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Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án megtartott 
ülésének: 
  

a.) Tárgysorozata 
b.) Jegyzőkönyve 
c.) Rendeletei (3-7)  
d.) Határozatai (28-44) 

T á r g y s o r o z a t  
 
 

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 a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

3.) Előterjesztés a közterület tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

4.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

5.)   Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

6.)   Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról 
 Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 
 

7.)  Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása 
során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

8.)  Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2013. évi finanszírozásáról 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

9.) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról 
elszámolás, a 2014. évre beadott pályázatok elbírálása 

 Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

10.)  Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi tevékenységéről 
 Előadó: Tonté Sándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 

11.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei 
2014. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában 

        Előadó: Pálosi László polgármester 
 

12.) Előterjesztés a „tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi 
termelői piacok létesítése, fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

13.) ROM-RKT-14 „B” komponens: Kulturális események támogatása című pályázat 
benyújtása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

14.)  Egyebek   
 a.) Dán László 4233 Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelme 
 b.) Horváth Józsefné 4233 Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelme 

 
 

Kelt.: Balkány, 2014. március 20.      
  

Tisztelettel:                Pálosi László  
                                    polgármester  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

JJ ee gg yy zz őő kk öö nn yy vv   
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.) 
 

Jelen vannak: 
 

Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Karsai István, Keszler János,           
Rácz Imre, Papp István képviselők 
 

Távol maradtak: 
 

Oláh János tanácsnok  -  igazoltan távol 
Kiss Sándorné képviselőnő  -  igazoltan távol 
Néző Ferenc képviselő  -  igazoltan távol 

 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Törő Norbert a Balkányi Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, Pócsi Rezső a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselője, Nagy Tibor a 
Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Tonté Sándor Balkány Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke,  

 

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, Oláh János 
Tanácsnok Úr, Kiss Sándorné és Néző Ferenc képviselők igazoltan vannak távol, a képviselő-
testületi ülés határozatképes, azt 8 30 órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni 
a képviselő-testületnek azzal a módosítással, illetve kiegészítéssel, hogy 5.) napirendi 
pontként tárgyalnánk a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
tárgyában című előterjesztést; a többi napirendi pont számozása értelemszerűen eggyel 
növekszik. Az Egyebek napirendi pont előtt, 12.) napirendi pontként tárgyalnánk a „tanyai 
termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, 
fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló előterjesztést; 13.) napirendi pontként a ROM-RKT-14 
„B” komponens: Kulturális események támogatása című pályázat benyújtása tárgyában című 
határozat-tervezetet. 14.) Egyebek napirendi pontban ismertetné a Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon termelt 
szálas takarmány értékesítése tárgyában, valamint az osztatlan közös tulajdon megszüntetése 
tárgyában hozott döntését a képviselő-testülettel. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további javaslata a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? 
 
Kérdés, észrevétel, további javaslat nem érkezett.  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

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

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

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

28/2014.(III. 20.)  
határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 
 
 
 

A Képviselő-testület a 2014. március 20-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 a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
  Előadó: Pálosi László polgármester 

3.) Előterjesztés a közterület tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

4.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
5.) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
6.) Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról 
 Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 
 
7.) Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és 

módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
8.)  Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2013. évi finanszírozásáról 

Előadó: Pálosi László polgármester 
 
9.) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2013. évi önkormányzati 

támogatásáról elszámolás, a 2014. évre beadott pályázatok elbírálása 
 Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
10.) Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi 

tevékenységéről 
 Előadó: Tonté Sándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
11.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és 

intézményei 2014. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában 
         Előadó: Pálosi László polgármester 
 
12.) Előterjesztés a „tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású 

helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
13.) ROM-RKT-14 „B” komponens: Kulturális események támogatása című pályázat 

benyújtása tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
14.)  Egyebek   

 a.) Dán László 4233 Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelme 
 b.) Horváth Józsefné 4233 Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelme 

 
 
 
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 véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és azt elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
  
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tájékoztatásként mindenképpen el szeretném mondani, hogy megrendelésre került a temetőbe 
a ravatalozó régen óhajtott lezárására a Busák és Fiai Bt. (Nagykálló, Széchenyi u. 32.) 
vállalkozást bíztam meg. Kétszárnyú zsalugátert készítenek, fix borovi fenyőből, négy 
rétegben felülkezelve. 8 db van, tehát az egész terület be lesz fedve. Zsalugáter, ami 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

kinyitható és bezárható, átereszti a fényt és a levegőt. Ez bruttó 950 ezer forintunkba fog 
kerülni. A befejezési, felszerelési határidő: 2014. április 6-a.  
 
 
Karsai István képviselő: 
A forrás megjelölése? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az önkormányzat felújítási költségei között szerepel. A többi felújítás is, amit még most 
mondani fogok.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Jó. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Balkány, Rákóczi u. 2. szám alatti gyermekorvosi rendelő feletti szolgálati lakás felújítási 
munkálatai a végéhez közelednek. Mindenki tisztában van vele, hogy maga a pályázat a 
szolgálati lakás felújítását támogatta, elkészült a végleges plusz számla részletezés, ez bruttó 
1.865.486.- Ft-ba került még az önkormányzatnak, és így teljes egészében fel lesz újítva a 
gyermekorvosi rendelő. A forrás továbbra is az önkormányzat felújítási költségei.  
Mindenki előtt ismert, hogy az Egészségügyi Központ felújítási pályázata a legnagyobb 
erőfeszítésemre sem nyert, de az önkormányzat felújítási költségei között van lehetőség arra, 
hogy az Egészségügyi Központ részleges felújítását megoldjuk, ezért én árajánlatokat kértem 
be az Egészségügyi Központ első, azaz a nagy főbejárat ajtó- és ablakcseréjére, illetve a hátsó, 
az ügyeleti rész bejáratának ajtó- és ablakcseréjére, valamint a hatalmas nagy tér 
gipszkartonnal történő lefedésére, valamint spotlámpák felszerelésére, és természetesen az 
ezekhez kapcsolódó festési munkálatok elvégzésére. A legkedvezőbb árajánlatot, 3.751.428.- 
Ft-ot fogadtam el, és ez a beruházás hamarosan el fog kezdődni. Valószínű, hogy már 
szombat-vasárnap elkezdik a munkát. Csak szombat-vasárnap dolgozunk, hogy az orvosi 
rendelésben, illetve az ügyeletben semmiféle fennakadás ne legyen. Ennek a befejezési 
határideje: 2014. április 30-a.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Kié volt a legkedvezőbb ajánlat? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Madura és Társa Bt. fogja csinálni. Ennyit kívántam egyéb tájékoztatásként elmondani a          
T. Képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Az Egyéb tájékoztatásban, a lap alján szerepel, hogy a temető fejlesztéssel kapcsolatban is 
volt utóellenőrzés, és mindent rendben találtak. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Így van.  
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Keszler János képviselő: 
Ez nagyon jól hangzik, de akkor, amit az előbb mondtál, ez a plusz 950 ezer forint, akkor ez 
nem is volt benne, ebben a költségvetésben? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Akkor e nélkül volt hiánytalan az ellenőrzés. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Tehát, a temető felújításra a pályázatot megnyertük, a vállalkozó hiánytalanul megcsinálta. 
Átvette az MVH hiánytalanul. Semmiféle hiánypótlásunk nincs, de lakossági kérésre, és 
beszéltünk többször róla, hogy azt a kétoldali nyitott részt valamilyen módon meg kell oldani. 
Sokféle variáció volt, végül szakemberekkel úgy döntöttünk, hogy a zsalugáter mellett 
maradunk, ami nyitható és zárható, és a zsalugátert már csinálják. Tehát, reményeim szerint 
hamarosan fel lesz szerelve, és reményeim szerint ez megoldja azt a huzatos, hó átfúvásos 
részeket, és így akár kint is fel lehet majd ravatalozni, mert most már zártabb lesz az egész tér. 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, észrevétele? 
 
További kérdés, hozzászólás, észrevétel 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 a szóbeli 
tájékoztatással együtt 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 Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és azt elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
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 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

29/2014.(III. 20.)  
határozata 

(C5) 

 
 

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

 
 
 
 

 

A Képviselő-testület:  
 

1.)  a 2/2014.(I.27.), a 14/2014.(II.5.), a 16/2014.(II.5.), a 21/2014.(II.5.), a 
24/2014.(III.3.), a 25/2014.(III.3.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta. 
 

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

2.) számú napirend: - Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem egy kérdésem lenne, hogy a 9. §-ban ezek a kuka és súlyarány megállapítás, ez hogy 
történik?  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
A közszolgáltatási szerződésben van benne, és ez alapján készült el a rendelet-tervezet.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Mérik ezt a súlyt? Mert ha nem, akkor ennek semmi értelme nincsen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ha tele van a kuka, elviszik. De a pluszt nem viszi el. 
 
 
Karsai István képviselő:  
De amíg nem tudja mérni, addig teljesen fölösleges megjelölni, szerintem. Jó, köszönöm.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Mivel rendeletet alkotunk, felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelet-
alkotáshoz minősített többség, azaz 5 igen szavazat szükséges. Aki egyetért a települési 
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és 
azt mellékletével együtt 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 
3/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendelete 
(G5) 

 

a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi 
igazgatási szervek véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, 
érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: 
Ht.) rögzített elveket a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.  
  

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Balkány Város közigazgatási területére terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék 
gyűjtésére, szállítására és kezelésére terjed ki.  

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti 
területen a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználónak minősülnek. 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony 
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.  

 

3. A közszolgáltatási terület határai 

3. § 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balkány Város közigazgatási területére terjed ki. 
 
 (2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles 

igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.  
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4. Hulladékkezelési közszolgáltatás 

4. § 

(1) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatást az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. [4400 Nyíregyháza, 

Benczúr tér 7.] (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.  
 
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Térségi Hulladék-

gazdálkodási Kft. [4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.] alvállalkozó bevonásával végzi.            
Az alvállalkozó tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint az 
adminisztratív tevékenységek ellátására terjed ki. Az alvállalkozói tevékenység 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 70 %. 

 
(3) A közszolgáltatási terület határa Balkány Város közigazgatási területe. 
 
(4) A közszolgálati szerződést az önkormányzat a Ht. 34. § (7) bekezdésére figyelemmel 

legfeljebb 10 évre köti meg.  
 

5. Adatkezelésre vonatkozó szabályok 

5. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlan-használókról 
nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. 

 
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a                   

Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatait és a számlázi címet – amennyiben az 
nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – köteles a közszolgáltató 
felhívására bejelenteni.  

 
(3) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül köteles 

bejelenteni a közszolgáltató felé.  
 
(4) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

 
(5) A közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek.  

 
6. § 

 
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, valamint azok kezelésére alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése.  

 
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó nyilvántartott személyes adatait – az adatok tárolása 

kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a 
tartozás fennállásáig kezelheti.  
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(3) A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles 

megsemmisíteni. 
 
