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Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott 
ülésének: 
 
  

a.) Tárgysorozata 
b.) Jegyzőkönyve 
c.) Határozatai (66-77) 

 

T á rg ys or o za 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/a.) Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről 
    Előadó: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka 
 
2/b.) Beszámoló a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról  
   Előadó: dr. Nagy Imre tű. alezredes kirendeltség-vezető  
   
3.)  Tájékoztató a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési 

intézmény 2013. évi munkájáról 
 Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros 
 
4.)  Tájékoztató a Balkányi Sport Egyesület 2013. évi munkájáról 
 Előadó: az Egyesület elnöke 
 
5.) Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában 
 Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros 
 
6.)  A Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
7.) Előterjesztés a „Városi Piac működtetésére” irányuló zártkörű versenytárgyalási 

eljárás megindításáról 
 Előadó: Pálosi László polgármester 

 
8.) Egyebek  
 

a.) Bejelentés Felügyelő Bizottsági tagságról 
 
Zárt ülés keretében: 
 
1.) Előterjesztés Szilágyi Katalin 4233 Balkány, Arany J. u. 21. szám alatti lakos ápolási 

díj ügyében 
Előadó: Pálosi László polgármester 
 

 

Kelt.: Balkány, 2014. június 25. 
 

     Tisztelettel:  
  

                Pálosi László  
                                       polgármester  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. június 25. napján 
 

JJ ee gg yy zz őő kk öö nn yy vv   
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.) 
 

Jelen vannak: 
 

Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, ifj. Oláh János tanácsnok,              
Karsai István, Keszler János, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Ladik János István r. őrnagy a 
Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke, Dankó Zsuzsa könyvtáros, Obsitos Norbert a Balkányi Sport 
Egyesület elnöke, Dán Ferenc a Balkányi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztályának 
szakosztályvezetője, Tóth Sándor mb. piacüzemeltető – ajánlattételre meghívott, 
 
 
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 8 fő képviselő, Néző Ferenc 
Képviselő Úr jelezte késését, a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt 8 óra 00 perckor 
megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni 
a képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további 
javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
Kérdés, észrevétel, további javaslat nem érkezett.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok napirendre történő felvételével, és azt el 
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.   
 

A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

66/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 
 
 

A Képviselő-testület a 2014. június 25-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/a.) Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről 
    Előadó: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka 
 
2/b.) Beszámoló a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról  
   Előadó: dr. Nagy Imre tű. alezredes kirendeltség-vezető  
   
3.)  Tájékoztató a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési 

intézmény 2013. évi munkájáról 
 Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros 
 
4.)  Tájékoztató a Balkányi Sport Egyesület 2013. évi munkájáról 
 Előadó: az Egyesület elnöke 
 
5.) Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában 
 Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros 
 
6.)  A Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
7.) Előterjesztés a „Városi Piac működtetésére” irányuló zártkörű versenytárgyalási 

eljárás megindításáról 
 Előadó: Pálosi László polgármester 

 
8.) Egyebek  
 

a.) Bejelentés Felügyelő Bizottsági tagságról 
b.) Táncvarázs Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Kincs köz 12.) kérelme 

 

Zárt ülés keretében: 
 
1.) Előterjesztés Szilágyi Katalin 4233 Balkány, Arany J. u. 21. szám alatti lakos ápolási 

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

                                     Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnöke, Néző Ferenc jelezte késését, a Bizottság jelen lévő tagjai pedig nem tudtak 
részt venni a bizottsági ülésen, ezért megkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse a Bizottság 
állásfoglalását. 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
  
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Kocsárdi Doktornő ugye beadta a pályázatát a Fecskeházra, és a Pénzügyi Bizottság azt a 
határozatot hozta, hogy júniusban visszatérünk a kérvényére. És azóta sem tudjuk, hogy mik a 
pályázati feltételek… én már olyat is hallottam, hogy nem felel meg a pályázati feltételeknek, 
de ha nem tudjuk, hogy mik a pályázati feltételek, akkor honnan lehet azt tudni, hogy nem 
felel meg a pályázati feltételeknek?  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Válasszuk ketté. Egyrészt, a hallomásra senki ne adjon semmit! Én azt mondtam múltkor, a 
testületi ülésen, és most is azt mondom, hogy mivel az irányító hatóság még nem vette át 
hivatalosan az épületet, addig én semmiféleképpen nem tudom bérbe adni. Jelen pillanatban 
sem történt még meg a helyszíni ellenőrzés, lehet, hogy nem is lesz, de még ezt a hónapot 
mindenképpen ki kell várni, és kérem a Doktornőt, hogy akkor a különböző pletykák és 
hallomások elkerülése végett, keressen meg engem, és együtt meg fogjuk nézni a pályázati 
feltételeket, és… 
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Már volt bent, Molnár Enikőhöz volt, vele beszélte meg, és Enikő azt mondta neki, hogy 
valószínűleg nem felel meg a pályázati kiírásnak.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Jöjjön be hozzám a Doktornő, egyeztessük le, nézzük meg, mi van a pályázatban. Ha 
megfelel, akkor megfelel, ha nem, akkor… 
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Kiss Sándorné képviselőnő: 
Mi sem láttuk ezt a pályázati kiírást.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Voltak a pályázatnak feltételei, jöjjön be hozzám a Doktornő, meg fogjuk nézni. Egyeztessen 
velem, és nézzük meg együtt. Jó? 
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Jó. Köszönöm szépen. 
 
 
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: 
Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja 
fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 
 
 
Néző Ferenc képviselő 8 óra 08 perckor megérkezett az ülésterembe. 
 
 
 
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 a Bizottság elnökét, 
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
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Pálosi László polgármester: 
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, az 
azt kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

67/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(C5) 

 
 

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

 
 
 
 

 

A Képviselő-testület:  
 

1.)  az 54/2014.(IV.24.), a 63/2014.(V.29.), a 64/2014.(V.29.) és a 65/2014.(V.29.) számú 
határozatokra adott jelentést elfogadta. 
 

