogadása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

6.) Előterjesztés közmű bérleti – üzemeltetési szerződés és vállalkozási szerződés jóváhagyása 
tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

7.) Előterjesztés közterületek átnevezése tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

8.) Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

9.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-ellátás fejlesztése” 
című ÉAOP-4.1.2/A-12. kódszámú pályázat tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 
 

10.) Előterjesztés pályázat lemondása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

11.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

12.) Egyebek  
a.) Kelemen László Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos kérelme  
 

Kelt.: Balkány, 2012. december 19. 
Tisztelettel:  

                                      PPáálloossii   LL áásszzllóó    
                                                            ppoollggáárr mmeesstteerr     
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én 
megtartott 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, Rácz Imre képviselők 
 
 

Távol maradt: 
 

                                 Papp István képviselő     -     igazoltan távol 
 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető 
 
 

Pálosi László polgármester: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő képviselő, Papp István 
Képviselő Úr igazoltan van távol, Néző Ferenc Képviselő Úr később csatlakozik hozzánk. A 
jegyzőkönyvben kérem rögzíteni, hogy Keszler János képviselő a jelenléti ív aláírása után 
távozott az ülésteremből, a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt 8 00 órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni 
a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy 12.) Egyebek napirendi pont b.) pontjában 
szereplő Fábiánné Kusnyér Edit 4233 Balkány, Ady E. u. 44. szám alatti lakos kérelmét az 
1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló napirendi pont keretében tárgyalná a 
képviselő-testület. 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 a 
most elhangzott módosítással együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.   
 

A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
202/2012.(XII. 19.)  

határozata 
(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 
 
 

A Képviselő-testület a 2012. december 19-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 
 
 

1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési 
gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában  
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Előterjesztés a térítési díjat megállapító rendelet tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

4.) Előterjesztés a költségvetési rendelet közoktatási intézmény átszervezése miatti 
módosítása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

5.) Előterjesztés a hulladék közszolgáltatás során alkalmazandó díjtételek elfogadása 
tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

6.) Előterjesztés közmű bérleti – üzemeltetési szerződés és vállalkozási szerződés jóváhagyása 
tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

7.) Előterjesztés közterületek átnevezése tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

8.) Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

9.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-ellátás fejlesztése” 
című ÉAOP-4.1.2/A-12. kódszámú pályázat tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
 

10.) Előterjesztés pályázat lemondása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

11.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

12.) Egyebek  
a.) Kelemen László Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos kérelme  
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1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

                                     Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság véleményezték. Felkérem a Karsai István Képviselő Urat, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, valamint Rácz Imre Képviselő Urat, a 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 
ismertetni szíveskedjenek.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, azt 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Véleményezte továbbá a 192/2012.(XI.29.) 
számú határozatot, mely Horváth Sándor kérelmét takarja. A képviselő-testületnek egy 
korábbi döntése volt arról, hogy ezt a területet hasznosítani akarja, és akkor felolvasnám a 
Bizottság döntését. A Képviselő-testület 192/2012.(XI.29.) számú határozatának 2.) pontjában 
foglaltakat végrehajtotta, és továbbra sem javasolja a Balkány 0485/2 hrsz alatti, valamint a 
Balkány 0490 hrsz alatti ingatlanok értékesítését, azok saját hasznosítását tervezi. Javasolja 
továbbá a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Dobos Arnold Urat arra, hogy készítse el a 
hasznosítás lehetőségét.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Menjünk így sorban, végig, úgy egyszerűbb. Megkérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki 
egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Horváth Sándor 
Nagykálló, Zrínyi Ilona u. 18/c. szám alatti lakos vételi szándékát az önkormányzat tulajdonát 
képező Balkány 0485/2 hrsz alatti, 18 ha 6175 m2 területű, „legelő” megjelölésű, 83,91 AK 
értékű ingatlan 5601/8391 tulajdoni hányadára; valamint a Balkány 0490 hrsz alatti, 26 ha 
9486 m2 területű, 250,26 AK értékű ingatlan 15136/25026 tulajdoni hányadára vonatkozóan 
ismételten megvizsgálta; 2.) kinyilatkozza, hogy a fenti ingatlanokat nem kívánja értékesíteni, 
azok saját hasznosítását tervezi; 3.) felkéri Dobos Arnold Urat, vizsgálja meg a hasznosítás 
lehetőségét; határidő: folyamatos; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze 
azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

203/2012.(XII.19.)  
határozata 

(C5) 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) Horváth Sándor Nagykálló, Zrínyi Ilona u. 18/c. szám alatti lakos vételi szándékát az 
önkormányzat tulajdonát képező  
 
- Balkány 0485/2 hrsz alatti, 18 ha 6175 m2 területű, „legelő” megjelölésű, 83,91 AK 

értékű ingatlan 5601/8391 tulajdoni hányadára,  
 
- valamint a Balkány 0490 hrsz alatti, 26 ha 9486 m2 területű, 250,26 AK értékű 

ingatlan 15136/25026 tulajdoni hányadára vonatkozóan ismételten megvizsgálta.  
 
2.) kinyilatkozza, hogy a fenti ingatlanokat nem kívánja értékesíteni, azok saját 

hasznosítását tervezi. 
 
3.) felkéri Dobos Arnold Urat, vizsgálja meg a hasznosítás lehetőségét.  

 
 