(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra 

jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.  
 

7. § 
 
Az önkormányzat a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapításának, 
nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésének érdekében a közszolgáltató 
részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyes adatok, valamint a kedvezmény megállításához szükséges adatok kezelésére.  
 

II. Fejezet 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

6. A közszolgáltatás igénybevétele 

8. § 

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre.  

(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás 
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban 
értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.  

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) 
a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

 
9. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a 

közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a 
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó 
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és 
azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles – külön szerződés alapján – igénybe 
venni.  

 
(2) Az igénybe vehető gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési 

szilárd hulladékok súlyának felső határa:  
 

a) 60 literes gyűjtőedény      18 kg 
b) 80  literes gyűjtőedény     24 kg 
c) 120 literes gyűjtőedény    45 kg 
d) 1100 literes gyűjtőedény  450 kg 

 
(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 

ingatlanonként 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.  
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7. A közszolgáltatási szerződés tartalma 

10. § 

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba 
foglalt - a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú – közszolgáltatási szerződés 
megkötésével jön létre.  

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:  

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,  
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja,  
c) a teljesítés helye,  
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,  
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,  
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,  
g) a társasházi szerződés esetén a lakások száma,  
h) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 
i) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,  
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatás és annak díja,  
k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,  
l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,  
m) az irányadó jogszabályok meghatározása.  

 
 

III. Fejezet 

A közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 

8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

11. § 
 
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot 

az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt nyíregyházi 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak 
megfelelő módon gondoskodni.  

(2) A gyűjtőedény a közszolgáltatótól megvásárolható vagy bérbe vehető.  

(3) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését 
külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ha a cserét vagy javítást a 
szabványosított gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett 
elhasználódás teszi szükségessé, a szolgáltatás díjmentes.  
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12. § 

(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni.  

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 
károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtő edényt biztosítani.                 
Ha károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény 
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.  

 
9. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

13. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításával gondoskodni.  

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:  

 
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget alacsony szinten tartani,  

b) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó körérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne 
zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(3) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon belül 
írásban bejelenteni a szolgáltatónak, megjelölve az ingatlanon lakók számát, nem 
rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.  

 
(4) Nem terheli az ingatlanhasználót az (1) – (3) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 

beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék nem keletkezik. 
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14. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható.  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közszolgáltató az ingatlanhasználó által 

megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő 
gyűjtésére, elszállítására alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve 
más gyűjtőeszközt biztosíthat, és a többletszolgáltatást teljesíti.  

 
(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 

haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a           
(4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató nem köteles az így 
átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására.  

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek az ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az 
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet – cégnyilvántartásba bejegyzett – 
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési 
szilárdhulladékot az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem 
települési szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe 
venni.  

 
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem 

vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást a hulladéktermelés 
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.  

 

10. A gyűjtőedény elhelyezése 

15. § 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles 
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag – az önkormányzat 
külön rendeletében meghatározott – közterület-használati engedély (közterület-használati 
szerződés) alapján lehet.  

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen – a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen – elhelyezni. A gyűjtőedényt 
legkorábban a szállítási napot megelőző napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a 
tartósan engedélyezett elhelyezést.  

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni tilos.  

(5) A kihelyezett gyűjtőedényt úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a jármű- és 
gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.  
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(6) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 

parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely akadályozza a gyűjtőedény gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését.  

 
11. A gyűjtőedény rendeltetésszerű használata 

16. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.  

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy begyűjtése 
során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 
ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az 
ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. 

(4) Ha az ingatlanhasználó a tárolóedényben a (3) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat 
helyezett el, vagy az túltöltött, a kiürítést a közszolgáltató jogosult megtagadni. A kiürítés 
megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót, 
melyet az ürítést, begyűjtést végző személyzet köteles dokumentálni. Az emiatt el nem 
szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 
12. Lomtalanítás 

 

17. § 
 

(1) A közszolgáltató – a közszolgáltatás keretében –a lomtalanítás megszervezéséről és 
lebonyolításáról  a Ht. 44. § (1) bekezdése szerint - külön díj felszámítása nélkül- 
gondoskodik.  

(2) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék 
elszállítására köteles.  

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen 
megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.  

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos 
forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.  
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13. Közszolgáltatási díj 

18. § 

A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlanhasználónak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi 
díjtételeket a közszolgáltató határozza meg. 

19. § 

(1) A közszolgáltató minden negyed évben utólag  évente négy egyenlő összegű számlát 
bocsát ki közvetlenül a  lakosság részére, aki azt  – a számlán szereplő fizetési határidőre 
–  teljesíti.  

 
(2) Az az ingatlanhasználó, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit 

nem teljesíti, a közszolgáltatási díj megfizetését nem tagadhatja meg, ha a közszolgáltató 
részére a közszolgáltatást felajánlotta, és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja.  

 
(3) Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon a szolgáltatást elvégezni 

nem tudja – műszaki, vagy időjárási okok, illetve ha a szedési nap munkaszüneti napra 
esik – úgy azt az akadály elhárítását követő munkanapon köteles teljesíteni. 

 

14. Közszolgáltatási díjhátralék 

20. § 
 
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék a                   

Ht. 52. § (1) bekezdése alapján adók módjára behajtható köztartozás.  
 
(2) A díjhátralék keletkezését követően a közszolgáltató a Ht. 52. § (2) – (3) bekezdésben 

foglaltak szerint jár el.  
 

15. A közszolgáltatás szüneteltetése 
 

21. § 
 
(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább            

90 napig senki nem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.  
 
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a szünetelés 

kívánt kezdő időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a 
Közszolgáltatónak. 

 
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 

haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.  
 
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot 

helyeztek ki, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett –  köteles 
a hulladékot elszállítani. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.  
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16. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 
 

22. § 

(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely a gazdasági tevékenységével összefüggésben 
keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a Ht. 12. §-ában foglaltaknak 
megfelelően saját maga gondoskodik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól 
mentesül, ellenkező esetben köteles a közszolgáltatás igénybevételére.  

 
(2) A gazdálkodó szervezet, a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékénak mennyiségéről, 

összetételéről, keletkezésének forrásáról és módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni.  
 
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét 

elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.  
 
 

17. A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos rendelkezések 

23. § 

(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a közintézmény működése során keletkezett hulladékra.  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékfajták esetében az ingatlanhasználónak            

a Ht. 12. §-ban megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárnia.  

(3) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy 
más módon birtokába került – a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó – hulladékot 
köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.  

(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, 
birtokosa:  

a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító 
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy  

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásával, a 
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.  

 

24. § 

Az ingatlanhasználó jogosult a 23. § (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése, 
elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a Közszolgáltató által végzett 
szolgáltatást vagy a közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.  

25. § 

(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más 
környezetterhelést se idézzen elő.  

(2) Szállításból eredő szennyeződés bekövetkezése esetén a Ht. 14. § (3) – (4) bekezdését 
kell  megfelelően alkalmazni.  

26. § 
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(1) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a  
közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő 
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt 
mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó 
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt 
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésről.  

(2) Az ingatlanhasználó a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles 
megfizetni.  

18. Konténer elhelyezése 

27. § 

(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni: 

a) az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély 
(közterület-használati szerződés) megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére 
szolgáló konténer a közterületen  24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre; 

b) továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról és a konténer telítődése 
esetén annak haladéktalan elszállításáról.  

(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és gyalogosforgalom biztonságát 
nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:  

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki – a szállító 
jármű helyszínen tartásával – annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor 
haladéktalanul megtörténhessen,  

b) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom 
zavarásával oldható meg az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni,  

c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell 
szállítani.  

19. Záró rendelkezések  

28. § 

(1) Ez a rendelet 2014. év április hó 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2013.(I.22) önkormányzati rendelet.  
 
 
 

   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
Balkány, 2014. március 20.    

 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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1. melléklet a 3/2014.(III.20.) önkormányzati rendelethez  

 
 

A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉNEK, ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 
 
 
1.) A szállítás napja, útvonala  
 
Szerdai munkanapokon:  
 
I. forduló: a Szakolyi utca végén kezdve Szőlő u. - Szakolyi u. - Szabolcs u. – Rákóczi u. - 

Benedek u. - Gábor Á. u. - Klapka u. - Jókai u. - Kinizsi u. - Bem u. - Zrínyi u. - 
Széchenyi u. - Perkedpuszta - Görgey u. - Váci M. u. - Esze T. u. - Erkel u. - 
Vörösmarty u. – Tompa M. u. - Kúria tér - Kossuth u. - Fő u.  

 
II. forduló: Adonyi u. - Iskola u. - Kossuth u. - Kállói u. - Görénypuszta - Budalapos -  

Kossuth u. - Damjanich u. - József A. u. - Bercsényi u. - Bocskai u. – Állami 
Gazdaság Ltp. - Újhelyi tanya - Bocskai köz - Liliom u. - Árpád u.  

 
III. forduló: Adonyi u. közepe - Ady E. u. - Ady köz - Árpád u. déli része – Erdőskert u. – 

Ibolya u. – Dobó I. u. - Dózsa Gy. u. - Dózsa köz - Rózsa  u. - Árpád u. hátsó 
része - Nyárfa u. – Szegfű u. - Nefelejcs u. - Arany J. u. - Akácos u.  

 
IV. forduló: Toldi u. - Táncsics u. - Petőfi u. - Petőfi köz - Dankó P u.  
 
 
Csütörtöki munkanapokon:  

 
I. forduló: Cibakpuszta - Balogh tanya - Béketelep - Csiffy tanya - Jármy tanya - Petri tanya - 

Tormáspuszta - Déssy tanya - Nádaspuszta – Nagymogyorós tanya – Trombitás 
tanya  

 
II. forduló: Abapuszta - Ordastelep 
 
III. forduló: Kenderes tanya - Vecser tanya - Bay tanya - Kismogyorós tanya - Felszabadulás 

telep  - Kiskecskés tanya – Nagykecskés tanya - Szitás tanya.  
 
 
 
2.) A szállítás kezdési időpontja  

A begyűjtés és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a 
szállítás napja nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék 
begyűjtése és elszállítása.  
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3.) számú napirend: -  Előterjesztés a közterület tisztántartásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem lenne egy kérdésem. Az 5. §-ban az ingatlanok előtti járda tisztítása, ez közútra 
érvényes vagy pedig önkormányzati útra is?  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Közútra is. Tehát, minden közterületre érvényes.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Az épület 10 méteres körzetén belüli.. ezt nem tudom, ezt nem értelmeztem, nem tudom, hogy 
kell érteni ezt, hogy az épület 10 méteres körzetén belül.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Ez egy átlagos adat, ami a törvényben is szerepel és ezért került bele a helyi rendeletbe is.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Ezt értem, csak ha az ingatlan 30 méter vagy 50 méter széles, akkor csak 10 métert kell neki 
takarítani? Ezért nem értettem. Már megint duplán szabályozunk le valamit. Nekem inkább ez 
az érzésem. Nem kötekedni akarok, csak nem értem.  
 