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

 
2/a.) számú napirend: - Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről 
  Előadó: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi 

Rendőrőrs parancsnoka 
 
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte tájékoztatót, és a határozat-tervezetet 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkben Ladik János István Őrnagy Urat, a Balkányi 
Rendőrőrs őrsparancsnokát. Megkérdezem, hogy a tájékoztatóhoz van-e szóbeli kiegészítése, 
vagy a feltett kérdésekre válaszol? 
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Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Tisztelettel köszöntöm Jegyző Asszonyt és a Képviselő-testület tagjait. A hétfői bizottsági 
ülésen egyrészt beszámoltam, másrészt pedig válaszoltam a feltett kérdésekre. Csak ismételni 
tudnám az akkor elhangzottakat, de néhány gondolatot hozzáfűznék, hogy a képviselő-testület 
tagjai is halljanak bizonyos eredményeinkről. A legfőbb örömöm az, hogy az amúgy sem 
rossz bűncselekményszámunk a 2012. évhez képest tovább csökkent, jelentős számmal,             
34 %-kal. Ez azt jelenti, hogy 201-ről 154-re mérséklődött az esetszám, ami igen jelentős 
kapitánysági szinten. Azt már elmondtam bizottsági ülésen is, hogy 3 évre visszanézve 
készítettem el a statisztikát, annak ellenére, hogy csak 2 évre szoktuk. Azért készítettem el 
három évre, hogy lehessen látni a tendenciát, hogy jó úton halad a Rendőrőrs, és a 
munkatársaimmal, úgy gondolom, eredményes munkát végzünk. A főbb kategóriák, amik 
meghatározzák egy település lakosságának a biztonságérzetét, a vagyon elleni 
bűncselekmények, a személy elleni-, közlekedési- és közrend elleni bűncselekmények. 
Természetesen, a főbb számok ezekben a kategóriákban is csökkentek. Mondok néhány 
példát. A vagyon elleni bűncselekmények, a lopás, mindig ez a legjellemzőbb, azonban itt is 
kiemelkedő eredményeket értünk el, hiszen ami a legjobban irritálja az embereket, ha 
valakinek az otthonát, az ingatlanát törik föl, ebből mindössze 4 volt. Tudom, hogy minden 
eset sok, de ebben is nagyon nagy eredményt sikerült elérni. A lopások nagy részét, mi úgy 
mondjuk, hogy „alkalmi lopások” teszik ki. Ehhez sajnos hozzájárulnak a tulajdonosok. 
Tehát, még mindig azt kell mondanom, hogy az értékeink megóvása nem szerepel 
mindenkinél a napirenden. Így aztán felkínálja azt a lehetőséget, hogy éljenek ezzel a 
cselekménnyel. Amitől nagyon tartottunk, az az új Btk. 2013. július 1-jei bevezetésével 
valósult meg, mégpedig, a lopás bűncselekményen belül minősítettek, erdőben, jogellenes 
fakivágás címen egy törvényi tényállás. Azért tartottunk tőle, mert ha van egy terület, ami 
erdőnek van minősítve a Földhivatalban, és abból akár egy darab fát is kivág az illető, 
eltulajdonít, az bűncselekménynek számít, míg az előző időkben ez szabálysértés volt. 
Említettem a beszámolómban is, de ismét kiemelem, mert ezt nagyon fontosnak tartom, és 
ebben nagyon jól együtt tudtunk működni az önkormányzattal, és jelentős eredményeket ért 
el, az a két fő lovas polgárőr, aki bizonyos útvonalon ellenőrizte mind a magántulajdont, mind 
az önkormányzati erdőket és mezőgazdasági területeket. Kimutattam, hogy ezeken a 
területeken visszaszorult mind a mezőgazdasági terménylopás, mind pedig a falopások száma. 
Azért említem meg ismételten, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, és hátha lesz 
lehetősége az önkormányzatnak, hogy támogassanak ilyen kezdeményezést, hiszen jelentős 
eredményeket lehet ezzel elérni. A másik pedig, amit nem szeretnék „elbitorolni” a 
Kormányunktól, mert szerintem a bűncselekményszám csökkenéséhez a Rendőrség munkáján 
kívül jelentős mértékben hozzájárult a közmunka program. Hogyha állandó jövedelemmel 
rendelkezik egy család, és napi 6 órát eltölt munkában, akár mezőgazdasági munkában, ez 
nyilván fárasztó, nem hiszem, hogy rászorulna arra, hogy akár alkalmi lopások révén is 
kiegészítse jövedelmét. Tehát, a kettő, plusz a Rendőrség hathatós munkája, ami több ezer 
óraszámban mérhető, a Rendőrség felső vezetése lehetőséget biztosított arra, hogy túlóra 
keretében is legyünk jelen a közterületen. És ezt láthatták szerintem a Képviselő-testület tagjai 
is, hogy rengeteget vagyunk jelen gyalogos járőrszolgálattal is, szinte mindenkivel 
találkoztunk és beszélgettünk már ennek keretében is. Tehát, a létszámkeretünk akkut volt, 
hiszen kevesen vagyunk, ezt mindenki tudja, úgy próbálja kompenzálni a felső vezetés, hogy 
az adott létszám több órát lehet kinn közterületen. Ennek egyik eredménye az, szerintem, 
hogy a közterületi bűncselekmények száma jelentősen visszaszorult. Ezt szeretnénk az idén is 
tartani. Amit még nem mondtam el hétfőn bizottsági ülésen, megnéztem, bár nem a konkrét 
beszámolóhoz tartozik, az első 5 hónap statisztikáját összehasonlítva az elmúlt 5 hónap 
statisztikájával, nagyon bíztatóak az eredmények, bár azt mondtam a bizottsági ülésen, hogy 
nem hiszem, hogy tudjuk tovább csökkenteni a bűncselekmények számát, hiszen ez ilyen 
létszámmal nem kivitelezhető, ennek ellenére az első 5 hónap eredményei megint azt 
mutatták, hogy megint jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. Ha ezt egész évben 
tudnánk tartani, akkor büszkén tudnák jövőre beszámolni a képviselő-testületnek. De nem 
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szabad ilyen szintű elvárást támasztani. Meg fogják csinálni az alkalmi lopásokat azok, akik 
eddig is megcsinálták. A személy elleni bűncselekmények vonatkozásában a legfontosabb, 
szintén az új törvénnyel bevezetett zaklatás tényállása. A zaklatás azt jelenti, hogy aki más 
napi életvitelébe beavatkozik. Ennyi gyakorlatilag a lényeg. Ehhez elég, ha valakit 
rendszeresen telefonon hívogatnak. Vagy azt mondom, hogy elég az, ha naponta ötször 
becsenget a kapucsengőjén. És ezzel már megvalósítja a zaklatás bűncselekményét, mert 
ugye, ez bűncselekmény, és az eseteink nagy részét, a 35-ből 18-at ez a zaklatás 
bűncselekménye adta. Azért is fontosnak tartom kiemelni, mert személy elleni 
bűncselekmények kategóriája, amikor ezt mondjuk, mindenki arra gondol, hogy testi sértés. 
Holott nem, mert a zaklatás az, ami ebben az esetszámban a legtöbbet adta. A testi sértés 
vonatkozásában családon belüli összetűzések kapcsán, illetve szomszédviták kapcsán könnyű 
testi sértések fordulnak elő. Ez azt jelenti, hogy nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 
okoznak. Tehát, ha egy pofon elcsattan, az könnyű testi sértés. Nincsen, vagy legalábbis 
nagyon ritka szerencsére a súlyos testi sértésünk, ebben is javuló tendenciáról tudok 
beszámolni. A közlekedési bűncselekményünk soha nem is volt magas, egyébként ezt el kell 
mondani, de itt 15 esetből 10-nél járművezetés ittas állapotban esetről van szó. Többet 
vagyunk kinn, több járművezetőt ellenőrzünk, ezért többen akadnak fönn a rostán, és így 