 Határidő: folyamatos 
 
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A következő, a 191/2012.(XI.29.) számú határozat, Fábiánné Kusnyér Edit kérelme. Itt a 
Bizottság tárgyalta az ügyet, és ugyanúgy visszatérünk, mint a legutóbbi testületi ülésen. Most 
eljutottunk addig, hogy lett egy rajz róla, meg tudomásunkra jutott, hogy az ingatlan, az 
négyfelé van osztva, az ingatlanban nincs az önkormányzatnak része, csak ebben az 
úgynevezett udvarrészben, és akkor erről az udvarrészről kértük, hogy készüljön egy adóérték 
bizonyítvány, és az értékbizonyítványról kiértesítjük Fábiánné Kusnyér Editet, és ha elfogadja 
az értékbizonyítványban szereplő összeget, akkor a Bizottság támogatja ennek az 
értékesítését. És akkor olvasnám a Bizottság határozatát: Fábiánné Kusnyér Edit Balkány, 
Ady E. u. 44. szám alatti lakos kérelmét megismerte, és az alábbiak elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. A Balkány, 708 hrsz-ú ingatlant piaci áron értékesítse, kérje fel a 
jegyzőt az adóérték bizonyítvány elkészítésére, erről értesítse a vevőt, amennyiben a vevő 
elfogadja az adóérték bizonyítványban szereplő összeget, akkor a Bizottság támogatja az 
értékesítését.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Had kérdezzem már meg Imre, miből derült az ki, hogy az ingatlanban nem tulajdonos az 
önkormányzat? 
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Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Vagy egy megosztási jegyzőkönyv, és ott a szöveges részben, ha elolvassa Képviselő Úr, 
akkor ott az udvar, igaz, hogy öt felé van  osztva… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Képviselő Úr, mivel nem volt itt bizottsági ülésen, nem bánnám, ha az adó- és 
értékbizonyítványba besegítene. Mivel Képviselő Úr ebben szakember, tehát egy adó- és 
értékbizonyítvány értékének a meghatározásánál besegítene az ügyintézőnek. Tehát, ne 
menjünk bele ebbe a szakmai vitába.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Mindenképpen, Polgármester Úr!  Nekem az a véleményem, hogy az épületben is tulajdonos 
az önkormányzat, akkor azt majd meg kell, hogy nézzük. Ez nem bizonyíték, hogy az 
önkormányzat nem tulajdonos a felül-építményben.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Jó. Akkor, Imre, én felkértem Karsai Képviselő Urat, hogy segítsen be az adó- és 
értékbizonyítvány elkészítésébe, és támogatom ezt a javaslatot. 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
A társtulajdonosoknak a megállapodását is be kell szerezni, mert a használati – megosztási 
megállapodásban benne van, hogy közösen használják ezt az ingatlant, és miután elkészül az 
adó- és értékbizonyítvány, utána a társtulajdonosoknak a hozzájárulását is be kell szerezni.  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Ez volt a kérdésem hozzá, hogy görcsöljünk-e vele, mert ha ő 5 ezer forintért kívánja 
megvásárolni, mint ahogy tett rá célzást, hát akkor ennyit nem ér meg nekünk ezzel 
foglalkozni.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én éppen ezért gondoltam, hogy ez fontos kérdés, mert szerintem meg ez a használati 
megállapodás is csak megállapodás lenne, de ha az a Földhivatalnál az ingatlan-
nyilvántartásban nincs átvezetve, sokat nem érünk vele. Ez egy megállapodás a használatra, 
hangsúlyozom.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Jó. Képviselő Úr segítsen be az adó- és értékbizonyítvány elkészítésébe, és ha elkészül az 
adó- és értékbizonyítvány, akkor úgy, ahogy a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
javasolta, kiküldjük a Fábiánné Kusnyér Editnek ezt az adó- és értékbizonyítványt, és ő 
nyilatkozik róla, hogy továbbra is fenntartja az ajánlatot, vagy nem. Megkérdezem, hogy van-
e még valakinek ezzel kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki 
egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Fábiánné Kusnyér Edit 
Balkány, Ady Endre u. 44. szám alatti lakos vételi szándékát a Balkány 708 hrsz alatti, 1895 
m2 területű, belterületi önkormányzati ingatlanra vonatkozóan megismerte; 2.) felkéri a 
jegyzőt az adó- és értékbizonyítvány elkészítésére; az ingatlan vételárát az adó- és 
értékbizonyítványban szereplő összegben határozza meg; 3.) felkéri a jegyzőt a kérelmezőtől 
nyilatkozat beszerzésére annak vonatkozásában, hogy az ingatlant az adó- és 
értékbizonyítvány alapján meghatározott vételár mellett fenntartja-e vételi szándékát; aki ezt 
el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

204/2012.(XII.19.)  
határozata 

(C5) 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) Fábiánné Kusnyér Edit Balkány, Ady Endre u. 44. szám alatti lakos vételi szándékát a 
Balkány 708 hrsz alatti, 1895 m2 területű, belterületi önkormányzati ingatlanra 
vonatkozóan megismerte. 

 
2.) felkéri a jegyzőt az adó- és értékbizonyítvány elkészítésére; az ingatlan vételárát az 

adó- és értékbizonyítványban szereplő összegben határozza meg.  
 

3.) felkéri a jegyzőt a kérelmezőtől nyilatkozat beszerzésére annak vonatkozásában, hogy 
az ingatlant az adó- és értékbizonyítvány alapján meghatározott vételár mellett 
fenntartja-e vételi szándékát.  

  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A képviselő-testület 192/2012.(XI.29.) számú határozatának 2.) pontjában foglaltakat 
végrehajtotta és az alábbiak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az adó- és 
értékbizonyítvány alapján 98.500.- Ft értékben kínálja fel Bánkövi Józsefné Balkány, Dobi I. 
u. 1. szám alatti lakosnak, Szőllősi István Balkány, Dobi I. u. 6. szám alatti lakosnak, Balla 
Erzsébet Balkány, Ságvári E. u. 40. szám alatti lakosnak, Dombi Zoltán Balkány, Dózsa Gy. 
u. 1. szám alatti lakosnak a Balkány 823/3 hrsz alatti ingatlant. Ez a négy szomszéd határos 
ezzel a bizonyos 823/3 hrsz-ú ingatlannal, és abban állapodtunk meg, hogy ne csak Bánkövi 
Józsefné szerezzen erről tudomást, hanem az érintett szomszédok is. Ez a Bizottságnak a 
javaslata.  
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki 
egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Bánkövi Józsefné Balkány, 
Dobi István u. 1. szám alatti lakos, mint elővásárlásra jogosult vételi szándékát a Balkány 
823/3 hrsz alatti, 230 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű önkormányzati 
ingatlanra vonatkozóan megismerte; 2.) az ingatlant Bánkövi Józsefné kérelmezőnek, Szőllősi 
István Balkány, Dobi I. u. 6. sz.; Balla Erzsébet Balkány, Ságvári E. u. 40. sz., valamint 
Dombi Zoltán Balkány, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakosoknak ajánlja fel megvételre; 3.) az 
ingatlan vételárát az adó- és értékbizonyítvány alapján 98.500.- Ft (azaz kilencvennyolcezer-
ötszáz forint) összegben állapítja meg; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
205/2012.(XII.19.)  

határozata 
(C5) 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) Bánkövi Józsefné Balkány, Dobi István u. 1. szám alatti lakos, mint elővásárlásra 
jogosult vételi szándékát a Balkány 823/3 hrsz alatti, 230 m2 területű, „kivett 
beépítetlen terület” megjelölésű önkormányzati ingatlanra vonatkozóan megismerte. 

 
2.) az ingatlant Bánkövi Józsefné kérelmezőnek, Szőllősi István Balkány, Dobi I. u. 6. sz.; 

Balla Erzsébet Balkány, Ságvári E. u. 40. sz., valamint Dombi Zoltán Balkány, Dózsa 
Gy. u. 1. szám alatti lakosoknak ajánlja fel megvételre.  

 
3.) az ingatlan vételárát az adó- és értékbizonyítvány alapján 98.500.- Ft                        

(azaz kilencvennyolcezer-ötszáz forint) összegben állapítja meg.  
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Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A képviselő-testület 196/2012.(XI.29.) számú határozatának 3.) pontjában foglaltakat 
végrehajtotta, és az alábbiak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A Balkány 1190 
hrsz alatti, 4084 m2 területű, „vásártér” megjelölésű ingatlant, az adó- és 
értékbizonyítványban szereplő összegért értékesítésre javasolja a Bizottság. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Elmondanám, egy kis kiegészítésként, hogy ezen a bizottsági ülésen itt volt Harsányi Simon 
kérelmező, és zokon veszi, hogy 1.600 ezer forintért kívánjuk eladni. A Bizottságnak a 
munkáját kritizálta. Elmondtam neki, hogy nem mi állapítjuk ezt meg, de ez az egész 
személyeskedésbe fordult. Nekünk egy dolgunk van, hogy az önkormányzat érdekeit védjük, 
és nem személyeskedünk, és annyiért adjuk, amennyi az adó- és értékbizonyítványban 
szerepel összeg, ezt nem mi találjuk ki, nem a Bizottság. Harsányi Simon most ilyen 
személyeskedésnek veszi, hogy ezért az összegért kívánjuk értékesíteni ezt a területet. 
Elmondta, hogy egyébként is menni akar Amerikába, Angliába, vagy mit tudom én hova. 
Mondtam, akkor bérelje vagy 10 évre, ha úgy gondolja, már azzal szerezne egy kis előnyt 
másokkal szemben, de erre sem hajlott, még olyan fenyegetésbe ment át a dolog.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Annyi kérdésem lenne, hogy elhangzott-e az a verzió, hogy vállalja 2-3 fő foglalkoztatását? 
Vagy ezt sem volt hajlandó?  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Konkrétan nem. Nem tudja megígérni.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Ugye, akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság három alternatívát javasolt, ebből egyiket 
sem volt hajlandó elfogadni.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Most azért hozta a Bizottság ezt a döntést, hogy amennyiben az adó- és értékbizonyítványban 
szereplő összegért meg kívánja vásárolni… 
 