 
Keszler János képviselő: 
A 6. § (2) bekezdésében, 9 óráig, ugye a tulajdonos köteles rendbe tenni, letakarítani, 
csúszásmentessé tenni a járdát, ez nem késő már, ez a 9 óra?  
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Karsai István képviselő: 
Azért, van, amelyik üzlet 9 órakor nyit.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Van olyan, aki 8 órakor sem kel még fel téli időszakban. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Szintén felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy ismét rendeletet alkotunk.                
Aki egyetért a közterület tisztántartásáról 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 
4/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendelete 
(G1) 

 

a közterület tisztántartásáról 
 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontjában, a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervek véleményének kikérésével – a következőket 
rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

(1) A rendelet célja, Balkány Város közigazgatási területén a köztisztaság, a 
környezetvédelem érvényesítése, ezáltal a város általános környezeti kultúrájának 
javítása, valamint olyan helyi szabályok megállapítása, melyek biztosítják a város 
köztisztaságával, környezetvédelmével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását.  

(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében a település közigazgatási területén 
minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen.  

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Balkány Város közigazgatási területére terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen az ingatlanok és a közterületek 
tisztántartásával, valamint a köztisztasággal összefüggő tevékenységre terjed ki.  

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Balkány Város közigazgatási területén tartózkodó 
természetes személyekre, jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetekre, továbbá valamennyi ingatlantulajdonosra és ingatlanhasználóra               
(a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó).  

3. § 

(1) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési szilárd 
hulladékra, a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.  

(2) Balkány Város közigazgatási területén a szervezett szilárdhulladék-szállításról az 
önkormányzat gondoskodik, amelynek részletes szabályait külön önkormányzati 
rendeletben állapítja meg.  
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II. Fejezet 
Közterület tisztántartása 

 

3. Az önkormányzat feladata 
 

4. § 

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az 
önkormányzat egyrészt saját maga, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével 
gondoskodik.  
 

4. Az ingatlanhasználó feladatai 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a köztisztaság megőrzésében a jelen rendeletben meghatározottak 
szerint köteles hathatóan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, 
fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. 

(2) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, a zöldterület, park 
ápolásával kapcsolatos feladatai:  

a) az ingatlan előtti – úszótelek esetén az épület körüli – járdának, (járda hiányában egy 
méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, 
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, 
szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság-
mentesítése – ha két közúttal is érintkezik, a fenti feladatok mindkét irányra 
vonatkoznak,  

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,  

c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli 
– közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a 
tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,  

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való 
megtisztítása. 

(3) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd 
hulladékot köteles a hulladékgazdálkodást végző közszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott gyűjtőedényben elhelyezni.  

(4) Az ingatlanhasználónak az épület, telekingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai:  

a) a település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább 
kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő 
letakarítása,  

b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen 
elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,  
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c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda 

és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,  

d) a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felöl 
látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából 
fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét,  

e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó 
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal: az építési 
munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.  

 

5. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 

6. § 

(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti 
járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet 
a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot 
összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a 
síkosság-mentesítéséről, és a hó eltakarításáról gondoskodni.  

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári 
időszakban legkésőbb reggel 9 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan 
tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.  

7. § 

(1) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek 
és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő  
visszaadásáról. 

(2) Aki a közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató 
vagy egyéb tevékenységet folytat vagy kíván folytatni, amely a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, köteles azt a település 
közigazgatási területén közszolgáltatásra jogosult szervnek bejelenteni és a közterületen 
elvégzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni. 

(3) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, 
ártalommentes elhelyezéséről a rendezvény szervezője – a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint – köteles gondoskodni. 
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6. Síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás 

8. § 

(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül 
klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2/n több ne legyen. 
Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.  

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén 
tilos.  

(3) Hórakást tilos elhelyezni:  

a) útkereszteződésben,  
b) útburkolati jelen,  
c) járdasziget és járda közé,  
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállójánál,  
e) kapubejárat elé, 
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl.: vízelzáró csap, gáz- és egyéb 

közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) 
 

7. Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések 

9. § 

(1) Tilos: 

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait 
szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,  

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet, a közterületre, 
csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,  

c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, 
csonkítani, leszakítani,  

d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetés-ellenesen használni.  

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb tulajdonosa, sétáltatója 
köteles haladéktalanul gondoskodni. 
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III. Fejezet 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezelése 
 

8. Az avar és kerti hulladék kezelésének szabályai 

10. § 

(1) A kerti hulladékot – a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem 
kerülő növényi maradványt – elsősorban hasznosítani kell. 

(2) Amennyiben a kerti hulladék komposztálással történő hasznosítása a helyszínen nem 
lehetséges, úgy a kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban 
háztartási hulladékként kezelendő.  

(3) A kerti hulladék elszállítására az évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre 
kerülő lomtalanítás is igénybe vehető. 

 
9. Az avar és kerti hulladék égetése 

11. § 

(1) Avart és kerti hulladékot csak kis mennyiségben, száraz állapotban, jól kialakított tűzrakó 
helyen és telken szabad égetni, fokozott figyelemmel arra, hogy az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, égetése, hősugárzása kárt ne okozzon.  

(2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti 
hulladék égetése csak március 1-jétől május 1-jéig, illetve szeptember 15-től                
november 30-ig végezhető, hétköznapokon reggel 7.00 órától este 18.00 óráig, 
szombaton reggel 7.00 órától 12.00 óráig. Ünnepnapokon és vasárnap avar és kerti 
hulladék égetése tilos. 

(3) A növényi hulladék égetése lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, biztonságos 
módon, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett történhet.  

(4) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni enyhe 
légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék 
égetése szeles, párás, ködös, esős időben, valamint tűzgyújtási tilalom idején.  

 
12. § 

 
(1) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladék, stb.). 

(2) Tilos nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot – nedves kerti hulladékot – égetni. A 
tüzelést végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a 
levegőszennyezést megszüntetni.  

 
 
 
 
 
 



- 26 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
10. A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

13. § 

(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. 
Veszély esetén – vagy ha arra szükség nincs – a tüzet azonnal el kell oltani. 

(3) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

(4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  

11. Záró rendelkezések  
 

14. § 

(1) Ez a rendelet 2014. év április hó 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről szóló 8/2006.(V.8.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
 
   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
Balkány, 2014. március 20.   
   
 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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4.) számú napirend: -  Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Ha most megtörténik a szennyvízhálózat kiépítése, lesz-e olyan terület belterületen, 
amelyiknél ez indokolt lehet? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Belterületen nem. Külterületen természetesen továbbra is lesz ilyen. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Jó. Köszönöm. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Szintén felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy rendeletet alkotunk. A rendelet 
megalkotásához minősített többség, azaz 5 igen szavazat szükséges. Aki egyetért a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze 
azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
5/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendelete 
(I4) 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a területileg 
illetékes vízügyi hatóság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák a Balkány Város 
közigazgatási területén keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel 
összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a település termőtalajának és 
ivóvízkészletének védelme érdekében.  
 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Balkány Város közigazgatási területére terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalommentes 
elhelyezésére terjed ki.  

(3) A rendelet személyi hatálya a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött 
ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan 
tulajdonosára, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban                           
együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.  

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, a veszélyes hulladékra, valamint a 
települési szilárdhulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.  
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3. Adatkezelésre vonatkozó szabályok 

 
3. § 

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlan-tulajdonosok a  

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.)                                  
44/C. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól és számlázi címéről – amennyiben az 
nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – nyilvántartást vezet. 

 
(2) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

 
(3) A közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek.  

 
(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat harmadik félnek 

nem adhatja ki.  
 

4. § 
 
A Balkányi Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény 
megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésének érdekében a 
Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Vgt. 44/C. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyes adatok, valamint a kedvezmény megállításához szükséges adatok 
kezelésére.  
 

II. Fejezet 
A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályok 

 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

5. § 

(1) Balkány Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, 
elszállítása, ártalommentes elhelyezése céljából közszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.  

(2) A település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatást a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Balkányi 
Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.                  
[4233 Balkány, Szakolyi u. 20.] (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi és biztosítja. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, 
ártalmatlanítását kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltató végezheti. 
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5. A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 

6. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján látja el.   

 
(2) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb 

szintű jogszabályokkal összhangban, jelen rendelet állapítja meg. 
 
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:  

a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai,  
b) a szerződés tárgya, 
c) a közszolgáltatás megnevezése, tartalma,  
d) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napja,  
e) a közszolgáltatás teljesítésének helye, területi határai,  
f) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályok,  
g) a felek jogai és kötelezettségei, 
h) a közszolgáltatási díj megállapítása, kiegyenlítésének módja,  
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,  
j) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettsége, annak módja, 
k) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket, 
l) az irányadó jogszabályok meghatározása.  

 
 

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség 

7. § 

(1) Az ingatlantulajdonos az e rendeletben meghatározott módon – a szolgáltatás 
igénybevétele útján – köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű begyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról és 
ártalommentes elhelyezéséről.  

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre.  

(3) A közszolgáltatás megrendelését az ingatlantulajdonos kezdeményezi a 
közszolgáltatónál.  

7. A  közszolgáltatás tartalma 
 

8. § 
 
(1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató az ingatlantulajdonos 

megrendelése alapján – igény szerint – gondoskodik. 
 
 (2) A közszolgáltatás igénybevételére a közszolgáltató által kijelölt napokon van lehetőség. 
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8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

9. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre 
állással teljesíti. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését a közszolgáltató eseti 
megrendelés alapján, az 1. mellékletben meghatározott díj ellenében végzi.  

(3) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet – a szállítás napját és várható időpontját megjelölve – köteles 
elszállítani és a begyűjtés napján a 13. § (2) bekezdésében megjelölt elhelyező és 
ártalmatlanító telepre beszállítani. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a hatályos – 
ezen tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, 
közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

(5) A közszolgáltató a megrendelésekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a megrendelő 
nevét, címét, az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét, a szállítás időpontját, a 
közszolgáltató által kibocsátott számla számát.  

 
10. § 

 

A közszolgáltató az önkormányzat felé éves közszolgáltatási tevékenységéről részletes 
beszámolót, valamint költségelszámolást készít a közszolgáltatási díj felülvizsgálatának 
kezdeményezésével egyidejűleg. 
 

9. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

11. § 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán 
megfelelő közműpótló berendezést létesíteni, és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet ebben elhelyezni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzett szolgáltatásért az 1. mellékletben megállapított mértékű 
díjat a közszolgáltatónak megfizetni.  