ugye, a bűncselekmények 2/3-át az ittas vezetés alkotja. A közrend elleni bűncselekmények, 
amik ugye, a leginkább befolyásolják a lakosság biztonságérzetét, mondjuk a vagyon elleni 
bűncselekményeken kívül, ez elsősorban a garázdaság és önbíráskodás, és mindig 
ugyanahhoz a körhöz kapcsolódik. Tehát, gyakorlatilag az alkoholizmussal van 
összefüggésben, mindig alkoholos állapotban lévő személyek valósítják meg, közterületen a 
garázdaságot. Leginkább szórakozóhelyek előtti teraszokon, vagy előtte lévő közúton. Ezek 
voltak a főbb kategóriák. És akkor bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönjük szépen.  Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Papp István képviselő: 
Köszönöm szépen. Valóban, javultak a számok, mióta új vezetés van. Továbbra is fenntartom, 
amit korábban is mondtam, azt a gócpontot, ami még mindig él, Geszteréden van. Az még 
működik, nem úgy, mint régen, mert a beszerzője, az már közben dolgozgat. Van mozgás. Én 
buszozok, én nem mehetek oda, ez a Rendőrség feladata. A másik pedig, amikor biciklis 
igazoltatás van, van olyan kisváros, ahol egy mellényt adnak, büntetés helyett egy 
figyelmeztetést. Ha nincs rá keret, akkor én tudok olyat, hogy tudok hozni százat, azt a 
normális mellényt, nem azt a 300.- forintosat, mert az nem látható még 20 méterről sem. Egy 
olyan gesztus lenne, hogy megszégyellné az illető és hordaná. A másik az, hogy vannak ezek 
a lófogatosok. 50 ezer, 30 ezer, 60 ezer forint. Most van egy olyan lehetőség, mint a 
kismotornál, nyári akció, hogy nem 70 ezer forint, hanem 45 ezer forint a kismotor 
jogosítvány. Ha van 10 fő, ide lejönnek helye, biztos biztosít Polgármester Úr a Művelődési 
Házban helyet, 25 ezer forint a tanfolyam, fogathajtás, egy hetes tanfolyam, és szóbeli 
vizsgával zárul. Ide lehoznánk ezt a lehetőséget, akkor megszűnne ez is. Szakolyban is ott 
bandáznak a kocsma előtt. Átjönnek Bökönyből is. Ez veszélyezteti a gyalogosokat is, meg az 
autósokat is, amikor a ló elszalad, mert „nem győzi megvárni a gazdát.” A harmadik dolog. 
Megy a szivattyú a határban, ott van hagyva, egymást ismerjük… javult a helyzet, tényleg, 
meg vagyok elégedve. Osztrákba átmegyünk, ott nyitva lehet hagyni mindent. Mi is hibásak 
vagyunk, mert nem figyelmeztetjük egymást eléggé, vagy egymás értékeire kellene vigyázni, 
mert most az a gazda éjjel-nappal nem lehet ott mellette. Köszönöm szépen. 
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Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Tehát, az első dolog, amire utaltál. Geszteréd már nem a mi területünk. Nyilván, nem írtam 
bele a beszámolómba, de az elmúlt évben, a mi területünkön működő, ilyen tevékenységgel 
foglalkozó emberek közül, – most nem nevesítem, hogy kikről van szó – három főt előzetes 
letartóztatásba helyeztünk, akik, azóta is benn vannak. Tehát, ez a bűncselekményszám 
totálisan visszaszorult. Tehát, ami a mi illetőségünk. Egyébként szakolyiak voltak az illetők. 
Geszteréd és Bököny vonatkozásában, sajnos igaz, amit felvetettél, továbbra is, ezért vagyunk 
kapcsolatban a Nagykállói Rendőrőrssel, és sajnos van egy konkrét példánk is, 
Alpolgármester Úr sajnos az egyik érintett. Tehát, oda vezetnek szálak, nyilván, ez egy 
hosszantartó folyamat lesz, hogy őket orvgazdaság miatt esetleg a Bíróság elé tudja citálni a 
Rendőrség. Még egyszer mondom, azért nem egyszerű, mert túl mutat rajtunk, együtt kell 
működnünk a Nagykállói Rendőrőrssel. Ami a mi illetékességi területünkön volt, ott a 
szükséges intézkedést megtettük.  
A következő dolog, a kerékpárosok. Tehát, én és a munkatársaim folyamatosan 
figyelmeztetünk. Én magam, már 250 felett járok a figyelmeztetésekben. És nem csak azért, 
mert nincs rajta mellény. Ez egyébként egy tévhit. Tehát, nem kell itt rajta nappal mellénynek 
lennie. Ezt többször is elmondjuk. Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között lakott 
területen kívül. Így írja a törvény. Tehát, először is tájékoztatjuk róla a kerékpárral 
közlekedőket. De a fő probléma nem ez, mert egyébként most már magukra veszik a 
mellényt. A probléma az, hogy a táblákat nem veszik figyelembe és behajtanak az egyirányú 
utcába. És emiatt figyelmeztetünk, mert egyébként ez egy 15 ezres, illetve 30 ezres 
pénzbírsággal büntetendő tétel. Nem minden esetben lehet figyelmeztetni, ezt hozzáteszem 
megint. Vannak kötelező, fix bírságok. És van közigazgatási bírság, ami egy másik történet. 
Amit említettél még a kerékpárosokkal kapcsolatban, az alkoholfogyasztás. Gyakorlatilag egy 
sör elfogyasztása már beleesik ebbe a kategóriába, ami már büntetendő. Szinte null tolerancia 
van a kerékpárosokkal kapcsolatban is. És ugye, általában nem egy sört fogyaszt el a 
kerékpáros. Na most, ha ez ellenőrzésre kerül, akkor ugye, egyből elektromos, hitelesített 
alkoholszonda teszt, ami megmutatja a megfelelő gr/litert, és elmondtam bizottsági ülésen, és 
itt is elmondom, az Őrsre kértem egy hitelesített mérőeszközt, ami azért szükséges, hogy ne 
kelljen Nyírbátorba bevinni az ilyen eljárás alá vont személyeket, hanem 25 perc után tovább 
folytathatja a napi tevékenységét, ha együttműködik és ki tudja fújni, mert egyszerűen nem 
hajlandó megfújni, gondolva, hogy akkor nem bizonyítható az érték. Ebben az esetben viszont 
el kell vinni vérvételre kötelezően. Tehát, akkor plusz munkát csinál nekünk is, magának is, 
illetve költséget.  
A következő, a lovas fogatok. Nem a hajtási engedéllyel van a probléma. Tehát, hiába 
szerveznénk nekik tanfolyamot, mert megvan a hajtási engedélyük általában. Nagyon kevés 
az, akinek nincs. Itt az ittas történetről van szó, és ehhez kapcsolódik a garázdaság. Jól 
összevontad a kettőt. Valóban így van. És ennek egyik gócpontja, Szakoly Főtere, és a másik 
nálunk, a Tormáspusztai Presszó. Tehát, ez a két gócpontunk van. Ott valamilyen úton-
módon, lóápolás, stb. valamilyen oknál fogva összejön egy brigád, 10-12 fő, vagy éppen egy 
lóvásárt bonyolítanak le, és megünneplik „az aktust.” És a garázdaság rövidesen megvalósul. 
Ez egy pár perces dolog, utána kibékülnek és mindenki tagad. Ezért nehéz bizonyítani a 
történetet. Vagy akkor tudjuk bizonyítani, ha egy szemtanúnk van rá, ami általában nincs, 
senki nem akar majd a későbbiekben a Bíróságra járkálni, vagy megoldás a kamera, és akkor 
ott a bizonyíték, hogy ez igenis megtörtént.  
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros 8 óra 17 perckor megérkezett az ülésterembe. 
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Rácz Imre képviselő: 
Én gratulálok Őrsparancsnok Úrnak és minden munkatársának ehhez a 34 %-os 
csökkenéshez. Ez valóban a településre nézve, ez egy nagyon pozitív dolog, és én azt 
gondolom, hogy Balkány minden lakosa érzi a Rendőrségnek a fokozott jelenlétét, és azt is, 
hogy a munkáját ilyen lelkiismeretesen végzi. Pistihez csatlakoznék. Pisti egyik szavában 
segítene a Rendőrségnek, a másik oldalt, pedig el szeretné „tusolni” azokat, akik elkövetik 
ezeket a bűnöket! Igen, mert… 
 