 
Karsai István képviselő: 
Tehát, ő az adó- és értékbizonyítványban szereplő összegen történő vásárlást is elutasította? 
Akkor nem tudom, hogy kell-e az önkormányzatnak ahhoz ragaszkodnia, hogy bármelyiket is 
felajánlja, vagy pedig akkor azt mondja az önkormányzat, hogy nem kívánja eladni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Dönthetünk úgy is, hogy nem kívánjuk értékesíteni. 
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id. Oláh János alpolgármester: 
Aki ezért az összegért meg szeretné vásárolni, vigye. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan még valakinek további kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki 
egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) elhatározza, hogy a 
Balkány 1190 hrsz alatti 4084 m2 területű, „kivett vásártér megjelölésű önkormányzati 
ingatlant – a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság által történt egyeztető tárgyalás 
eredménytelen lefolytatása után –értékesíteni kívánja; 2.) az ingatlan vételárát az adó- és 
értékbizonyítvány alapján 1.600.000.- Ft (azaz egymillió-hatszázezer forint) összegben 
állapítja meg; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

206/2012.(XII.19.)  
határozata 

(C5) 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) elhatározza, hogy a Balkány 1190 hrsz alatti 4084 m2 területű, „kivett vásártér 
megjelölésű önkormányzati ingatlant – a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság által történt egyeztető tárgyalás eredménytelen lefolytatása után –
értékesíteni kívánja. 

 
2.) az ingatlan vételárát az adó- és értékbizonyítvány alapján 1.600.000.- Ft                        

(azaz egymillió-hatszázezer forint) összegben állapítja meg.  
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Egyéb tájékoztatásban két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, nyert a TIOP-1.2.3-11/1-
2012-0409. pályázatunk, a könyvtár pályázatunk, 7.584.500.- Ft értékben. Én erre kérnék 
felhatalmazást, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a TIOP-1.2.3-11/1-
2012-0409. kódszámú „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – 
„Tudásdepó Expressz” című pályázati kiírásra benyújtott „Informatikai fejlesztés a balkányi 
József Attila Művelődési Ház és Városi Nyilvános Könyvtárban című pályázattal kapcsolatos 
pályázat lebonyolítására. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
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Karsai István képviselő: 
Had kérdezzem már meg, Polgármester Úr, ez hány százalékos támogatású pályázat? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
100 %-os. 
 
 
Karsai István képviselő: 
És utófinanszírozású, ugye? 
 
Pálosi László polgármester:  
Nem, szállítói fizetésről van szó. Tehát, magyarul, az önkormányzatnak semmibe nem kerül. 
Még annyiba sem, hogy megelőlegezzük, mert a szállító fog fizetni, a kiíró fog fizetni ezzel 
kapcsolatban. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester:  
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) TIOP-1.2.3-11/1-
2012-0409. kódszámú „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – 
„Tudásdepó Expressz” című pályázati kiírásra benyújtott „Informatikai fejlesztés a balkányi 
József Attila Művelődési Ház és Városi Nyilvános Könyvtárban című pályázattal kapcsolatos 
támogatói okiratot az 1. számú melléklet szerinti tartalommal megismerte; 2.) felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat lebonyolítására, és a vonatkozó dokumentumok aláírására;          
határidő: folyamatos; felelős: polgármester; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

207/2012.(XII.19.)  
határozata 

(C5) 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0409. kódszámú „Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázati kiírásra benyújtott 
„Informatikai fejlesztés a balkányi József Attila Művelődési Ház és Városi Nyilvános 
Könyvtárban című pályázattal kapcsolatos támogatói okiratot az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal megismerte.  

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat lebonyolítására, és a vonatkozó 
dokumentumok aláírására.   

 

 Határidő: folyamatos 
       Felelős: polgármester  
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Pálosi László polgármester: 
A másik dolog, ülésezett a Szociális és Kulturális Bizottság. A Bizottság a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat elbírálta. „B” típusú pályázat 1 db érkezett, de 
érvénytelen volt. „A” típusú pályázó 11 fő volt, ebből 3 érvénytelen, 8 pályázat érvényes, 4 
gyerek 2.000.- Ft/fő támogatásban, és 4 gyerek 3.000.- Ft/hó támogatásban részesül 1 tanévre, 
azaz 10 hónapra. Ennyit szerettem volna elmondani tájékoztatásként. És akkor most 
megkérdezem, hogy az 1/a.) napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja 
fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 
 
 
 
1/b.) számú napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem a december 3-i közmeghallgatással kapcsolatosan lenne hozzászólásom, ami nagyon 
rövid lesz, és szerintem érdemes rajta mindenkinek elgondolkodni. Olyan közmeghallgatáson, 
ahol 35 ember van jelen, ebből 80-90 % önkormányzati dolgozó, vagy az önkormányzathoz 
kapcsolható munkát végez, és teljes érdektelenségbe fullad, a testületnek, vagy Polgármester 
Úrnak, vagy mind a kettőnek együtt kellene konzekvenciát levonni ebből. Köszönöm szépen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem húzom az időt, inkább nem szólok. Jó. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
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Pálosi László polgármester: 
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, az 
azt kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

208/2012.(XII.19.)  
határozata 

(C5) 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a 176/2012.(XI.14.), a 177/2012.(XI.14.), a 186/2012.(XI.29.), a 190/2012.(XI.29.), a 
191/2012.(XI.29.), a 192/2012.(XI.29.), a 196/2012.(XI.29.), a 201/2012.(XII.12.) 
számú határozatokra adott jelentést elfogadta.   

 
2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló 

tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem értem, hogy Képviselő Úr miért szavaz ellene, de mindegy. 
 
 
 
2.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi 

költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása 
tárgyában  

  Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni 
szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
 
 



 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2012. december 19. napján 
 

- 13 - 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata?  
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a Balkány Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési 
gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, 
és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
 A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

13/2012.(XII.19.) számú 
önkormányzati rendelete 

(B3) 
 

Balkány Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési gazdálkodása 
átmeneti szabályainak meghatározására 

 
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 
módosított 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés 
elfogadásáig: 
a.) Balkány Város Önkormányzatának és intézményeinek bevételeit folytatólagosan 

beszedje, illetve kiadásait teljesítse; 
b.) az intézmények finanszírozását a 2012. évi eredeti működési célú költségvetési 

támogatás szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal növelt / csökkentett 
időarányos részének megfelelő összegben biztosítja. Az időarányos támogatás 
kizárólag a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt 
illetményemelések – ide értve a soros előrelépések miatti átsorolásokat is – miatt 
léphető túl.  

c.) a non-profit szervezetek számára nyújtandó támogatás kiutalására a 2013. évi 
költségvetés elfogadását követően, az e célra képzett előirányzat felosztása alapján, a 
költségvetési rendeletben foglalt szabályozás szerint kerülhet sor.  

d.) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2012. évi előirányzat-
maradványaik terhére kifizetést kizárólag a 2012. évi írásos kötelezettségvállalással le 
nem kötött működési jellegű előirányzat-maradványok az átmeneti gazdálkodás során 
nem használhatók fel, azokra új kötelezettség nem vállalható.  

e.) a 2012. évben megkezdődött beruházásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a szerződések 
szerinti ütemezésekhez igazodóan, valamint a támogatás kiutalásának megfelelően kell 
teljesíteni. 

f.) a beruházások előkészítésére / folytatására a 2012. évi előirányzat terhére – a 
költségvetési törvényben meghatározott egyszerű közbeszerzési értékhatárig, de 
legfeljebb a 2012. évi eredeti előirányzatának időarányos összegéig vállalhat 
kötelezettséget. 