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol sem ő, sem más nem tartózkodik és ott nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egyébként sem keletkezik.  
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12. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási 
szennyvizet vezethet és tárolhat.  
 

(2) Az ingatlantulajdonos a közműpótló berendezést köteles úgy használni, hogy azzal sem 
más személyek vagyonát vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A 
közműpótló berendezések szabályszerű létesítésének és működésének ellenőrzése az 
érintett szakhatóságok feladata. 

 
(3) A közműpótló berendezés megközelíthetőségét az ingatlantulajdonos oly módon köteles 

biztosítani, hogy annak kiürítését a közszolgáltatást végző alapfelszereltségével el tudja 
látni.  

 
(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.  
 

(5) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző 
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.  

 

10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása 

13. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása csak az e célra 
engedélyezett gyűjtőtartályban (szippantós autó) történhet a közutak és a 
magáningatlanok szennyezése nélkül. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a Balkányi 
szennyvíztisztító telepen, a háztartási szennyvíz befogadását lehetővé tevő műszaki 
létesítménnyel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen – átadási helyen – 
kerülhet sor.  

(3) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közterületen, vízfolyásokba, 
árkokba, termőföldeken, szennyvíz- és csapadékcsatornák aknáiba, vagy bármely olyan 
területen történő leürítése és elhelyezése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak 
hozzájárulást. Tilos továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz járdára, 
úttestre, közterületre való kivezetése. 
 

11. A közszolgáltatás korlátozása, megtagadása 

14. § 

(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, 
elszállítását és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezését csak törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.  
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(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, 
elszállítását és ártalommentes végleges elhelyezését nem tagadhatja meg, kivéve: 

a) ha a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, 

b) ha ismeretlen eredetű hulladék – veszélytelenségének megállapításáig.  

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását 
megtagadhatja, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, 
összetétel, stb.) alapján megállapítható, vagy okkal feltételezhető, hogy a tisztítóműbe a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem ereszthető be. 

 

12. Közszolgáltatási díj 
 

15. § 
 
(1)   A közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj a Vgt. 44/D. § (6) bekezdésében 

foglaltak figyelembe vételével kéttényezős.  A díj legmagasabb mértékét az 1. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A közszolgáltató a szolgáltatás díjáról számlát állít ki, melyet a fizetésre kötelezett a 
számla kiállításakor a helyszínen köteles kiegyenlíteni.  

 
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melynek azonban a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.                
A közszolgáltató a kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 
válaszolni.   

13. Záró rendelkezések  

16. § 

(3) Ez a rendelet 2014. év április hó 1. napján lép hatályba. 
 
(4) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 3/2006.(II.15) önkormányzati rendelet és a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 3/2006.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011.(XII.13.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
Balkány, 2014. március 20.  
 
 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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1. melléklet az 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelethez 

    
 
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke: 
 

4.770.- Ft + ÁFA/m3 
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5.) számú napirend: - Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbi módosítással. Az 5. § (1) 
bekezdés b) pontját és az 5. § (2) bekezdését törlésre javasolja a képviselő-testületnek. És a              
8. § (1) bekezdésében ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2014. január 1-jétől kell alkalmazni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. A módosított rendelet-tervezet kiosztásra került. Megkérdezem, hogy      
van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem lenne egy javaslatom, így átgondolva ezt az egész történetet, hogy az a) pontot 
egészítsük ki annyival, hogy nem terheli a díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, 
akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik és az igazolt éves vízfogyasztása nem 
haladja meg az 50 m3-t. Ezt szerintem érdemes lenne beletenni, már csak azért is, hogy a 
történet arról szóljon, hogy bizonyos embereket segítsünk vele, és nem arról, hogy mit tudom 
én, valaki mondjuk, a fóliasátorban a telkén ezzel locsolja az egész, 200 m3 öntözésre 
használható vizet.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
De ő végül is, azután fizeti meg a vízdíjat. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ő megfizeti a vízdíjat, viszont szennyvize nem keletkezik.   
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Akkor, ha a fóliasátrat locsolja, még magát bünteti vele, lényegében, mert ha fúratna egy 
kutat, akkor sokkal olcsóbban jönne ki. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Tehát, azt mondjátok, hogy ezzel nem jön létre talajterhelés.  
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Pálosi László polgármester: 
Tehát, maga szennyvíz nem keletkezik, ha a fóliasátrat locsolja. Itt elsősorban a szennyvízről 
van szó.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem ez egy szociális jellegű dolog volt. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én értem, hogy te mit mondasz, de szennyvíz nem keletkezik. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt-nek a 
vizet kifizeti, attól, hogy fóliát locsol, vagy kiskertet, vagy bármit.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Akkor visszavonom ezt a javaslatomat.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még 
valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Akkor ismét felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy rendeletet alkotunk. A rendelet 
megalkotásához minősített többség, azaz 5 igen szavazat szükséges. Aki egyetért a 
talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 37 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
Balkány Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
6/2014.(III.20.)  

önkormányzati rendelete 
(G4) 

 
a talajterhelési díjról 

 
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja a település környezetének megóvása és a vízbázis védelme a Balkány Város 
közigazgatási területén belül keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
káros hatásaitól. 
 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Balkány város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Az a kibocsátó, aki az (1) bekezdés szerinti területen a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvíz elhelyezést alkalmaz, a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ktd.) talajterhelési díjat köteles fizetni. 

(3) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben mentesül a talajterhelési díj 
megfizetése alól. 

 
(4) A kibocsátó a Ktd.-ben meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére 

köteles. 
 
 

3. A talajterhelési díj mértéke 

3. § 

(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapján, a 
(4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata 
határozza meg. A talajterhelési díj mértékének részletes számítási módját az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
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 (2) A talajterhelési díj alapja: 

1.) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá 

2.) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 
víz mennyiségével. 

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján                     
1.200.- Ft/m3. 

(5) Balkány város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5.                    
A szorzót „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a 
Ktd. 3. számú melléklete állapította meg. 

 

4. A talajterhelési díj bevallása, megfizetése 

4. § 

 (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 20. §-a, 21. §-a 
és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. 

 (2) A kibocsátónak a talajterhelési díjról szóló bevallást a tárgyévi tényleges fogyasztás 
alapján 

e.) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig, 
f.) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. 

napjáig  

kell benyújtania Balkány Város jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság részére. 

 (3) Új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat tárgyévet 
követő év március 31-ig fizeti meg.  

(4) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját 
követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni. 

 (5) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára 
postautalványon kell megfizetni. 

 
5. Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól 

 

5. § 

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, akinek az ingatlana csak 
kerti csappal rendelkezik.  

(2) A kibocsátó a mentesség érvényesítéséhez az általa benyújtott talajterhelési díj 
bevallásához csatolni köteles a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.   
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6. Adatszolgáltatás 

6. § 
 

(1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó 
azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a 
tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, 
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. 

 
(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a 

kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot 
szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy 

 a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt 
meg és mely ingatlanok esetében nem történt meg; 

 a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára 
való rákötésnek van-e műszaki akadálya. 

 (3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes 
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati 
adóhatóság nyilvántartást vezet. 

 

7. Eljárási szabályok 

7. § 
 

(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást 
vezet. 

(2) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön 
jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 

(3) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

(4) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 

(5) A talajterhelési díjat a Balkány Város Önkormányzat 5. § (5) bekezdésben megjelölt 
elkülönített számlájára kell befizetni. 
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8. Záró rendelkezések 

8. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától 
kell alkalmazni. 

 
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 19/2004.(X.8.) 

önkormányzati rendelet.  
 
(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
Balkány, 2014. március 20.    
   
 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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1. számú melléklet a 6/2014. (III.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKE 
 

 
A talajterhelési díj mértéke Balkány Város közigazgatási területén: 1.800.- Ft / m3 

 
 

 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása: 
 

Talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T 
 
ahol  

TTD: a fizetendő éve talajterhelési díj 

E: a talajterhelési díj egységdíjának mértéke [a Ktd. 12.§ (3) bekezdése alapján 1.200.- 

Ft/m
3
] 

A: a díjfizetés alapja 

T: a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 

 
 

Balkány város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5.  

(A szorzót „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú 

melléklete állapította meg.) 
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2. számú melléklet a 6/2014. (III.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

MENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ  
….. évben 

 
 
 

Alulírott, ………………………………………… (név) ……………………… (születési név) 
…………………………….. (szül. hely, idő) ……………………………… (adóazonosító jel) 
………………….……………………………………………….. szám alatti lakos adózó 
nyilatkozom, hogy  
 

a talajterhelési díjról szóló 6/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet 

5. § (1) bekezdése alapján díjmentességre vagyok jogosult. 

 
 

A mentesség oka: a Balkány, ………………………………… utca … szám alatti ingatlanon          
csak kerti csappal rendelkezem. 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak a valóságnak 
megfelelnek. 

 
 
 
 
 

Kelt.: Balkány, ………………………          aláírás: …………………………….. 
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Pálosi László polgármester: 
Akkor most felkérem Rácz Imre Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, 
ismertesse a Bizottság határozati javaslatát a képviselő-testülettel a talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában. 
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt. irányába jelezze az aránytalanul magas díjba kerülő szennyvízbekötéseket, és a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. adjon ki egy igazolást ezekről a tulajdonosokról, hogy egyelőre 
mentesülhessenek a talajterhelési díjfizetés alól.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a Bizottság javaslatával kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában egyetért azzal 
a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) felkéri a jegyzőt, a) jelezze a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) felé, melyek azok az ingatlanok, ahol 
aránytalanul magas összegű díjba kerülne a szennyvízbekötés megvalósítása; b) kérjen 
igazolást a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-től az a) pontban megjelölt ingatlanok tekintetében a 
talajterhelési díj ideiglenes megfizetése alóli mentesülés céljából; felelős: jegyző, határidő: 
köv. rendes ülés; aki ezt 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 

30/2014.(III. 20.)  
határozata 

(Z1) 

 

a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
 

 

A Képviselő-testület: 
 

1.) felkéri a jegyzőt,  
 

a) jelezze a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) felé, melyek azok az 
ingatlanok, ahol aránytalanul magas összegű díjba kerülne a szennyvízbekötés 
megvalósítása; 

 
 

b) kérjen igazolást a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-től az a) pontban megjelölt ingatlanok 
tekintetében a talajterhelési díj ideiglenes megfizetése alóli mentesülés céljából.  