 
Papp István képviselő: 
Megmondom én név szerint, ha kell! 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
De hát, azokat meg véded, akik kicsit isznak, meg ez meg az… 
 
 
Papp István képviselő: 
Ilyet nem kellene mondani, hogy azt védem! Én nem védem. Én kimondom a nevet, ha lesz 
intézkedés. 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Én úgy gondom, hogy akik ebbe beleesnek… 
 
 
Papp István képviselő: 
Geszteréden még mindig mozog, hasonlít Klicskovhoz…  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ne mondj ki nevet, légy szíves! 
 
 
Papp István képviselő: 
…de félnek tőle. Nem tudom, miért félnek tőle. Akkor beülök a Rendőrautóba, és menjünk 
oda, a lakás elé. És akkor meglesz Alpolgármester Úr ágya is, amit elvittek a faházból. Ezt 
nem kellett volna mondani, hogy azt védem! Én nem védek senkit! Elmondtam már többször, 
új vezetés lett, örülök neki! Nem védek senkit! Sőt, felajánlottam, hogy segítek. Attól, hogy 
bejönnek nálam, vizsgáznak, nem küldök ki senkit. Kilenc méteres a kapum, reggel, este 
nyitva van, jöhet bárki nálam! Nem védek senkit! Most is azt mondom. Főleg, ha még ittas, 
haragszok is rá, mert ha még én alkoholista lennék… Ilyen nincs! Pont az ittast, én védem?  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Úgy hangzott.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Úgy tűnik, mert segítené, hogy felezzék a pénzt, meg ez meg az.  
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Papp István képviselő: 
Nem! Én segítek vizsgázni! 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Pisti! Had mondjam már el, vagy akkor… 
 
 
Papp István képviselő: 
Ez nem jól hangzott el, amúgy! 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Jó. Mondjad, és majd kérek még egyszer… 
 