(2) A fentiekben kapott felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 
költségvetési rendeletbe be kell építeni. 

 

2. § 
Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Balkány Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáig kell 
alkalmazni. 

 
              Pálosi László                             Karóczkai Istvánné  
                              polgármester                                         jegyző  
Záradék:  
 

A rendelet kihirdetve 2012. …… napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  
 

Balkány, 2012. …….  
                Karóczkai Istvánné 
                          jegyző  
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3.) számú napirend: Előterjesztés a térítési díjat megállapító rendelet tárgyában 
                        Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a rendelet-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Felhívom a figyelmet, hogy rendeletalkotásról van szó, minősített többség szükséges a 
rendelet-módosítás elfogadásához. Aki egyetért a Balkány Város Önkormányzat által 
fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség 
megállapításáról és a fizetendő térítési díjról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el 
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

14/2012.(XII.19.) számú 
önkormányzati rendelete 

(L3) 
 

Balkány Város Önkormányzat által fenntartott szociális, nevelési és oktatási 
intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési 

díjról 
 

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjainak 
helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

1. §. 
A Képviselő-testület az egyes nevelési, oktatási és szociális intézményekben az alábbi 
élelmezési nyersanyagköltséget állapítja meg: 

Megnevezés Nyersanyag norma ÁFA ÁFÁ-val növelt összeg 
Óvodai ellátás 256 68 324 

- Tízórai 46 12 58 
- Ebéd 164 44 208 
- Uzsonna 46 12 58 

Napközi 361 97 458 
- Tízórai 72 19 91 
- Ebéd 217 59 276 
- Uzsonna 72 19 91 

Menza 217 59 276 
- Ebéd 217 59 276 

Menza + Tízórai 289 78 367 
- Tízórai 72 19 91 
- Ebéd 217 59 276 

Időskorúak napközi otthonos ellátása     
-      Ebéd  354 96 450 

Hivatali étkezők    
- Ebéd 323 87 410 

Vendégebéd    
- ebéd 323 87 410 

 

2. §. 
A Képviselő-testület az egyes nevelési, oktatási és szociális intézményekben fizetendő 
étkezési térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 

Megnevezés Térítési díj ÁFA ÁFÁ-val növelt összeg 
Óvodai ellátás 256 68 324 

- Tízórai 46 12 58 
- Ebéd 164 44 208 
- Uzsonna 46 12 58 

Napközi 361 97 458 
- Tízórai 72 19 91 
- Ebéd 217 59 276 
- Uzsonna 72 19 91 

Menza 217 59 276 
- Ebéd 217 59 276 

Menza + Tízórai 289 78 367 
- Tízórai 72 19 91 
- Ebéd 217 59 276 

Időskorúak napközi    
-      Ebéd  354 96 450 

Hivatali étkezők*     
- Ebéd 428 116 544 

Vendégebéd*    
- Ebéd 646 174 820 
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*(A hivatali étkezők térítési díja 32,5% rezsiköltséget, míg a vendégebéd térítési díja 100 
% rezsiköltséget tartalmaz. ) 
 

3. § 

Az étkezési szolgáltatás igénybevételét, valamint arról történ ő lemondást a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájánál (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. 42/561-000) az 
élelmezést megelőző nap 10 óráig be kell jelenteni.  
Az igénybejelentés elmulasztása esetén nem jogosult az étkezésre az igénybevevő, illetve 
lemondás elmulasztása esetén a térítési díjat az igénybe nem vett szolgáltatásra is meg 
kell téríteni.   

4. § 
 

Az étkezési térítési díjak befizetése minden étkezési forma esetében a tárgy hónap 10-e.  
 

5. § 
 

(1) Jelen rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos 
módon a jegyző gondoskodik.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 14/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelete.  

 
 
 Pálosi László             Karóczkai Istvánné 
 polgármester                jegyző 
 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve 2012. …. …... napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  
Balkány, 2012. ………… 
 
              Karóczkai Istvánné 
               jegyző 
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4.) számú napirend: - Előterjesztés a költségvetési rendelet közoktatási intézmény 

átszervezése miatti módosítása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendet véleményezte, és a rendelet-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.02.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

15/2012.(XII.19.) számú 
önkormányzati rendelete 

(B1) 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.02.) számú rendelet 
módosításáról 

 
 
Balkány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
felhatalmazása alapján a 2012. évi 2/2012.(III.02.) számú önkormányzati rendeletét a 
következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) Az eredeti költségvetési rendelet 11. mellékletében az önkormányzat éves engedélyezett 

létszám előirányzata 28 főről 11 főre módosul.  
 
(2) Az eredeti költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a Szabolcs Vezér Oktatási 

Központ éves engedélyezett létszám előirányzata 69 főről 86 főre módosul.  
 

 
2. § 

 
(1) E rendelet 2012. december 19. napján 16.00 óra hatállyal lép érvénybe.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
 
 
 
   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetve 2012. ……….. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
Balkány, 2012. ……… 
         
 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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5.) számú napirend: - Előterjesztés a hulladék közszolgáltatás során alkalmazandó díjtételek 

elfogadása tárgyában 
  Előadó: Pálosi László polgármester 

  
((EEllőőtteerrjjeesszzttééss  aa  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  mmeell lléé  ccssaattoollvvaa..))  
  
  
Pálosi László polgármester: 
Itt annyit szeretnék elmondani, hogy Társulási ülés volt, és az én javaslatomra a Társulás a         
60 literes gyűjtőedényt is befogadta, 13.076.- Ft/év díjtétellel. Tehát, ennyivel kérném 
kiegészíteni a határozat-tervezetet. A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte a napirendet, és a határozat-tervezetben 
foglaltakat javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek ezzel a kiegészítéssel, hogy a 
határozat-tervezet kiegészülne a 60 literes gyűjtőedénnyel, és a 13.076.- Ft/év díjtétellel. 
 
 
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 azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.)  megismerte a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás határozatát; az 
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által végzett teljes körű hulladék-közszolgáltatás 
során alkalmazandó, 2013. január 1. napjától érvényes hulladék ártalmatlanítási és 
közszolgáltatási díjakról az alábbi táblázat szerint és e döntés figyelembevételével, elfogadja 
azt; 60 literes gyűjtőedény – alapszolgáltatás díja éves lakossági díjfizetéssel 13.076.- Ft 
(bruttó); 80 literes gyűjtőedény – alapszolgáltatás díja éves lakossági díjfizetéssel 14.000.- Ft 
(bruttó); 120 literes gyűjtőedény – alapszolgáltatás díja éves lakossági díjfizetéssel 16.510.- Ft 
(bruttó); 2.) felkéri a jegyzőt a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására a 
díjtételek vonatkozásában; határidő: 2012. december 31.; felelős: polgármester, jegyző; aki 
ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
   
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

209/2012.(XII.19.)  
határozata 

(A16) 
 

a hulladék közszolgáltatás során alkalmazandó díjtételek elfogadása tárgyában 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) megismerte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
határozatát; az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által végzett teljes körű 
hulladék-közszolgáltatás során alkalmazandó, 2013. január 1. napjától érvényes 
hulladék ártalmatlanítási és közszolgáltatási díjakról az alábbi táblázat szerint és               
e döntés figyelembevételével, elfogadja azt.   