 
 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: köv. rendes ülés 
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6.) számú napirend: - Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról 
 Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért az egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról szóló rendelet-tervezetben 
foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 45 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
7/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendelete 
(Z0) 

 
egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk                                   
(2) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 

Hatályát veszti Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének: 

1. a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló 5/2009.(II.25.) önkormányzati 
rendelete, 

2. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 15/2009.(IV.23.) 
önkormányzati rendelete, 

3. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati 
rendelete, 

4. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2010.(IV.21.) 
önkormányzati rendelete,  

5. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) önkormányzati 
rendelete, 

6. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete,  

7. az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2011.(IV.28.) 
önkormányzati rendelete, 

8. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 12/2011.(IX.8.) önkormányzati rendelete, 

9. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.2.) önkormányzati 
rendelete, 

10. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 4/2012.(III.9.) önkormányzati rendelete, 

11. a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2012.(IV.25.) önkormányzati 
rendelete, 

12. a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló 7/2012.(V.17.) önkormányzati 
rendelete,  
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13. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.2.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 12/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete, 

14. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 15/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelete, 

15. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 4/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete, 

16. az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 
5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete. 

 
2. § 

Hatályát veszti Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparűzési adóról 
szóló 18/2003.(XII.30.) önkormányzati rendelete. 

 

3. §  
 

Hatályát veszti Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
4/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete. 

 
4. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
 
   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 
   polgármester     jegyző  
 
 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
Balkány, 2014. március 20.  
   
 

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
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7.) számú napirend: -  Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési eszközök 

készítése és módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés 
szabályairól 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Keszler János képviselő: 
A többiek nem akartak részt venni? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Kötelező jelleggel őket hívjuk, de természetesen bárki részt vehet.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása 
során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat-tervezetben foglaltakkal, 
és azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
31/2014.(III. 20.)  

határozata 
(K8) 

 
 

a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során 
alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

   
A Képviselő-testület: 
 

1.) a Balkány Város településfejlesztési és településrendezési eszközök módosítása során 
alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló előterjesztést megismerte.  
 

2.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján jóváhagyja 
Balkány Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait az 1. számú melléklet  szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  
 

3.) A szabályokat alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése vagy 
módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.  

  
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester  
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1. számú melléklet a 31/2014.(III.20.) határozathoz  

  
 
  

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
KÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT PARTNERSÉGI 

EGYEZTETÉS SZABÁLYAI 
 

Balkány Város a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az alábbi 
tartalommal fogadja el:  
 
A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani 
lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő  
dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.  
 
 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:  
 
1. Balkány Város teljes lakossága az önkormányzat honlapján (www.balkany.hu) való 

közzététel útján 
2. az 1.1. számú melléklet a) pontjában meghatározott egyházak 
3. az 1.1. számú melléklet b) pontjában felsorolt civil szervezetek 
4. az 1.1. számú melléklet c) pontjában felsorolt gazdasági szervezetek 
5. a meghirdetés alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásba bejelentkező 

szervezetek 
  
 
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:  
 
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei: 
 
a) az Önkormányzat az I. pont 2-3. alpontjában felsorolt partnereket írásban megkeresi, 

valamint a tájékoztatás elősegítésére az Önkormányzat honlapján (www.balkany.hu) külön 
helyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes 
megjelentethetősége érdekében. 

 
b) a településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 

függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester 
az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást tölt fel az Önkormányzat honlapján biztosított helyre, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé az Önkormányzat honlapjának főoldalán.  
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1. számú táblázat 

 

Dokumentum Eljárás fajtája 
Előzetes 

tájékoztatás 

Véleményezés / 
elfogadás előtti 

tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - van van 

Integrált településfejlesztési 
stratégia 

- van van 

Településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv és 

leírás, szabályozási tervek, helyi 
építési szabályzat) 

teljes eljárás van van 

egyszerűsített eljárás nincs van 

tárgyalásos eljárás nincs van 
 
 
c) a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos 

észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 
- az írásos észrevétel a Balkányi Polgármesteri Hivatal (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) 

történő megküldésével, 
- elektronikus levélben történő megküldéssel a balkany@balkany.hu e-mail címre. 

   
 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 
 

a) a beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal táblázatban összegzi 
b) a véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni 

 
 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje 
 

a) valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Polgármesteri Hivatal megküldi 
a településfejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével 
megbízott tervezőnek, aki az alapján szakmai javaslatot készít 

b) a tervező szakmai javaslata alapján a Polgármesteri Hivatal valamennyi érdemi 
észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem 
fogadott véleményekre adott válaszát 

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklását tartalmazó táblázatot a 
Polgármesteri Hivatal feltölti a II. pont 1/a.) alpontban meghatározott helyre, és erről 
hirdetményt jelentet meg a város honlapján 

d) az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában 
lefűzve meg kell őrizni 

e) a szakmai szabályokról, településrendezéshez tartozó kérdésekről a főépítész; minden 
egyéb, tervet jelentősen befolyásoló kérdésekről a képviselő-testület jogosult dönteni 
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4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 

biztosító intézkedések 
 

a) valamennyi elfogadott településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési 
eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal 
teljes terjedelemben feltölti a II. pont 1/a) alpontban meghatározott helyre. 

b) az a) pontban meghatározott intézkedésekről a polgármester felhívást tesz közzé az 
Önkormányzat honlapjának főoldalán. 

 
 
III. A szabályok hatályossága 
  
Jelen szabályzatot a Balkány Város közigazgatási területére készülő településfejlesztési 
dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.  
 
Kelt.: Balkány, 2014. március 20. 
 
 

 
  

Pálosi László 
polgármester 

 
 

Karóczkai Istvánné  
jegyző 

 
 
 

Záradék 
 

A településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során 
alkalmazott partnerségi egyeztetésről szóló szabályzatot Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2014. március 20-i ülésén a 31/2014.(III.20.) számú határozattal fogadta 
el. 
 
Balkány, 2014. március 20.  
 
 

Karóczkai Istvánné  
 jegyző 
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1.1. számú melléklet 

 
 

AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRE 
 
 

a) Egyházak 
 

aa) Balkányi Római Katolikus Egyházközség 
ab)  Balkányi Görög Katolikus Egyházközség 
ac)  Balkányi Református Egyházközség 

 
 

b) Civil szervezetek 
 

ba) Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület  
bb) Balkányi Polgárőr Egyesület 

 
 

c) Gazdasági szervezetek 
 

ca) Balkányi Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. 
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Pálosi László polgármester: 
A testületi ülés előtt szólt Gyulai László, éppen azért kellett kimennem, - és ez is a Rendezési 
Tervhez kapcsolódik – hogy az a tervezési szerződés, ami az azonnali módosításokra 
vonatkozik, arról hoznunk kellene még egy határozatot, hogy a képviselő-testület a 
módosításokkal egyetért. Szükséges még egy határozatot hoznunk arról a testületi döntésről, 
hogy a Rendezési Terv módosítása minél hamarabb elkészüljön. A határozati javaslatom a 
következő. 1.) pontban, a képviselő-testület kinyilatkozza, hogy támogatja a 
Településszerkezeti Terv módosítását. 2.) pontban: a 25/2014.(III.3.) határozatában és annak 
1. számú mellékletét képező tervezési szerződés I. pontjában megjelölt területek 
módosításával teljes egészében egyetért és azt az alábbiak szerint támogatja, a) Városközpont 
piac terület-felhasználása, szabályozási előírásai; b) Dózsa Gy. u. – Ibolya u. tömbjét érintő 
útszabályozás és építménymagasság előírásai; c) 0139/17 hrsz-ú terület tömb terület-
felhasználása; d) 0767 hrsz-ú ingatlanok terület-felhasználását érintő változtatás.                    
3.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére; határidő: folyamatos; 
felelős: polgármester.  
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) kinyilatkozza, hogy 
támogatja a Településszerkezeti Terv módosítását; 2.) a 25/2014.(III.3.) határozatában és 
annak 1. számú mellékletét képező tervezési szerződés I. pontjában megjelölt területek 
módosításával teljes egészében egyetért és azt az alábbiak szerint támogatja; a) Városközpont 
piac terület-felhasználása, szabályozási előírásai; b) Dózsa Gy. u. – Ibolya u. tömbjét érintő 
útszabályozás és építménymagasság előírásai; c) 0139/17 hrsz-ú terület tömb terület-
felhasználása; d) 0767 hrsz-ú ingatlanok terület-felhasználását érintő változtatás.                    
3.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére; 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: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
32/2014.(III. 20.)  

határozata 
(K8) 

 
 

Balkány Város Településszerkezeti Tervének módosítása tárgyában 
 

 
A Képviselő-testület: 

 
1.) kinyilatkozza, hogy támogatja a Településszerkezeti Terv módosítását. 

 
2.) a 25/2014.(III.3.) határozatában és annak 1. számú mellékletét képező tervezési 

szerződés I. pontjában megjelölt területek módosításával teljes egészében egyetért és 
azt az alábbiak szerint támogatja.  
 
a) Városközpont piac terület-felhasználása, szabályozási előírásai;  

b) Dózsa Gy. u. – Ibolya u. tömbjét érintő útszabályozás és építménymagasság 
előírásai;  

c) 0139/17 hrsz-ú terület tömb terület-felhasználása;  

d) 0767 hrsz-ú ingatlanok terület-felhasználását érintő változtatás. 

 
3.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 

8.) számú napirend: - Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2013. évi 
finanszírozásáról 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és javasolja a képviselő-
testületnek a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. Kivételt képez a Balkányi Szociális 
Egyesület.  
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Pálosi László polgármester: 
A Balkányi Szociális Egyesület határidőn túl benyújtott egy olyan írást, amelyben 
kinyilatkozza, hogy az 50 ezer forintot nem használta fel, hanem további tartalékot képez 
belőle.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Nem is került nekik kiutalásra, Polgármester Úr? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
De. Tehát, még mielőtt belemennénk, ez a napirendi pont kizárólag arról szól, hogy a 
képviselő-testület által megállapított összeget az önkormányzat 2013. évben teljes egészében 
kiutalta. Tehát, minden egyes civil szervezetnek, amit megítélt a képviselő-testület, 
hiánytalanul ki lett utalva, és mindenki hiánytalanul el is költötte, kivéve a Balkányi Szociális 
Egyesület. Én azt javaslom, hogy a tájékoztatót a civil szervezetek működésének 2013. évi 
finanszírozásáról fogadjuk el. Ez a tájékoztató arról szól, hogy kiutaltunk minden egyes 
forintot. És a következő napirendi pont lesz majd a 2013. évi elszámolás, és a beadott 
pályázatoknak az elbírálása.  
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a civil szervezetek működésének finanszírozásáról szóló tájékoztatóban 
foglaltakkal, és azt tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

33/2014.(III. 20.)  
határozata 

(C8) 

 
 

a civil szervezetek működésének 2013. évi finanszírozásáról 

 

 

Képviselő-testület: 

 
1.) a civil szervezetek működésének 2013. évi finanszírozásáról szóló tájékoztatóját 

megismerte és tudomásul vette. 
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9.) számú napirend: - Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2013. évi 

önkormányzati támogatásáról elszámolás, a 2014. évre beadott 
pályázatok elbírálása 

 Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról az elszámolást 
megtekintette, és a Balkányi Szociális Egyesület kivételével, a 2013. évben támogatott 
egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) az egyesületek, 
alapítványok, társadalmi szervezetek elszámolását a 2013. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról megismerte és – a Balkányi Szociális Egyesület (4233 Balkány, Benedek u. 