 
Papp István képviselő: 
Köszönöm. 
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Köszönöm szépen. Én azt akartam ebből kihozni, hogy Pisti felajánlotta a segítségét és az 
Őrsparancsnok is tudja, hogy kik azok Balkányban, akiket ki kellene kapcsolni ebből a 
hálózatból, és még tovább fokozható lenne ez a 34 %.  A későbbiekben meg… már az 
előbbiekben elismertem a Rendőrség munkáját, és a beszámolóban írsz arról, hogy milyen 
körülmények között dolgoztok… nem tudom, hogy milyen tulajdonban van most az az 
épület… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A Rendőrségé. 
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Sajnos, ez a probléma, hogy nem tud rá pályázni az Önkormányzat.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Egyszer beszéltük egy régebbi testületi ülésen, hogy át kellene venni. Biztos, a Rendőrség át 
is adná, és akkor az Önkormányzat rendbe rakatná, mert az az épület is egy olyan épülete 
Balkánynak, amit meg kellene menteni a maga valóságában, és akkor úgy visszaadni akár a 
Rendőrségnek, de egyszer valamikor régen beszélgettünk erről, hogy ezt a kört meg kellene 
futni még egyszer, és a maga valóságában rendbe rakni azt az épületet. Remélhetőleg, lenne is 
rá lehetőség. És akkor akár úgy visszaadni a Rendőrségnek, meg az Okmányirodának. Mert 
így minden beázik ott, és igaz is, mert mi is megfordultunk az Okmányirodában, megmutatják 
nekünk is. És arra kérném a Rendőrséget, közeledik az aratási időszak, itt Balkányban is, egy 
jó hét múlva megkezdődik, és minden héten tartunk ilyen Koordinációs Bizottsági üléseket 
megyei szinten, minden hétfőn. Ott is arra kértem a Nyíregyházi Rendőrséget, hogy itt, a 
betakarítási időszakban legyen különös figyelemmel arra, hogy ezek a járművek, amivel 
közlekedünk, ezek nem most nőttek meg, meg nem is tavaly, hanem ezeket így gyártották le, 
meg most is így gyártják le, hogy ez nagyobb méretű, mint egy személykocsi, és ezzel csak el 
kell menni, és vagy akadályozzuk a forgalmat, vagy nem, akkor is ki kell menni a helyszínre, 
mert a búzaföld majd nem fog hazajönni. És a Rendőrség inkább segítse az ezzel való 
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közlekedést, mint azzal töltsünk el egy-egy órahosszát, hogy most leakasztotta a vágóasztalt 
vagy nem akasztotta le, és majd ott vitatkozunk egy fél napot, míg meg nem jön az eső, és 
utána meg azért nem tudunk kombájnozni, mert esik az eső, úgyhogy inkább arra kérem, hogy 
segítsék az aratási időszakban a járműveket, amennyiben a bizonyos jogszabályok betartása 
mellett lehet. Köszönöm szépen.  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Köszönöm a dicsérő szavakat. Természetesen, megígérem, hogy a kollégáimmal ezt 
abszolváljuk. Csak hát, nem könnyű dolog. A területünkön mozog még kettő darab nyírbátori 
egység. 200 fős a készenléti egység, onnan jön 8-10 fő, és rájuk semmilyen rálátásunk nincs, 
tőlünk teljesen függetlenek. Nyilván, elmondom azért értekezleten ezeket az álláspontokat, de 
bizonyos határokon nem tudunk túlmenni. Elmondom a véleményemet azért, hogy 
mérsékelten próbáljanak meg intézkedni. Nem vagyunk mindig jelen, amikor ez a 8-10 fő 
megérkezik a településünkre és elvégzi ezt az intézkedést. A magunk részéről meg tudom 
ígérni ezt a támogatást és segítséget.  
 
 
Rácz Imre képviselő: 
Köszönöm szépen.  
 