 

 
 
 

 
 
 
 
 

2.) felkéri a jegyzőt a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására a 
díjtételek vonatkozásában.  

 
 

Határidő: 2012. december 31.  
   Felelős: polgármester, jegyző   

 
 
 
 

6.) számú napirend: - Előterjesztés közmű bérleti – üzemeltetési szerződés és vállalkozási 
szerződés jóváhagyása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Aki nem volt itt, annak mondanám, hogy egy maratoni egyeztetés folyt le a NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt-vel, miután a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta és a képviselő-testületre bízta a 
döntést. Én elsősorban Pócsi Rezsőnek, mint ügyvezető igazgatónak várnám a bizottsági 
állásfoglalás után a véleményét, és én úgy gondolom, hogy ebben ma valamilyen döntést 
hozni kellene ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, hogy december 31-ig megkössük ezt a 
szerződést. Akkor a napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem 
Karsai István Urat, a Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 

 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a döntést a képviselő-
testületre bízza.  

 ALAPSZOLGÁLTATÁS DÍJA (bruttó) 

Gyűjtőedény 60 literes 80 literes 120 literes 

Éves lakossági fizetéssel 13.076.- Ft 14.000.- Ft 16.510.- Ft 
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. És akkor most megadom a szót Pócsi Rezső Úrnak, a Balkányi Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatójának.  
 
 
Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 
Tisztelt Képviselők! Ugye, hétfőn du. 13 órára volt összehívva a tulajdonosi közösség. 
Mindenki tudja, aki itt volt, elég mélyrehatóan végig tárgyaltuk ezt a kérdést. Sajnos, ami 
beteszi az ajtót a Balkányi Nonprofit Kft. működésébe, az a november közepén megjelent 
közműadó törvény, amelynek alapján, Balkányban 95,6 kilométer vezeték van, amelynek 
alapján bruttó 15.176.500.- Ft közműadót kellene befizetni. Ennek az 50 %-át március 15-éig 
adók módjára be kellene fizetni. Erre a Balkányi Nonprofit Kft. képtelen. Nincs miből. Nem 
tudjuk megcsinálni. Innentől kezdve erre az úgynevezett alvállalkozói szerződésre én nem 
tudok javaslatot tenni, és nem tudjuk bevállalni, mert nem tudjuk miből befizetni ezt a pénzt. 
Sajnos, tegnap a TV Híradót, nem tudom ki látta, ki nem, még az is elhangzott, hogy a 
Kormány tervezi a vízdíj-árcsökkentést, ugyanúgy, mint a gáznál és a villanynál, ami még 
rátesz egy lapáttal. Ezen felül, amit még a Nonprofit Kft-nek ki kellene termelni, az az 
úgynevezett bérleti díj, ami gyakorlatilag, a fővállalkozónak, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-nek az 
önkormányzat fog fizetni 5.- Ft kiszámlázott cm3 után. Ez 2 millió forint körül van éves 
bérleti díj szerződés ivóvíz vonatkozásában. Ha a kettőt összeadjuk, ez 17 millió forint éves 
szinten. Ezt nekem kell kifizetni, mert én üzemeltetem. Erre a Balkányi Nonprofit Kft. sajnos 
képtelen. Nagyon fáj a szívem, és vérzik, mert aki ismer, az tudja, hogy én a vízművet nagyon 
szeretem, és a szívemen viseltem mindig is az elmúlt 30 évben, de nem tudom, és nem merem 
továbbra is azt kinyilatkozni és mondani, hogy alvállalkozási formában fogjuk tudni ráfizetés 
nélkül üzemeltetni, ilyen árak mellett és ilyen adószolgáltatások mellett. Köszönöm. Ennyit 
szerettem volna elmondani.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen.  Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem javaslatom lenne. Amit Pócsi Úr mondott, én azzal teljesen egyetértek. Azt gondolom, 
hogy abban a dologban kellene elkezdenünk gondolkodni, hogy ha azokkal a feltételekkel, 
azzal az emberállománnyal, amivel a Balkányi Nonprofit Kft. most is üzemelteti a vízmű 
telepet, át tudja venni a NYÍRSÉGVÍZ Zrt., minden egyes embert, és természetesen  a Kft. 
megmaradna az önkormányzat tulajdonában, az önkormányzat összes eszközével, 
valószínűnek tartom, hogy néhány olyan közmunkásokkal el tudná látni az önkormányzat, 
akik ebben a Kft-ben érdemi munkát tudnának végezni. És akkor ebből még akár jól is 
jöhetne ki az önkormányzat. És még egy-két embert fel is tudna venni ebbe a Kft-be. És 
természetesen, mondom még egyszer, csak úgy, ha minden embert határozatlan időre át tud 
venni a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Akkor teljes integráció a javaslatod. Én is ezt tudom támogatni a jelen gazdasági helyzetben. 
Tehát, a Kft-nket nem szabad beleengedni egy ilyen helyzetbe. Ez az egyik dolog. A másik 
pedig, már írásos nyilatkozatunk van azzal kapcsolatosan, hogy minden egyes dolgozót átvesz 
azonnal, akár január 1-jétől is a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Én úgy gondolom, hogy most egy olyan 
döntést kellene hoznunk, hogy ha nincs más hozzászólás… 
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Karsai István képviselő: 
Még annyit szeretnék, Polgármester Úr, hogy ez külső szemlélőnek nagyon furcsa lehetne, 
egy testületi üléssel ezelőtt úgy döntünk, most homlokegyenest másképp döntünk, de aki belül 
ül, az látja, hogy sajnos a világ fordul nagyot testületi döntésenként, nem a mi véleményünk 
változik meg. Ennyi lett volna.  
 

 
Pálosi László polgármester: 
Amikor az alvállalkozói forma mellett döntöttünk, akkor még úgy döntöttünk, hogy még nem 
volt szinte törvény, hatályos, és akkor még úgy nézett ki, hogy biztonsággal tudjuk 
működtetni, de most már közműadóról is van szó. Én sem láttam tegnap a Híradót, de ha igaz 
a hír, hogy még a vízdíjat is, hál’ Istennek csökkentjük, akkor viszont nem tudjuk bevállalni. 
Akkor árbevételben is csökkentünk, és még plusz adót is fizetünk.  
 

 
Rácz Imre képviselő: 
Én sem hallottam ezt a vízdíj-csökkentést, de nem tudom, hogy az idő nagyon sürget 
bennünket, de ahogy említette Polgármester Úr, dönteni kell valahogy, de nincs még ez 
annyira egyértelműen kiforrva, hogy kinek kell ezt a közműadót majd fizetnie. Mert ez 
ugyanúgy megváltozhat, ahogy megváltozik, hogy lesz vízdíj-csökkentés vagy nem. Én olyan 
köztes megoldást tudnék, míg le nem fixálódik, lehet, hogy jobbnak találtam volna, ha nem 
visszafordíthatatlan ez az ügy, ha elcsatlakozunk, vagy, ahogy a törvények alakulnak… 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Egy baj van, a közműadóról biztosan tudjuk, hogy közműadót fizetni kell.  
  
 

Rácz Imre képviselő: 
Csak nem biztos, hogy… én nem érzem jogosnak, hogy pont a mi Kft-nknek, az 
üzemeltetőnek kell fizetni, nem annak, aki átveszi. Igaz? Azért mindnyájunkban kétségek 
vannak. Bennetek is, nem?  
 