5.) elszámolásának kivételével – elfogadta; 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 

34/2014.(III. 20.)  
határozata 

(Z1) 

 
 

az egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek elszámolása a  
2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról  

 

Képviselő-testület: 
 

1.) az egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek elszámolását a 2013. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról megismerte és – a Balkányi Szociális 
Egyesület (4233 Balkány, Benedek u. 5.) elszámolásának kivételével – elfogadta. 
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Pálosi László polgármester: 
És akkor a 2014. évi pályázatok elbírálása tárgyában született egy bizottsági állásfoglalás. 
Felkérem Rácz Imre Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a 
Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a civil szervezetek 2014. évre benyújtott támogatás iránti 
kérelmét megvizsgálta és a rendelkezésre álló keretösszeg felosztását a következők szerint 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti 
Egyesületnek 150 ezer forint, a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesületnek 150 ezer forint, a 
Balkányi Református Egyházközségnek 50 ezer forint, az Oktatásért Alapítványnak 200 ezer 
forint, a Balkány és térsége Gazdakörnek 100 ezer forint, a Balkányi „Esély az akáclombok 
alatt” Egyesületnek 100 ezer forint, a Balkányi Sport Egyesületnek 2.600 ezer forint, a 
Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 250 ezer forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Falugondnok Egyesületnek 50 ezer forint, a Balkányi Polgárőr Egyesületnek 250 ezer forint, 
és a Balkányi Fiatalok Egyesületének 100 ezer forint támogatást javasol megállapítani a 
képviselő-testületnek. A Balkányi Szociális Egyesületet nem javasolja támogatni, tekintettel 
arra, hogy a 2013. évi támogatásával nem számolt el. A CREDO Zenebarátok Egyesülete a 
2013. évben kapott támogatásával elszámolt, de 2014. évben támogatási kérelmet nem 
nyújtott be a képviselő-testület felé.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Szerintem jól működött az a rendszer, hogy a támogatás egyik része 
önkormányzati támogatás, számlával elszámolt rész, a másik részében pedig szabadon 
felhasználható keretet biztosítottunk a civil egyesületeknek. Minden civil egyesület, a tavalyi 
évben, amiről számlával elszámolt, azt teljes egészében megkapta. Ez most is be van építve a 
költségvetésbe, nekünk erről külön szavazni nem kell. 2014. évre a 2013. évhez képest 
egymillió forinttal megemeltük, azaz 3 millió forintról 4 millió forintra megemeltük a civil 
szervezeteknek adható támogatás összegét.  
Megkérdezem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal 
a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) az alapítványok, egyesületek, civil 
szervezetek által benyújtott támogatás iránti kérelmüket megtárgyalta és a 4.000 e Ft 
keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint döntött: 1. a Városvédő- és Szépítő 
Természetvédő Baráti Egyesületet 150 ezer forint, 2. a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesületet 
150 ezer forint, 3. a Balkányi Református Egyházközséget 50 ezer forint, 4. az Oktatásért 
Alapítványt 200 ezer forint, 5. a Balkány és térsége Gazdakört 100 ezer forint, 6. a Balkányi 
„Esély az akáclombok alatt” Egyesületet 100 ezer forint, 7. a Balkányi Sport Egyesületet 
2.600 ezer forint, 8. a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 250 ezer forint, 9. a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesületet 50 ezer forint, 10. a Balkányi Polgárőr 
Egyesületet 250 ezer forint, 11. a Balkányi Fiatalok Egyesületét 100 ezer forint támogatásban 
részesíti; megjegyzés: ez az összeg tartalmazza az iparűzési adó felajánlásokat is; 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 
35/2014.(III. 20.)  

határozata 
(Z1) 

 

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) az alapítványok, egyesületek, civil szervezetek által benyújtott támogatás iránti 
kérelmüket megtárgyalta és a 4.000 e Ft keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint 
döntött: 
 

 

1. a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti 
Egyesületet 

150.000.- Ft 
(azaz egyszáz-ötvenezer forint) 

2. 
a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesületet 

150.000.- Ft 
(azaz egyszáz-ötvenezer forint) 

3. 
a Balkányi Református Egyházközséget 

50.000.- Ft 
(azaz ötvenezer forint) 

4. 
az Oktatásért Alapítványt 

200.000.- Ft 
(azaz kettőszázezer forint) 

5. 
a Balkány és térsége Gazdakört 

100.000.- Ft 
(azaz egyszázezer forint) 

6. a Balkányi „Esély az akáclombok alatt” 
Egyesületet 

100.000.- Ft 
(azaz egyszázezer forint) 

7. 
a Balkányi Sport Egyesületet 

2.600.000.- Ft 
(azaz kettőmillió-hatszázezer forint) 

8. 
a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

250.000.- Ft 
(azaz kettőszáz-ötvenezer forint) 

9. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok 
Egyesületet 

50.000.- Ft 
(azaz ötvenezer forint) 

10. 
a Balkányi Polgárőr Egyesületet 

250.000.- Ft 
(azaz kettőszáz-ötvenezer forint) 

11. 
a Balkányi Fiatalok Egyesületét 

100.000.- Ft 
(azaz egyszázezer forint) 

 

 

támogatásban részesíti.  
 
 
 

Megjegyzés: ez az összeg tartalmazza az iparűzési adó felajánlásokat is. 
 

 
 

10.) számú napirend: - Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2013. évi tevékenységéről 

 Előadó: Tonté Sándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
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Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, Tonté Sándort, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan van-e szóbeli kiegészítése?  
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! A normatív támogatásunk most is 50 ezer forinttal több, 
mint a 2013. évben volt. Ez azt jelenti, hogy 270 ezer forintból gazdálkodunk. Innentől 
kezdve nagyon szűk a mozgástere az önkormányzatnak. Ezt minden évben elismétlem, hogy 
abszurdum ezt a tevékenységet egy olyan pozícióba forgatni, ami igazából sikeres lenne. Így 
is sikeresnek mondható az egész történet, mert az önkormányzat végzi a tevékenységét, ha 
kell, akár saját zsebből is. Én annak nagyon örülök, ha valamelyik szociálisan rászorult 
családnak tudunk segíteni, Polgármester Úr segítségével, persze. Úgy a munka világában, 
mint szociálisan. Azt tudjuk mondani, hogy „a romáinkat felállítottuk, mert nagyon sokat 
pihentek.” Tudjuk, hogy ez nagyon kevés ahhoz, hogy meg tudjanak élni, de nem segélyről 
van szó. Minden románk dolgozik, nagyon örülök neki. Ezen kívül a szociális szférában úgy 
gondolom, hogy nagyon sokat kellene még tenni, de a normatívánk nagyon kevés. Sajnos, 
országosan ennyi. Szerettük volna, ha több lett volna, hogy többet tudnánk dolgozni. 
Köszönöm szépen. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen, Sándor! Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem inkább kérésem lenne a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felé, és én azt szeretném, 
Sándor, ha ezt valamilyen módon tudnád az emberek felé tolmácsolni. Én a segítségeteket 
szeretném kérni az iskolai dolgokkal kapcsolatban. Ha az iskolába járással, az iskolában való 
viselkedéssel kapcsolatosan a gyerekeket fel kellene világosítani, vagy fel kellene hívni a 
figyelmüket arra, hogy tartsák be a szabályokat, tiszteljék a tanáraikat… gondolom, tudod te, 
hogy miről beszélek. 
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Igen-igen. 
 
 
Karsai István képviselő: 
És én azt gondolom, hogy ebben ti vagytok azok, akik igazán tudnátok segíteni. Az 
önkormányzat, én úgy látom, továbbra is megpróbál mindent megtenni a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat felé, amit meg tud tenni. Pályázati önerővel, stb. Ez majd egy későbbi 
napirend is lesz, amit én mindenképpen fogok támogatni. De én ezzel szemben azt kérném, 
hogy valamilyen módon hatni kellene a fiatalokra.  
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Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Egyetértek a felvetéseddel, mert én is látom. Nem csak roma oldalon van ez jelen, de a 
tisztelettudás valahol elsüllyesztőben van. Nem igazából tisztelik a gyerekek a tanáraikat, 
majdhogynem mondható, hogy a szüleiket sem. Tartom a kapcsolatot az intézményekkel, és 
bármilyen atrocitás van, vagy nem jól működik a rendszer, akár az iskolába járással 
kapcsolatban, akár a viselkedéssel. A Kormány kötelezte a szülőket, hogy iskolába járassák a 
gyereküket, mert ha nem jár a gyerek iskolába, nem vesszük fel őket dolgozni. Tudjuk ennek 
a rendszerét. Igen, a tisztelettudás nagyon fontos számomra is. Ne romboló hatása. Persze, 
programokat is szeretnénk szervezni, hogy öntudatos életmódra nevelhessük a gyerekeket. 
Valójában elindult már egy program, de nem teljesedett még ki.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Köszönöm.  
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Köszönöm szépen a felvetésedet.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóban foglaltakat a szóbeli kiegészítéssel együtt tudomásul tudja venni, 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 
36/2014.(III. 20.)  

határozata 
(C8) 

 
Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi tevékenységéről 

 
 

A Képviselő-testület: 

 
1.) Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatást megismerte és tudomásul vette. 
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11.) számú napirend: - Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás és intézményei 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
tárgyában 

          Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést véleményezte, és a határozat-tervezetben 
foglaltakat javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Annyi kiegészítésem lenne, hogy 2014. évben a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásban a Családsegítő Szolgálat, illetve a Gyermekjóléti 
Szolgálat működik Balkány vonatkozásában. 3 fő végzi a tevékenységét. Az 
önkormányzatnak 2014. évben sem kell hozzájárulnia a költségekhez. Az állami és kiegészítő 
normatívából a Kistérség megoldja az önkormányzat által kötelező feladatokat.  
Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy igazán olyan futó pályázat, ami Balkányt érintené, 
olyan nincs? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nincs. 
 
 
Karsai István képviselő: 
És ez jó nekünk, hogy nincs, Polgármester Úr? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem jó nekünk, hogy nincs, de jelen pillanatban a Kistérségen keresztül nincs olyan pályázat, 
amibe be tudnánk lépni.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Itt lenne rá lehetőség, hogy több települést érintő dolgokra pályázzunk, például kerékpárútra 
gondolok itt, amit most is lehet látni. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ami nem biztos, hogy nyer.  
 