 
Dán Ferenc a Balkányi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztályának szakosztályvezetője                
8 óra 30 perckor megérkezett az ülésterembe.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én először is megköszönném ezt a minden formában színes beszámolótokat. Köszönjük 
szépen, és tényleg nagy öröm, hogy javul a közrend Balkányban. Azért had kérdezzek már rá, 
beszéltünk itt a házasság, család, nemi erkölcs elleni bűncselekményeket, ezt el tudom 
képzelni, hogy akár egy jogszabályváltozásból átsorolt tétel miatt nőtt meg, vagy pedig 
ténylegesen megnőttek ezek a bűncselekményszámok? Valamint, a térfigyelő kamerának 
megelőző hatása lesz, ha ez nyer, ez a pályázat. Nem tudom, Polgármester Úr, esetleg, ha 
tudsz rá esetleg válaszolni, hogy van-e esetleg ezzel kapcsolatosan újabb információ… És 
igen, én is azt a vonalat erősíteném, hogy igen, persze, nem a felső határ, de a kerékpárosok és 
az állati erővel vont jármű vezetése közben sem szabad alkoholt fogyasztani. Nem amiatt, 
mert sajnáljuk, vagy irigyek vagyunk rájuk, mert mi gépkocsival nem ihatunk, hanem azért, 
mert egy-egy olyan baleset előfordulhat, aminek akár tragikus következménye is lehet. Ezért 
kellene ezt komolyan venni, én is így gondolom. És még egyszer nagyon szépen köszönöm! 
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Ismét köszönöm a dicsérő szavakat! Visszafelé haladnék. Megnéztem a baleseti statisztikákat 
is. Sem súlyos, sem pedig halálos kimenetelű baleset Balkányban és Szakolyban sem történt. 
Nyilván, ennek az az oka, hogy több az igazoltatás. A házasság… valóban emelkedett. Ennek 
szintén az alapos rendőri intézkedés az oka, hiszen a 8 esetből 5 esetben kiskorú 
veszélyeztetéséről van szó. Ez azt jelenti, hogy amikor kinn vagyunk egy családi esemény 
helyszínén, akár egy családon belüli vita esetén, ne adj’ Isten, alkoholista életmódot 
folytatnak a szülők, akkor a kollégák vizsgálják, hogy éppen a családban élő kiskorúak 
milyen körülmények között élnek, vagy veszélyeztetésnek vannak-e kitéve. Azáltal például, 
hogy az alkoholista szülő elmegy a kocsmába, és magára hagyja a kiskorú gyermekét. És 
ebből következik az, hogy megemelkedett a családon belüli intézkedések száma. Ezt minden 
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esetben jelezzük az önkormányzat felé és a jelzőrendszer tagjainak. A Gyámügy 
megvizsgálja, hogy maradhat-e a kiskorú a családban, nem maradhat?  
A kamera volt még. Itt azért hallgatok ilyen mélyen, mert beszélgettünk Polgármester Úrral, 
és Jegyző Asszonnyal is, és ugye, a pályázat sajnos tudomásunk szerint elutasításra került. 
Vagy nem? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én nem tudok róla. Nem tudom, hogy ezt az információt ki vette, vagy honnan?  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Jegyző Asszonytól tudom. 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Igen, hogy nem nyert, és akkor így újabb pályázatot lehet beadni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ezt ki mondta Neked? 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Enikő. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nézzetek rá a honlapra, ott van rajta, hogy a pályázat elbírálás alatt van. 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Akkor helyesbítenék. A pályázat elbírálás alatt van. 
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Akkor elbírálás alatt van, és bízunk benne, hogy ez a kamerarendszer megvalósul Balkány 
területén.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Valószínűleg abból jön a téves információ, hogy a megyében már 11 önkormányzat megkapta 
a jóváhagyó határozatot, a mi pályázatunkra jelen pillanatban is az van kiírva a 
Belügyminisztérium honlapján, hogy a pályázat elbírálás alatt van. Azonban nem rejtem véka 
alá, hogy ezek a számok, és ezek a mutatók, amelyek csökkenő tendenciát mutatnak, nem 
biztos, hogy támogatásra ítéli a Belügyminisztériumban, és elsődlegesen támogatná a mi 
pályázatunkat, amikor folyamatosan, kamera nélkül is csökken mindenfajta mutató. Tehát, az 
egyik részről örülünk, a másik részről nem. Tehát, még nincs elbírálva. 
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Ez nagyon jó hír, akkor. Nagyon jó példa erre a Máriapócsi Rendőrőrs területe, ahol 
önkormányzati segítséggel meg tudták valósítani ezt a kamera rendszert és ugye, a gócpont 
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ott, ugye az éves búcsú, kettő nagy és a sok kicsi. És ott mindig olyan bűncselekmények 
fordulna elő, amik más „faluban” nem fordulnak elő. Tehát, a zseblopás, ami egy tipikus 
városi bűncselekmény, amikor zsúfolt tömegközlekedési eszközön vagy közterületen elemelik 
a pénztárcákat, vagy más értéket. Ez a búcsún rendszeresen előfordult, hiszen tömegről 
beszélünk. No, ez például az elmúlt évben lenullázta a Rendőrség a kamerarendszer 
segítségével. Tehát, ennyire sokat ér közterületen a beépített kamerarendszer, amire azonnal 
tud reagálni a Rendőrség. Ezzel ki lehet szorítani a garázdaságot is. Szakolyban még az is 
előfordul egy-egy esetben, hogy ittasan, lovas fogattal áthajtanak a parkon és összetörik a 
virágládákat. Tehát, ez akut probléma, és havonta egyszer előfordul egy ilyen lócsere 
kapcsán. Ugye, mindezt kamerával „ki lehetne lőni.”  
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok: 
Köszönöm szépen Őrnagy Úrnak ezt a tartalmas beszámolóját! Örülök, hogy kitért az 
iskolarendőr programra is. Örömmel tapasztaltam az elmúlt tanév során, hogy az egyenruhás 
rendőrök jelen voltak az iskola épületében. Én szeretném, ha ez a program a jövőben is 
folytatódna, és tudom, hogy kevés a rendőrök száma, de ennek ellenére, azt szeretném kérni, 
ha lehet, hogy ezt továbbra is biztosítsák az iskola számára. Nyomós okom van rá, nem 
akarom kifejteni. Egyébként pedig megköszönöm a munkáját a Rendőrségnek. Én azt 
gondolom, hogy a közrend és a közbiztonság terén igen hathatósan és eredményesen járnak 
el, én csak gratulálni tudok ehhez a munkához, mint Parancsnoknak, és tolmácsoljad ezt az 
állomány felé is, ezt a véleményemet. Köszönöm szépen.  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Tisztelettel, ismét megköszönöm! Természetesen, a kollégák nélkül ez nem lett volna 
kivitelezhető. Passzív elhalás lett volna, ha nem érezte volna mindenki magáénak az állomány 
részéről. Láthatjátok. T. Képviselő-testületi tagok, azért igyekszem olyan fiúkat „hazahozni”, 
akik ugye, balkányi lakosok. Azt gondolom, hogy egy „idegen” ember mindig másképp áll 
egy kérdéshez, például egy olyan kérdésben, mint, amit Rácz Képviselő Úr is említett. Tehát, 
egy nyírbátori illetőségű fiatalember nem úgy fog viszonyulni a helyi dolgokhoz, amellett, 
hogy nem is olyan érdeke, mint egy itteni kötődésű embernek. Ez az egyik része a dolognak. 
A másik része, a szívem csücske az iskola, ez előéletemből fakad, és napi szinten visszajárok. 
Olyannyira, hogy ebben az évben kibővítettük ezt a programot, amit már sajnos nem 
tapasztalhattál. Nyírbátorból van egy visszafoglalkoztatott kolléga, akinek csak az a feladata, 
hogy prevenciós előadásokat tart a térség iskoláiban. Bár, a program csak Nyírbátorra terjed 
ki, de kicsit megkerültük ezt a programot, és Kapitány Úr engedélyével hozzánk is kijár ez a 
Kolléga. És az a címe az előadás sorozatának, hogy „Ne légy áldozat!” Mi az egyenruhás 
kollégákkal elsősorban közlekedésbiztonsági előadásokat tartunk, ő pedig, ahogy benne van a 
program címében is, a különböző bűncselekmények áldozataivá válásnak a megelőzésére. 
Kibővítettük azzal is, hogy kerékpároztunk a gyerekekkel, felültem egy kerékpárra 
egyenruhában, két autó felvezette a gyerekeket, és kivittük őket közterületre, tanulják meg, 
hogyan kell betartani a jelzőtáblák szabályait. Tavaly még ezt nem mertük megcsinálni, de 
most megcsináltuk ezt.  
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok: 
Köszönöm szépen. 
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Keszler János képviselő: 
Köszönöm szépen. Én is gratulálnék az eddig elvégzett munkájukhoz és sok sikert kívánok a 
továbbiakban is Őrnagy Úr részére és az állomány valamennyi tagja részére! Csak így tovább! 
Én a tájékoztatóból hiányoltam volna az internet káros hatásairól és az iskolai csínytevésekről 
szóló beszámolót, de közben Marika is súgta, hogy már bizottsági ülésen is volt róla szó, meg 
már most ugye, rögtön szóban ki is tértél rá, mert ezek ugye, sajnos az ország minden pontján, 
és nálunk is előforduló események. És ugye nem viszik előre a fejlődését a gyerekeknek.  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Igen, ez valóban súlyos probléma. Nem csak a bűncselekmények számában, amit elemezni 
szoktunk, hanem a szabálysértések számában is közrejátszik, hiszen egyre több fiatal rendel 
interneten keresztül mobiltelefont, laptopot vagy bármilyen műszaki készüléket. Nekünk is 
vannak ilyen „áldozataink” itt, Balkányban. És több tízezres értékről beszélünk. 
Telefonkészülék helyett fűrészporos Nokiás dobozt kapnak. Sajnos rendszeresen előfordul. 
Az emberek hiszékenysége határtalan, és átutalják a vételár összegét. Most is egy dombóvári 
esetben nyomozunk, kapcsolatban állunk az ottani, illetékes Rendőrkapitánysággal, próbálják 
ők előkeríteni azt, aki föltette ezt az oldalt. Nagyon nehéz elfogni a dunántúli tettest, álnévvel 
működnek. Egyet tudunk tenni, megkeressük az OTP Bankot, a számlaszámon keresztül 
megpróbáljuk földeríteni az elkövetőket. De valóban, ez akut probléma. Az internet pedig 
azért veszélyes, amit az iskolában is elmondok mindig, a Facebook-os oldalon olyanokat 
osztanak meg a gyerekek magukról, vagy a családról, amiket egyébként barátnak vagy a 
szomszédnak nem mondanak el. Ilyen példa nekünk nincs, de a Balatonnál már rendszeresen 
előfordul, hogy ugye az elkövetők figyelik az ilyen oldalakat, a gyerek felteszi, hogy az 
Adrián vagyunk a családdal, közben pedig feltörik a lakást. Ezzel megint csak azt mondom, 
hogy hozzájárulunk a bűncselekmények elkövetéséhez. Tehát, óvatosságra intjük a 
gyerekeket, de ezt a szülőnek kellene megtenni. De a szülő azt mondja, hogy otthon van a 
szobában a gyerek, biztonságban, nem üti el az autó, közben pedig kiteszi magát ilyen 
veszélynek.  
 