 
Pálosi László polgármester: 
Abban viszont a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-nek igaza van, hogy ha neki bejön egy bizonyos vízdíj 
bevétel bruttóban, mert ugye a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. számláz, neki abból le kell vonni a 
költségeket, és ami ezután van, azt adja át a Kft-nek. A vízmű adót, azt a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
fogja fizetni, azt levonja a bevételből, mert az neki költség. Meg a bérleti díjat is levonja, meg 
minden olyan költséget, ami neki felmerül, és csak a különbséget tudja odaadni.  
 

 
Rácz Imre képviselő: 
Ez a 10 % csökkenés is… én biztos, hogy jól gondolom akkor, amikor, ahol 500.- Ft-ot 
fognak csökkenteni, de ahol 150.- Ft, ott nem fognak csökkenteni. Szóval, lesz ott egy valami, 
ami fölött csökkentik, mert azért az nem lenne egyforma, hogy az 500.- Ft-ból is elveszünk   
10 %-ot, meg a 15.- Ft-ból is. 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Jó, de a gáznál meg a villanynál, akinek 500 ezer forint a villanyszámlája, annak is csökkenti 
10 %-kal, akinek 30 ezer forint, annak is csökkenti 10 %-kal. Én úgy gondolom most is, hogy 
integrálódni kell, gyorsan. Addig, míg a Kft-nket bele tudjuk úgymond menteni, mert ha 
beleszaladunk itt január 1-jétől egy alvállalkozói formába, egy bizonytalanba, akkor abba a 
Kft-nk tönkre mehet. Két éven keresztül veszteséges volt, most két éve nyereséges. 
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Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 
Még annyit talán, csak tájékoztatásul, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. írásban nyilatkozott a 
dolgozói létszámról, és arról is nyilatkoztak, hogy a munkához szükséges eszközöket, 
gépeket, mindent felértékel, közös felértékeléssel, mindent átvesz, ha el akarjuk adni, 
természetesen.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Én azt mondom, hogy egyetértek Polgármester Úrnak a javaslatával, a Kft. dolgozzon már ki 
januárban egy teljesen más dolgot. Tehát, én úgy gondolom, hogy itt, a településen belül 
nagyon sok munkájuk lenne, ami szolgáltatás, és az a saját fenntartásukra kihatna, akár 
bővíteni is lehet azt a létszámot, gépekkel el vannak látva, szakemberekkel el lesznek látva. 
Na most, én is azt mondom, hogy ezt a részt zárjuk le, mert azt tényleg nem szabad, hogy     
10-12 millió forintos veszteségbe belesodorjuk, viszont magának, a működését még beszéljük 
át, hogy miket szeretnénk velük esetleg végeztetni.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Polgármester Úr ezt ilyen vagyonostól átadná? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Nem szabad szerintem sem.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tehát, én mindenképpen azt szeretném, és visszatérnénk rá a két ünnep között, mert ugye 
nincs meg az a bérleti – üzemeltetési szerződés, ami a teljes integrációt tartalmazza. Nekem 
már van egy piszkozatom, mert tegnap átküldték, illetve kellene még a dolgozók átvételéről 
egy megállapodás, és még kellene még az eszköz leltár, felértékelés. Tehát, én azt javasolnám 
most a T. Képviselő-testületnek, hogy döntsünk úgy, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felé teljes 
integrációt szeretnénk, feltételünk, hogy a dolgozók teljes létszámát átvegye, erről kérjünk, 
mind a kettőről megállapodás-tervezetet, és a két ünnep között ezt végigbeszélnénk, illetve 
felkérjük a Felügyelő Bizottságot, hogy azonnal tételes leltárt készítsenek a fogyóeszközről, a 
kis értékű tárgyi eszközökről és a nagy értékű tárgyi eszközökről, azonnal hajtsa végre. Ez a 
két ünnep közötti rendkívüli testületi ülésre itt lesz, és akkor tudjuk megmondani, hogy 
nekünk mire van szükségünk, mi a Kft. tulajdona, és mi az, amit a további működéshez 
felajánlunk megvételre kölcsönös megállapodás alapján. Így jó? 
 

 
Karsai István képviselő: 
Igen.  
 
 

Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) kinyilatkozza a 
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 
sz.) felé, hogy a vízi közmű szolgáltatás teljes integrációját támogatja, ezért kéri a közmű 
bérleti – üzemeltetési szerződés-tervezet teljes integrációra történő átdolgozását; továbbá a 
dolgozók átadás – átvételével kapcsolatos megállapodás-tervezet elkészítését; 2.) felkéri a 
Felügyelő Bizottságot a Balkányi Nonprofit Kft. tulajdonában lévő ingóságok tekintetében a 
teljes vagyonleltár elkészítésére – különös tekintettel a fogyóeszközökre (2 évre 
visszamenőleg); továbbá a kis értékű, illetve nagy értékű tárgyi eszközökre.;                      
határidő: 2012. december 24.; felelős: polgármester, Felügyelő Bizottság; aki ezt el tudja 
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

210/2012.(XII.19.)  
határozata 

(K9) 
 

közmű bérleti – üzemeltetési szerződés és vállalkozási szerződés jóváhagyása tárgyában 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) kinyilatkozza a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 
Nyíregyháza, Tó u. 5. sz.) felé, hogy a vízi közmű szolgáltatás teljes integrációját 
támogatja, ezért kéri  

 
- a közmű bérleti – üzemeltetési szerződés-tervezet teljes integrációra történő 

átdolgozását;  
- továbbá a dolgozók átadás – átvételével kapcsolatos megállapodás-tervezet 

elkészítését; 
 
2.) felkéri a Felügyelő Bizottságot a Balkányi Nonprofit Kft. tulajdonában lévő ingóságok 

tekintetében a teljes vagyonleltár elkészítésére – különös tekintettel a fogyóeszközökre 
(2 évre visszamenőleg); továbbá a kis értékű, illetve nagy értékű tárgyi eszközökre.  

 
 

 Határidő: 2012. december 24. 
 Felelős: polgármester, Felügyelő Bizottság  

 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Akkor megkérem az Ügyvezető Igazgató Urat, azonnal értesítse Plangár János Urat, a 
Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a teljes leltárt készítse el a Bizottság, a könyvelőt, hogy 
teljes leltárt szeretnénk, és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t a döntésről.  
 
 
Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 8 33 órakor távozott az 
ülésteremből. 
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Karsai István képviselő: 
Akkor majd erre a testületi ülésre meg kellene hívni a Felügyelő Bizottságot.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Természetesen. Illetve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselőjét, hogy mit hajlandóak átvenni. Hát, 
azért itt vannak traktorok, vannak nagy értékű hegesztő trafók, egyebek, ráadásul két 
személyautó, el kellene dönteni, hogy a szippantással mit csináljunk. Adjuk a szippantót oda, 
és csinálja ő, vagy megmarad a mi Kft-nknek, és akkor mi fogunk szippantani, én ezt egy 
közhasznú munkással, Köteles Pistivel, Pusztai Lacival, vagy Hadházi Józsival. Mindenki 
gondolkozzon el rajta. Én úgy gondolom, a szippantót meg kellene hagyni. És akkor még egy 
dolog van. Keresni kell Pócsi Rezső helyett nagyon sürgősen egy ügyvezető igazgatót.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Nem tudom, hogy pályázat útján kell-e dönteni, vagy… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Majd figyeljétek meg, sok dolog lesz, Pócsi Rezső elmegy január 1-jétől az összes 
dolgozójával a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-hez, december 31-ig számláz. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Van olyan dolgozó egyáltalán, aki marad a Kft-ben? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Hát, ezért mondom, hogy ezt meg kell beszélni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
December 31-ig kiszámlázza a vízdíjat, azt valakinek be kell majd szedni. Én azt mondom, én 
úgy gondolom, hogy a Törő Norbi féle cégnek adok egy hónapra megbízást, egy hónapig 
ugye végig járják a lakásokat, ahogy eddig, utána pedig az én pénzügyeseimnek oda adom, és 
az én pénzügyeseim fogják beszedni, meg letiltani, stb. Tehát, egy hónapra muszáj valakinek 
oda adni, hogy végigjárja a házakat, és lehetőség szerint ugyanazok menjenek, ne pedig Nagy 
Jóska, mondjuk, amikor eddig nem is ő szedte, mert abból probléma lehet esetleg. Tehát, a 
Norbi cégét megbízni, a két lány végig megy egy hónap alatt, ami meg nem folyt be, azt majd 
a pénzügyesek elrendezik.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Új telephely kell. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Azt behozzuk a Hivatalba. Akkor csütörtökön, reggel 8 órakor testületi, folytatjuk tovább, 
beszélünk még erről a két ünnep között. Menjünk tovább.  