- 62 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
Karsai István képviselő: 
Ami nem biztos, hogy nyer… de ha nem készül ilyen pályázat, akkor biztos, hogy nem nyer. 
Tehát, ilyenekben lehet, hogy érdemes lenne nekünk egy kicsit tevékenykedni. Köszönöm 
szépen. Nekem ennyi lett volna az észrevételem. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Jelen pillanatban, mivel a Kistérségi Társulásban nem teljes az egyetértés 
a polgármesterek között, vannak olyan polgármesterek, akik külön utakon járnak, így nagyon 
nehéz a Társuláson belül is egységet kovácsolni, és egy egységes irányt kialakítani a 
települések között, ezért mi, ugye a Családsegítéssel és a Gyermekjóléti Szolgálattal vagyunk 
szorosabb kapcsolatban, és mivel a határozatképesség és más települések, Balkány 
szemszögéből nézve negatív, ezért ki merem mondani, hogy én egyelőre ezt a Kistérséget 
„hanyagolom”. És azt hiszem, hogy „finom” voltam, de aki akart, értett belőle. Megkérdezem, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei 
2014. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és 
azt mellékletével együtt 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 

37/2014.(III. 20.)  
határozata 

(E7) 

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei  
2014. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában  

 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XI.28.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra, a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) és 
intézményei 2014. évi költségvetését az I. számú melléklet (1-15. sz. táblázat) szerinti 
tartalommal  

1.275.260 e Ft bevételi főösszeggel és 
1.275.260 e Ft kiadási főösszeggel  

 

jóváhagyja és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.  
 

2.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezet Vezetőjének küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

12.) számú napirend: - Előterjesztés a „tanyai termékek értékesítését biztosító 
önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, 
fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést véleményezte, és a határozat-tervezetben 
foglaltakat javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a „tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi 
termelői piacok létesítése, fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló határozat-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 
határozatot hozta: 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

38/2014.(III.20.)  
határozata 

(D5) 

 
 

a „tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok 

létesítése, fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló  
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
A Képviselő-testület: 

 
1.) a „tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői 

piacok létesítése, fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény 

közzététele nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárást 
lezártnak tekinti.  

 
2.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján 
 

a) a Madura és Társa Bt-t (4233 Balkány, Ibolya u. 17.)  
nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek  29.946.785.- Ft + Áfa összegű ajánlati ár mellett; 

 

b) a FALAZ-LAK Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros, Zsurló 

u. 34.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, de fedezethiányra tekintettel nem kerül 
nyertes ajánlatot követő 2. legkedvezőbb ajánlattevőként kihirdetésre; 

 
c) a Cellspan Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft. (4233 Balkány, Kállói u. 95.) 

ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.  
 

3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések 
megtételére.   

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
 

 
 

13.) számú napirend: - ROM-RKT-14 „B” komponens: Kulturális események támogatása 
című pályázat benyújtása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre 
Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását 
ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést véleményezte, és a határozat-tervezetben 
foglaltakat javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a ROM-RKT-14 „B” komponens: Kulturális események támogatása című 
pályázat benyújtása tárgyában című határozat-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 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

39/2014.(III.20.)  
határozata 

(Z1) 

 
 

ROM-RKT-14 „B” komponens: Kulturális események támogatása című pályázat 
benyújtása tárgyában 

 
 

A Képviselő-testület:  
 

1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, ROM-
RKT-14. „B” komponens: Kulturális események támogatása című pályázat 
benyújtását. 
 

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

- az igényelt támogatás összege:              500.000.- Ft 

- saját erő:                                                        0.- Ft 
 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat 
benyújtására.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
14.) számú napirend: - Egyebek   

 a.) Dán László 4233 Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelme 
 b.) Horváth Józsefné 4233 Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelme 

 
(Kérelmek a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
a.) Dán László 4233 Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelme. A napirendet a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Rácz Imre Képviselő Urat, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni 
szíveskedjen.  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Dán László Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos 
kérelmét megismerte és javasolja a képviselő-testületnek a kérelemben foglaltak elfogadását 
azzal a kiegészítéssel, hogy a környezetvédelmi szempontok betartásával a vállalkozó a 
környezet helyreállítását és 2014. április 30. napjáig elvégzi a munkát.   
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Dán László 4233 
Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta; 2.) hozzájárul ahhoz, hogy 
kérelmező a Vízmű telep területén – a földben – elhelyezkedő 2 db fűtőolaj tartály kiásatását 
ellenszolgáltatás nélkül, a kibontott tartályok tulajdonjogának átengedése fejében elvégezze; 
3.) felhívja a kérelmező figyelmét a környezetvédelmi szempontok betartására, valamint a 
környezeti károk helyreállításának kérelmezőt terhelő kötelezettségére; határidő: 2014. április 
30.; 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 

40/2014.(III.20.)  
határozata 

(Z1) 

 
 

Dán László 4233 Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelme 
 
 
 

A Képviselő-testület:  
 

1.) Dán László 4233 Balkány, Görgey u. 2/a. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta.  
 

2.) hozzájárul ahhoz, hogy kérelmező a Vízmű telep területén – a földben – elhelyezkedő                
2 db fűtőolaj tartály kiásatását ellenszolgáltatás nélkül, a kibontott tartályok 
tulajdonjogának átengedése fejében elvégezze.  

 
3.) felhívja a kérelmező figyelmét a környezetvédelmi szempontok betartására, valamint a 

környezeti károk helyreállításának kérelmezőt terhelő kötelezettségére.  
 
Határidő: 2014. április 30. 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

Pálosi László polgármester: 
a.) Horváth Józsefné 4233 Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelme. A napirendet a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdaság Bizottság 
véleményezték. Felkérem Rácz Imre Képviselő Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagját, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, a bizottsági 
állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Rácz Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Horváth Józsefné Balkány, Abapuszta 61. szám alatti 
lakos kérelmét megismerte és javasolja a képviselő-testületnek, hogy további információk 
megszerzését követően a következő képviselő-testületi ülésen döntsön az ügyében.  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Horváth Józsefné Balkány, Abapuszta 61. 
szám alatti lakos kérelmét megismerte és kellő információ hiányában a döntés elhalasztását 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Tehát, mind a két Bizottság álláspontja arra irányul, hogy a döntést 
halasszuk el. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülését a jövő hét szerda vagy csütörtök reggel 8.00 órára össze fogjuk hívni, és ebben az 
ügyben is dönteni fog. És amennyiben szükséges, én utána rendkívüli testületi ülést fogok 
ebben a két ügyben összehívni, hogy végérvényesen lezárjuk már mind a két ügyet.    
Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Horváth Józsefné 
Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelmét megismerte; – kellő információ hiányában 
– a kérelmet a következő ülésen újratárgyalja; határidő: köv. ülés; 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 
41/2014.(III.20.)  

határozata 
(Z1) 

 
 

Horváth Józsefné 4233 Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelme 
 

A Képviselő-testület:  
 

1.) Horváth Józsefné Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelmét megismerte;               
– kellő információ hiányában – a kérelmet a következő ülésen újratárgyalja.  

 
  Határidő: köv. ülés 
  



- 68 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

Pálosi László polgármester: 
Felkérem a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanon termelt szálas takarmány értékesítése tárgyában ismertesse a 
Bizottság állásfoglalását.  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
0490, a 0487 és a 0485/2 hrsz-ú önkormányzati területeken megtermelt szálas takarmányt 
Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 21. szám alatti lakos részére értékesítse 
2.000.- Ft/ha értékben és kérje fel a Jegyző Asszonyt, hogy 2014. évre vonatkozóan készítse 
el a szerződést.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) kinyilatkozza, hogy a 
0490, a 0487 és a 0485/2 hrsz-ú önkormányzati területeken megtermelt szálas takarmányt 
Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 21. szám alatti lakos részére értékesíteni 
kívánja 2.000.- Ft/ha értékben; 2.) felkéri a jegyzőt 2014. évre vonatkozóan a szerződés 
előkészítésére; határidő: 2014. március 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 

42/2014.(III.20.)  
határozata 

(Z1) 

 
 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon termelt szálas takarmány  
értékesítése tárgyában 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
 

1.) kinyilatkozza, hogy a 0490, a 0487 és a 0485/2 hrsz-ú önkormányzati területeken 
megtermelt szálas takarmányt Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 21. 
szám alatti lakos részére értékesíteni kívánja 2.000.- Ft/ha értékben. 

 
2.) felkéri a jegyzőt 2014. évre vonatkozóan a szerződés előkészítésére.  

 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: jegyző 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Felkérem a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetése tárgyában ismertesse a Bizottság állásfoglalását.  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetését, de jelen pillanatban az osztatlan közösség megegyezés hiányában nem 
valósítható meg. A Bizottság törekszik arra, hogy minél előbb ez megtörténjen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság javaslatát az osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában 
megismerte; 2.) az osztatlan közös tulajdon megszüntetését – megegyezés hiányában – nem 
tudja végrehajtani, de továbbra is törekszik az osztatlan közös területek megszüntetésének 
mihamarabbi megvalósítására; határidő: folyamatos; felelős: Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági 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 

43/2014.(III.20.)  
határozata 

(Z1) 

 
 

osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában 
 

 

A Képviselő-testület: 
 
 

1.) a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése tárgyában megismerte. 
 

2.) az osztatlan közös tulajdon megszüntetését – megegyezés hiányában – nem tudja 
végrehajtani, de továbbra is törekszik az osztatlan közös területek megszüntetésének 
mihamarabbi megvalósítására.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. március 20. napján 
 

Pálosi László polgármester: 
És akkor most jönne a másik határozati javaslat. Felkérem a Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.  
 