 
Keszler János képviselő: 
A drogmegelőzés? 
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Ez nem hozzánk tartozik. Ez kiemelt kategória. Megyei hatáskör. Onnan kértünk előadót. És 
ráadásul a Művelődési Házban tartottuk meg ezt az előadást, ahol elviekben a felnőtt lakosság 
is látogathatta volna ezt az előadást. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Köszönöm szépen. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 
Megadom a szót Tonté Sándornak, Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
elnökének. 
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Köszönöm szépen a szót! Általánosítanék egy kicsit. Jó, nem úgy veszem észre, hogy 
Balkányban ez hatékonyan mozog, de Balkányon kívüli településeken, lehet mondani, hogy 
országos szinten is, amit megfogalmaztam Parancsnok Úrnak is Nyírbátorban egy előadáson 
is, az észrevételem, hogy a romával szemben jön a rendőr, jövök szembe a rendőrautóval, a 
Rendőrség képes megfordulni a másik úton, és utánam jön. Most nem magamról, hanem a 
romákról beszélek. Hogy erre, tud-e nekem egy olyan megfelelő választ adni, ami el is 
fogadható? Parancsnok Úr diplomatikusan válaszolt erre a kérdésre. Ha rendben van minden 
az autóval, akkor nincs mitől tartania. Igen ám, de a roma emberben megfogalmazódik az, 
hogy egy szegregáció megy végbe. Innentől kezdve van egy kis sérelem. Ezt lehet-e orvosolni 
valahogy? Vagy egyáltalán, ez úgy lesz, ahogy lesz?  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Értem, természetesen a felvetést.  A magunk részéről egyértelműen vissza tudom utasítani, 
hiszen nincsen szegregáció részünkről, ahogy te is megfogalmaztad. A kollégák figyelnek 
minden szabálysértésre és szabályszegésre. És így tudják kiszűrni a kerékpárost, ha ittas, a 
lovast, ha ittas, megfordulnak, és igazoltatják, természetesen. Tehát, ez a metódusa ennek. 
Nincs szegregáció. Tehát, minden lakossal szemben egyformán intézkedünk. Tehát, hátrányos 
megkülönböztetésben senki nem részesülhet! És nem is részesül nálunk. És ráadásul, 
szerencsére mi nem rendelkezünk olyan „elkövetői körrel”, aki ehhez kapcsolódna. Tehát, 
nincs olyan kör, akivel szemben ezt meg kellene lépnünk. Amire elsősorban gondolsz, az 
olyan helyeken fordulhat elő, ahol nagy létszám van egyben, például Nyírbátorban, ahol 
háromezer fő feletti lakosság él egyben. Nyilván, azt a területet gyakrabban kell ellenőrizni. 
De ott sem szegregációról beszélünk, hanem a közbiztonság fenntartásáról. Tehát, itt nálunk, 
ilyet egyáltalán nem tudok mondani. Nincs ilyen.  
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Itt, Balkányban nem észlelem én sem. Örülök is az elért eredményeknek. De országos szintről 
beszélek, sajnos van ilyen. Én tudom azt, hogy ez nem jól működik, nem így kellene.  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Ehhez nem tudok hozzá kapcsolódni, hiszen én csak a mi állományunk döntéseiért vagyok 
felelős. Nyilván, nálunk ez nem fordulhat elő, és ez egyértelmű, jó?  
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Köszönöm szépen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? Csak jelzem, hogy Őrsparancsnok Úrnak 9 órára Nyírbátorban 
kellene lennie. 
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id. Oláh János alpolgármester: 
Én nem akartam hozzászólni, de Sanyi, neked adnék választ a kérdésedre. Nekem volt úgy, 
hogy mentem hazafelé, a Könyvtárnál lefordultam, a rendőrautó velem szemben jött el, nem 
balkányi volt, megfordult, utánam jött, és otthon, a kapuban igazoltatott engem. Akkor ez, 
szerinted szegregáció?  
 
 
Karsai István képviselő: 
Engem autópályáról vittek ki ugyanígy.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Szerinted ez szegregáció Sanyikám? Tehát, óvatosabbak legyetek a megfogalmazással, mert 
ugye mindig beszélünk itt a kisebbségről, erről-arról, de sokszor túldimenzionáljátok ezt a 
kérdést, és olyan dolgokat vesztek magatokra, ami egyébként minden magyar állampolgárral 
megtörténhet. Veled megtörténhet, velem történhet, ővele is megtörtént. Ezt fel sem szabad 
hozni szerintem, mert ez nem diszkriminatív, ez egy intézkedés volt, ott, ahol volt. 
Szerencsére, Balkányban, ahogy mondod, itt nem volt, velem már megtörtént. Minden 
rendben volt, amikor engem igazoltattak, jó napot kívántak és elmentek. 
 