 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2012. december 19. napján 
 

- 27 - 
 
 
7.) számú napirend: - Előterjesztés közterületek átnevezése tárgyában 

  Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezte. Felkérem a Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, valamint Karsai István 
Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 
ismertetni szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést. Először úgy gondoltuk, 
hogy ez egy jó ötlet, meg is szavaztuk a bizottsági ülésen, és amikor már láttuk, hogy mennyi 
gond van vele, akkor már nem tűnt olyan jó ötletnek, de tegnap, mivel lakossági fórumot is 
összehívott Polgármester Úr, ahonnan egyedül a Dobi utca vonult ki, hát nem szívesen, de 
majdnem lenyeltük már az egészet. Annyi segítséget, ha tud adni majd Polgármester Úr, meg 
Jegyző Asszony is, hogy az E.ON és a TIGÁZ embereit kihoznák ide, és akkor itt 
mindenkinek átírnák. Meg akkor fennakadás volt, hogy a forgalmi engedélyeket is át kell írni, 
de mivel új rendszám fog kijönni, egyeztetni fogják, rányomják az új rendszámot, akkor úgyis 
új forgalmi engedélyt kell váltani. Még a földnek az elintézése lesz, de ha Kormányablakunk 
lesz, akkor itt automatikusan átírják. Vagy negyed utca a mienkből itt volt, és senki más nem 
volt itt… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Heten voltatok itt a Dobi utcai lakosok közül. 
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
Nagy nehezen, de lenyeljük a békát, ez a képviselőknek a döntése, teljesen mindegy, úgyis 
ránk fognak haragudni. Ha ezt a kettőt meg tudnánk csinálni, hogy a Polgármester Úr, meg 
Jegyző Asszony közbenjárnának, és az E.ON, meg a TIGÁZ kivonulna ide egy laptoppal, és 
akkor meg lenne hirdetve az a nap, amikor eljönnek az emberek, és átíratnák, akkor szerintem 
ez egy nagy segítség lenne. Még a vállalkozókkal lesz egy kis baj, mert ugye egy vállalkozói 
engedély… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az nulla forint.  A társas vállalkozónak, az ügyvédi költséget nem állja, de viszont a 
cégbírósági bejegyzést, a 30 ezer forintot, azt már állja.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
De végül is, a Szociális és Kulturális Bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
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Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiak szerint. A Dobi István utcát Dobó 
István utcára, a Fürst Sándor utcát Fürt utcára, a Rózsa Ferenc utcát Rózsa utcára, a Sallai 
utcát Ibolya utcára, a Ságvári Endre utcát Posta utcára vagy Fő utcára, és a Kilián teret Kúria 
térre javasolja változtatni a képviselő-testületnek.  
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Megint az van, ami az iskola esetében is, hogy megint lenyomnak a torkunkon egy olyan 
dolgot, amit kötelező megcsinálni, és majd álljon oda ki a testület.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tehát, itt testületi döntés kell és szükséges, én nem szívesen packáznék a Kormányhivatallal, 
úgyis fel fog szólítani bennünket január 1-jétől, hogy törvénytelenséget követünk el, addig fog 
minket molesztálni, míg ezt a törvényt végre nem hajtjuk. Én azt mondom, hogy döntse el a 
képviselő-testület, és megadtam a lehetőséget a lakosságnak is, ha az utca neve nem 
szimpatikus, akkor mondjanak ők nevet, de döntsünk benne mindenképpen, és ezzel mi a 
törvényességet betartjuk. Az, hogy a lakosok hogyan, miként fogják átírni az utcaneveket, 
folyamatosan vagy nem folyamatosan, azt mindenki el fogja tudni dönteni.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
A cégbejegyzést legkésőbb 2014. január 1-jéig kell végrehajtani.  A törvényben le van írva. 
Azon kívül, a címváltozások miatt pedig a Kormányhivatal fogja kiállítani és kézbesíteni a 
polgárok részére, feltételezem, hogy a Kormánykapun keresztül. Ez szó szerint így van leírva.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az E.ON-t, én megígértem a bizottsági ülésen is, felveszem a kapcsolatot az E.ON-nal és a 
TIGÁZ-al, Gyulai Lacinak azért vannak ott ismerősei, és megpróbálunk ebben közösen 
segíteni.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Ott is van határidő, hogy mennyi idő alatt kell átíratni?   
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Nincs határidő, de a lakosságnak érdeke, hogy minél előbb átírassa.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
A Fő utcához javasolnám még esetleg, hogy minden településnek van Szent István utcája, 
hogy a Fő utca akár az is lehet.  
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Pálosi László polgármester: 
Lehet. Végig megyünk utca szerint, külön-külön fogjuk megszavazni, csak én azt kérném, 
hogy mivel hatan vagyunk, próbáljunk meg közös nevezőre jutni. Nehogy ilyen legyen, hogy 
2 – 2 – 2, és akkor semmit nem döntöttünk. Inkább beszéljük át előtte, és amikor mindenki 
bólint rá, akkor szavazzunk. Jó? 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Jó, rendben.  
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Akkor menjünk egyesével. Az első a Dobi István utca, itt egy javaslat érkezett, a Dobó Istávn 
utca. Aki a határozat-tervezet 1.) a.) pontjában a Dobi István utca átnevezését Dobó István 
utcára jóváhagyja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A következő a Fürst Sándor utca. A Szociális Bizottság Erdőskert utcát javasolt, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság Fürt utcát, és tegnap, a lakossági fórumon javaslatként elhangzott a 
Tulipán utca.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én az Erdőskert utcát javaslom.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Igen. Van egy Kormányrendelet, ami azt mondja, hogy inkább a hagyományokhoz kell 
ragaszkodni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
A többség úgy látom, hajlik az Erdőskert utcára. Aki a határozat-tervezet 1.) b.) pontjában a 
Fürst Sándor utca átnevezését Erdőskert utcára jóváhagyja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze 
azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A következő a Rózsa Ferenc utca. Javaslat volt a Rózsa utca és a Móricz Zsigmond utca. Ha a 
Sallai utcánál az Ibolya utcánál maradunk, akkor itt én úgy gondolom, hogy a Rózsa utcát 
kellene jóváhagynia a képviselő-testületnek.  
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id. Oláh János alpolgármester: 
Jó.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a határozat-tervezet 1.) c.) pontjában a Rózsa Ferenc utca átnevezését Rózsa utcára 
jóváhagyja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 
 

 
Pálosi László polgármester: 
A következő a Sallai utca. Két javaslat érkezett, az egyik az Ibolya utca, a másik a Nagymáté 
Albert utca. Én javaslom az Ibolya utcát.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Ez talán tetszetősebb, igen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a határozat-tervezet 1.) d.) pontjában a Sallai utca átnevezését Ibolya utcára jóváhagyja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Pálosi László polgármester: 
A következő a Ságvári Endre utca. Itt négy javaslat érkezett. Fő utca, Posta utca, Piac utca és 
Szent István utca.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én a Fő utcát szeretném. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én hajlok a Szent István utcára, de meghajlok a többség előtt. De akkor maradjunk a Fő utca 
mellett? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem szimpatikusabb a Fő utca.  
  