 
Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Javasolja a képviselő-testületnek, nyilvánítsa ki azon véleményét, hogy amennyiben az 
önkormányzat érdeke úgy kívánja, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését azonnal 
végrehajtja. Kovács Zsolt jelen volt a bizottsági ülésen, és tudomásul vette, hogy az imént 
megszavazott szerződés ez alapján bármikor azonnal felbontható, ha a Kft. vagy az 
önkormányzat érdeke ezt úgy kívánja.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki az osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában egyetért azzal a határozati 
javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) kinyilatkozza, hogy amennyiben az önkormányzat 
érdeke úgy kívánja, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését azonnal végrehajtja és az 
ezzel kapcsolatos földhasználati szerződéseket közös megegyezéssel azonnal felbontja;                 
2.) felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa az érintett földhasználókat a képviselő-testület 
döntéséről; határidő: folyamatos; 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 

44/2014.(III.20.)  
határozata 

(Z1) 

 
 

osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában 
 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
 

1.) kinyilatkozza, hogy amennyiben az önkormányzat érdeke úgy kívánja, az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetését azonnal végrehajtja és az ezzel kapcsolatos 
földhasználati szerződéseket közös megegyezéssel azonnal felbontja.  
 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa az érintett földhasználókat a képviselő-testület 
döntéséről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. A napirendi pontok végére értünk. Megkérdezem, hogy az Egyebek 
napirendi pontban van-e valakinek közérdekű kérdése, észrevétele, bejelentése? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Hallunk dolgokat az iskolai viselkedési problémákról, és ez elszomorító és megengedhetetlen. 
Kérném a Képviselő-társaim segítségét, meg a pedagógusokét is. Van bőven feladatunk, de ha 
tudnánk pontosabb adatokat, információkat… mert már ilyen szélsőséges eseteket is 
hallottam, aminek semmi alapja nincsen. A másik dolog, ott, ahogy átmegyünk a vasútnál, 
jobb oldalon Cibakpuszta irányába, tavaly is összeszedték ilyen tájban a szemetet, és most is 
rengeteg szemét ott van. A földutak gréderezése, az ugye, folyamatosan működött, csak azért 
szólni kellene a traktorosnak, bár Gyulai Lacinak már mondtam, hogy egy-két ember kellene, 
hogy menjen utána. A földet ugye, felgöngyölíti, csomókban áll össze, meg van ahol…, nem 
nagyon akarok személyeskedni, de az én kerítésem környékén is, már 60 cm mélyen kiásta, 
ha egy nagyobb eső lenne, akkor biztos ki is dőlnének még az oszlopok is. Tehát, erre oda 
kellene figyelni. Olyan nagy padka van már, hogy nem lehet bemenni a bejárón sem. 
Összességében jól működik ez a gréderezés, meg ott már tavaly is jól működött, amikor hozzá 
kezdtek tavaly, csak egy kis apró figyelmesség kellene, és akkor sokat javítana a dolgon. Ez a 
három kérdés van a részemről. Köszönöm szépen.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Én is csatlakoznék Jánoshoz ezzel a szemétlerakóval kapcsolatosan. Tavaly, valóban 
Polgármester Úr, vagy egy hónapig az emberek rendet vágtak ott… én javasolnám, ha most 
ilyen nagy létszámú közfoglalkoztatottak vannak, megint össze kellene takarítani, és egy ilyen 
lovas fogattal rendelkezőnek csak az lenne a feladata, meg kellene bízni, hogyha valaki az ő 
tudta nélkül mégis odaviszi… és akkor neki csak az lenne a feladata. Ha valaki az ő tudta 
nélkül odaviszi… neki csak az lenne a feladata, hogy őrizze a hulladéklerakót. Szokassuk már 
le a balkányiakat arról, hogy összetakarítunk az udvaron, felrakjuk a szemetet és kivisszük 
oda. A múltkor valaki vitt egy ilyen fűzfa nyesedéket, egy nagy csomó leesett pont a 
vasúton… tehát, annyira nem képes, hogy azzal az akadállyal, ami az övéről leesett, azzal 
csináljon már valamit, hanem majd valaki megunja, és visz egy villát és eltávolítja az útról. 
Visszafelé biztos látta, mert oda vitte a szeméttelepre. Essünk túl rajta, mint tavaly tavasszal. 
Biztos lesz megint vagy két pótkocsival. Ezért bízzunk meg valakit, akinek más dolga nincs, 
csak az, hogy felügyelje azt a szeméttelepet.  
 
 
Papp István képviselő 9 25 órakor távozott az ülésteremből.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Én annyiban csatlakoznék ehhez, hogy próbáljuk meg keresni annak a lehetőségét, hogy 
annak a régi szeméttelepnek a sorsát próbáljuk megoldani. Rekultiválni, vagy erdővel 
betelepíteni. Azzal már korlátoznánk annak a lehetőségét, hogy oda hordják a szemetet. Én az 
egyik szenvedője vagyok, mert pontosan ott van a területünk, betontömböket hordanak oda, 
borítanak le. Már volt olyan alkalom is, amikor az önkormányzat már valamilyen módon 
rendbe tette azt a területet, megindultak a vasgyűjtők, ilyen 2 méteres árkokat ástak, és a 
földből szedték ki az annak idején oda kihordott vashulladékot. Ha Polgármester Urat 
megkérnénk, ha van valahol, valamilyen lehetősége arra, hogy pályázzunk rá, vagy 
valahonnan pénzforrást keressünk rá, jó lenne, tényleg valamilyen formában végérvényesen 
rendezni.  
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Karsai István képviselő: 
Ha már mindenki kérdez valamit… én csak erre szeretnék reagálni. Úgy emlékszem, hogy 
ennek a területnek a rekultivációjára sajnos az önkormányzat egyszer már igénybe vett 
valamilyen pályázatot, csak nem készítette el sajnos. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Az még a Dankó Józsi bácsi idejében volt. Azt a pénzt Szakolyban használták fel a Győri 
Bandi közreműködésével.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az a baj, hogy az már rekultiválva volt.  
 
 
Karsai István képviselő: 
A másik meg az, hogy nagyobb nyilvánosságot kellene adni ennek… én már a múltkor 
rákérdeztem, és ilyen hulladékot, igaz, nem betontörmeléket, ki lehet vinni a szakolyi 
hulladéklerakóba. Ezt kellene egy kicsit megszellőztetni, hátha akkor az emberek vennék a 
fáradtságot és nem oda raknák le. Köszönöm, nekem ennyi lett volna.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, észrevétele, 
bejelentése?  
 
További közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Akkor menjünk visszafelé a kérdésekkel. Én is látom, sajnos, ugyanazokat a vasgyűjtőket, 
ugyanazokat az illegális szemétlerakókat. Jelen pillanatban nincs annyi emberem, akikkel ezt 
biztonsággal meg tudnánk oldani. Április 1-jével lejár a kompetencia alapú oktatásban                 
77 főnek az oktatása, utána már nem iskolába fognak járni, hanem még egy hónapot az 
önkormányzatnál fognak dolgozni, és én ezt a 77 főt többek között ide gondoltam kihelyezni, 
és végérvényesen össze akarom azt a területet takaríttatni. Ha már összetakarítunk, tanulva az 
eddigiekből, igenis őrt fogok oda állítani, aki hétköznap, szombaton és vasárnap is ott lesz, és 
felelős lesz azért, hogy erre a területre ne hordjanak oda semmit. Attól függetlenül, hogy őr 
lesz, még lehet, hogy meg fogják próbálni, de törekedni fogunk arra, hogy ne így legyen, és 
ne oda hordják a szemetet. A lezárással kapcsolatosan pedig. Ismeretes mindenki előtt, ugyan 
még elbírálva nincs, de egy nagy területet erdőtelepítésre pályáztunk meg. Már be van adva a 
pályázat, remélem hamarosan döntés születik benne. És én mindenképpen 2-3 sor csemetével 
be akarom ültetni. Az előzetes kapavágások, kitűzések már meg is történtek, csak csemetét 
még nem tudtunk bele venni, de reményeim szerint, a tisztítás után, 3 sor csemetével, akác 
vagy bármilyen csemetével be tudjuk azt erdősíteni. Megfelelő őrzéssel 2-3 éven belül az 
annyira megerősödik, hogy már kevésbé tudnak oda bejárni. Tehát, ez a tervem a 
szemétteleppel.  
A földúttárcsázással, gréderezéssel kapcsolatosan, én folyamatosan kérem a gazdák 
segítségét, és folyamatosan érkeznek különböző igények. Megpróbálunk minden igényt 
kielégíteni. Én arra kérlek, János, hogy amennyiben nem jó, vagy nem megfelelő, akkor 
Köteles Pisti végzi a munkát a gréderrel, itt szokott bent lenni, elsősorban vele kellene 
egyeztetni elsősorban, hogy figyeljen oda ezekre a dolgokra, úgy csinálja meg, ahogy kéred. 
Én minden gazdától ezt kérem, aki hozzám fordul, hogy üljön be az autójába, menjen ki, 
mutassa meg… most Rácz Imrével fogunk nemsokára kimenni. Menjen ki, mutassa meg, 
hogy gondolja, hogy jó legyen. Én elsősorban a gazdák segítségét kérem ebben. Én nem 
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vagyok szakember, ti gazdák jártok elsősorban azon az úton, de Jánosék is kint voltak, Rau 
András, mutattak területeket, de sorolhatnám a gazdákat. Én arra kérlek, hogy keresd meg 
Köteles Pistit, és ez a probléma megoldható, vagy kiküszöbölhető, véleményem szerint. 
Ismered Pistit, jó traktoros, nyugodt ember. Biztos, hogy meg fogja úgy csinálni, ahogy arra 
igény van. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy a földútjaink sokkal jobb állapotban 
vannak, mint eddig bármikor voltak. Én személyautóval is közlekedek azokon a földutakon, 
személyautóval is lehet rajtuk közlekedni, és egyre könnyebb lesz ezeknek a földutaknak a 
karbantartása, mert már egyszer meg lett csinálva. Én kérem továbbra is az igényeket, 
mérjétek fel, ami megvalósítható ezzel a gréderrel, azt továbbra is meg fogjuk csinálni minél 
hamarabb.  
És akkor, az iskolaügyről. Igen, én is ismerem a különböző ügyeket sajnos az iskolában. 
Ilyenkor fáj egy kicsit a szívem, hogy odaadtuk állami fenntartásba a Tankerületnek. Túl sol 
hatásköröm nincs. Én folyamatosan jelzem Igazgató Úrnak és a Tankerület vezetőjének a 
problémákat, természetesen ők is tudnak a problémákról, de én ezzel nem elégedtem meg. A 
jövő héten valamelyik este, én és a Tankerület vezetője, egy teljes Tantestületi Értekezletet 
tartunk, ahol minden pedagógusnak kötelező a részvétel, és utána pedig alsó- és felső 
évfolyamban külön-külön szülői értekezletet kívánunk tartani, amellyel nem fogjuk tudni 
megoldani hirtelen szerintem ezt a problémát, ami itt keletkezett. Nekem megvan a 
véleményem az egész probléma megoldásról, de próbálunk ezen a – véleményem szerint 
áldatlan helyzeten – úrrá lenni. Rossz irányba, nagyon rossz irányba ment el az iskola. Erről 
talán tehet a Tankerület, tehet az iskolavezetőség, tehetnek a szülők is, de ezzel nem 
elégszünk meg, és ebben lépnünk kell, én úgy érzem, mert nagyon rossz fényt vet ez a 
balkányi iskolára. Lépni kell valamit! De a hatáskör nem az enyém, nem a képviselő-testületé. 
Itt elsősorban a Tankerületnek, az iskola vezetőségének és a szülőknek kell megoldaniuk ezt a 
helyzetet. Mi esetleg javasolhatunk, vagy tanácsot adhatunk, de hogy így nem jól van, az 
biztos.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e még valakinek további közérdekű 
kérdése, észrevétele, bejelentése? 
 
További közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai képviselő-testületi ülést 9 35 órakor bezárom. 
További szép napot kívánok! 
    
Kelt.: Balkány, 2014. március 20.   
 
 
 
 
         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2014. március 27. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