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a határozat-tervezet 1.) e.) pontjában a Ságvári Endre utca átnevezését Fő utcára 
jóváhagyja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 
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Pálosi László polgármester: 
A következő a Kilián tér, itt egy javaslat érkezett, a Kúria tér.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Azon is el lehetne gondolkodni, hogy nem lehetne-e mást.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
3-4 ház viseli ezt a nevet. Mivel más javaslat nem volt, aki a határozat-tervezet 1.) c.) 
pontjában a Kilián tér átnevezését Kúria térre jóváhagyja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze 
azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
És akkor a határozat-tervezet teszem fel szavazásra a most megszavazott utcanevekkel.            
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a.) a Dobi István utca 
átnevezését Dobó István utcára jóváhagyja; b.) a Fürst Sándor utca átnevezését Erdőskert 
utcára jóváhagyja; c.) a Rózsa Ferenc utca átnevezését Rózsa utcára jóváhagyja; d.) a Sallai 
utca átnevezését Ibolya utcára jóváhagyja; e.) a Ságvári Endre utca átnevezését Fő utcára 
jóváhagyja; f.) a Kilián tér átnevezését Kúria térre jóváhagyja; 2.) felkéri a jegyzőt az 
átnevezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatására; határidő: 2012. december 31.; felelős: jegyző; 
aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

211/2012.(XII.19.)  
határozata 

(Z1) 
 

a közterületek átnevezése tárgyában 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a.) a Dobi István utca átnevezését Dobó István utcára jóváhagyja; 
b.) a Fürst Sándor utca átnevezését Erdőskert utcára jóváhagyja; 
c.) a Rózsa Ferenc utca átnevezését Rózsa utcára jóváhagyja; 
d.) a Sallai utca átnevezését Ibolya utcára jóváhagyja; 
e.) a Ságvári Endre utca átnevezését Fő utcára jóváhagyja; 
f.) a Kilián tér átnevezését Kúria térre jóváhagyja. 
 

2.) felkéri a jegyzőt az átnevezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatására. 
 

 

 Határidő: 2012. december 31. 
 Felelős: jegyző  
  

 
 



 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2012. december 19. napján 
 

- 32 - 
 
8.) számú napirend: - Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

tárgyában 
  Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni 
szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Kérem, aki egyetért a képviselő-testület 2013. évi ülésterve megállapításáról szóló határozat-
tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
212/2012.(XII.19.)  

határozata 
(A19) 

 

a Képviselő-testület 2013. évi ülésterve megállapításáról 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a 2013. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
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9.) számú napirend: - Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és 

járóbeteg-ellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2/A-12. kódszámú 
pályázat tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni 
szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Kérem, aki egyetért az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.2/A-12. kódszámú pályázat benyújtása tárgyában című  
határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

213/2012.(XII.19.)  
határozata 

(Z1) 
 

„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” tárgyú 
ÉAOP-4.1.2/A-12. kódszámú pályázat benyújtása tárgyában 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Önkormányzat az „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.2/A-12. 
kódszámú pályázat benyújtását. 

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

- a projekt összköltsége:  68.126.410.- Ft 
- saját erő:          0.- Ft 
  összesen:     68.126.410.- Ft  

 
3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
 
 

Felelős: polgármester   
Határidő: folyamatos 

 
 
 
10.) számú napirend: - Előterjesztés pályázat lemondása tárgyában 

    Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni 
szíveskedjen.  
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 



 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2012. december 19. napján 
 

- 35 - 
 
Pálosi László polgármester: 
Kérem, aki egyetért a Balkány mamutfenyő rehabilitációja pályázat lemondása tárgyában 
című  határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze 
azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

214/2012.(XII.19.)  
határozata 

(Z1) 
 

a Balkány mamutfenyő rehabilitációja pályázat lemondása tárgyában 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a 253/2009.(XII.15.) számú határozatában Balkány mamutfenyő rehabilitációja 
pályázat benyújtása tárgyában döntött, a pályázat megvalósítására nem került sor.  

 
2.) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megállapított támogatást nem 

kívánja igénybe venni. 
 

3.) felkéri a jegyzőt és a polgármestert a pályázat lemondásával kapcsolatos 
dokumentációk aláírására. 

 
 

 Határidő: 2012. december 31. 
 Felelős: polgármester, jegyző  
  
  

 
11.) számú napirend: - Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről 

    Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést és a tájékoztatóban 
foglaltakat tudomásul vételre javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Néző Ferenc képviselő 8 45 órakor megérkezett az ülésterembe.  
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Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatásban foglaltakat 
tudomásul tudja venni, 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 
215/2012.(XII.19.)  

határozata 
(C8) 

 

a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatásról 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
 
 
12.) számú napirend: - Egyebek  
 

 

a.) Kelemen László Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos kérelme  
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)  
 
 

Pálosi László polgármester: 
a.) Kelemen László Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos kérelme. A napirendet a 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Kelemen László kérelmét véleményezte. 
Kelemen László adott be egy kérelmet a 0786/28 hrsz-ú szántó terület megvásárlására. Ezt a 
területet beazonosítottuk, de ez a terület nem az önkormányzat tulajdona, így a kérelemben 
foglaltaknak nem tudunk eleget tenni, és kérjük, hogy az ingatlan helyrajzi számát pontosítsa, 
ha bérbe kívánja venni, mert a kérelmében szereplő ingatlan nem az önkormányzat tulajdona. 
Ezt a határozatot hozta a Bizottság.   
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Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
 
Néző Ferenc képviselő: 
Én úgy tudom, hogy Kelemen László volt benn, és pontosította.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én nem tudok róla. A Bizottság ezt a kérelmet véleményezte, nekünk most ebben kell dönteni. 
Ezt így, ahogy van, el kell utasítanunk, adja be a módosított kérelmét, és akkor majd abban 
döntünk. 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 azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Kelemen László 
Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos bérleti szándékát megismerte; 2.) tájékoztatja 
kérelmezőt, hogy a Balkány 0786/28 hrsz alatti ingatlan nem önkormányzati tulajdon;              
3.) felkéri Kelemen László kérelmezőt, helyesbítse kérelmét a helyrajzi szám vonatkozásában; 
aki 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 

216/2012.(XII.19.)  
határozata 

(Z1) 
 

Kelemen László Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos kérelme 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) Kelemen László Balkány, Cibakpuszta 75. szám alatti lakos bérleti szándékát 
megismerte;  

 
2.) tájékoztatja kérelmezőt, hogy a Balkány 0786/28 hrsz alatti ingatlan nem 

önkormányzati tulajdon;  
 

3.) felkéri Kelemen László kérelmezőt, helyesbítse kérelmét a helyrajzi szám 
vonatkozásában.   
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Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek az Egyebek napirendi pontban közérdekű kérdése, 
észrevétele, bejelentése?  
 
Közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai képviselő-testületi ülést 8 48 órakor bezárom. 
 
Kelt.: Balkány, 2012. december 19.  
 
 
 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Szám: 7/33/2012. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2013. január 2. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