 
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke 8 óra 45 perckor megérkezett az 
ülésterembe. 
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Jani bácsi, amikor ugyanaz a rendőr Nagykállóban egy héten belül háromszor megfordul és 
utánam jön, akkor már bajok vannak. És utána én elmondtam neki, hogy én nem ittam, nem 
gyilkoltam, rendben van az a személygépkocsi, közlekedésnek megfelelően működik, 
megvannak az alkatrészei, akármi… én innentől kezdve negyedszer már nem állított meg. De 
háromszor megállított ugyanaz a rendőr, és egy héten belül. Azért mondom, hogy valami nem 
jó.  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
A nagykállói kolléga védelmében mondom, nyilván nem ismerheti fel a területén áthaladó 
minden járművet. Tehát, ő kiáll, int, nem látja olyan távolságból sem a rendszámot, sem az 
autó típusát tökéletesen, főleg nem a személyt. Ilyen esetben, ha már másodszor, harmadszor 
is ugyanazzal a kollégával találkozol, elmondhatod neki, hogy „Uram, már az elmúlt nap 
igazolás alá vontak.” Ő beszól az ügyeletesnek a rádiótelefonján keresztül, és az ügyeletes 
vissza fog szólni, hogy igen, az igazoltatás megtörtént, és minden rendben volt. Ez segítené a 
munkáját és akkor gyorsabban végre tudná hajtani. A másik, valóban, rajtad kívül is sok 
ember azt mondja, vállalkozók, akik sietnek tárgyalásra, és 15 percig tart az igazoltatás, a 
rendőr hibáján kívül, hiszen egy rendszerben le kell ellenőrizni minden személyt és minden 
járművet, és ha tumultus van a rádióhívásoknál, várni kell néhány percet. Ezt többször 
tapasztaltam már egyébként én is. Nem a mi területünkön, idegen területen dolgoztam, és 
mondták, hogy „Uram, le fogok késni egy tárgyalásról.” És mondtam neki, hogy „Elnézést 
kérek, de ha nem dokumentáljuk le, és Ön egy ellenőrző szerv tagja, akkor minket ezért 
eljárás alá fognak vonni, ha nem informáltuk le a központi rendszerben Önt és az autóját!” 
Ezzel is számolnunk kell. Ezt még eddig nem mondtam, de minket is rendszeresen 
ellenőriznek. „Csalinak” nevezhetjük. Olyan igazoltatást provokálnak ki tőlünk, hogy 
intézkedik a rendőr, vagy nem intézkedik a rendőr? Ha nem intézkedik, le fogják szerelni. 
Tehát, rendszeresen megfordulnak a területünkön olyan személyek, civil autóval, civil 
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rendszámmal, akik valamit kiprovokálnak. Mobiltelefonál vagy valamit csinál, behajt 
valahová, és akkor történik-e intézkedés vagy nem? Muszáj mindenben intézkedni. Ez a 
válaszom. Köszönöm szépen. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönjük szépen a kimerítő tájékoztatót. Mindannyiunk nevében gratulálok Őrsparancsnok 
Úrnak és minden kollégájának az elért eredményekhez, és én biztosítom, hogy az 
Önkormányzat is minden segítséget meg fog adni a továbbiakban is. Ahogy Alpolgármester 
Úr már jelezte, július 1-jétől intézkedtünk a „fél mezőőri szolgálat” felállításáról. Tehát, 
ugyanazok az emberek, akikkel már dolgoztatok, újra munkába állnak november 30-ig, 
valószínűleg a betakarítás végéig, egyelőre, aztán majd meglátjuk. 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 Balkányi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről, a közrend- és közbiztonság helyzetéről 
szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.                         
 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

68/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(C8) 

 

a Balkányi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről, a közrend- és közbiztonság helyzetéről  
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a Balkányi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről, valamint Balkány Város közrend-, 
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi. 

 
 
 

Pálosi László polgármester: 
Megköszönöm Őrsparancsnok Úrnak a részvételét! Tudom, hogy 9 órára várják Nyírbátorba, 
és légy szíves, mentsél ki engem is, mert engem is oda várnának!  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Köszönöm szépen!  
 
 
Ladik János István r. őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka 8 óra 50 perckor távozott 
az ülésteremből. 
 
 



- 18 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. június 25. napján 
 

Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 8 óra 50 perckor 
távozott az ülésteremből.  
 
 
 
2/b.) számú napirend: - Beszámoló a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. 

évi munkájáról  
 Előadó: dr. Nagy Imre tű. alezredes kirendeltség-vezető 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én dr. Nagy Imre tű. Alezredes Úr nevében elnézést kérek, hogy nem tud a mai testületi 
ülésen megjelenni. Már úton voltak Balkányba, amikor vissza kellett, hogy forduljanak, mert 
egy rendkívüli esemény történt Debrecenben. És én kérem a T. Képviselő-testületet, hogy 
tárgyalja meg, és hagyja jóvá a beszámolót.  
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a beszámolóban foglaltakat, és a határozat-
tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Ahogy én itt olvasom a beszámoló első oldalán, tulajdonképpen, nem is akartak kijönni, mert 
itt van, hogy ha bármilyen kérdés van, az elérhetőségek valamelyikén jelezzük feléjük.  
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 8 óra 52 perckor 
visszaérkezett az ülésterembe. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Még egyszer ismétlem, beszámolóra mindenképpen kijöttek volna, nekik ez kötelező, egy 
évben egyszer ezt a beszámolót megtartani.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Ha már nálam van a szó, az szerintem mindenképpen nagy előny, hogy Nyíradonyban egy 
ilyen egységük, és én láttam is, a múlt héten valamelyik nap, elsőként érkeztek ki a Toldi 
utcára, nem tudom, hogy mi égett ott, hátul. Jöttek Szakolyból is, Nagykállóból is, de ők 
érkeztek elsőként. Mindenféleképpen, a biztonságérzetünket, a lakosságnak a védelmében, ez 
csak pozitív. Köszönöm szépen.  
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Pálosi László polgármester: 
Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, 
javaslata?  
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról szóló beszámolóban 
foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

69/2014.(V. 29.)  
határozata 

(C2) 

 

a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról 
 

 

A Képviselő- testület: 
 

 
1.) a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadja.  
  

 
 
3.) számú napirend: - Tájékoztató a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint 

közművelődési intézmény 2013. évi munkájáról 
 Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros 
 
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 
ismertetni szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a tájékoztatót és tudomásul vételre javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megismerte a tájékoztatót és tudomásul vételre 
javasolja a képviselő-testületnek. 
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Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben Dankó Zsuzsa könyvtárost. Megkérdezem, hogy 
van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Hozzászólásom lenne inkább. Többször is hivatkozol rá, hogy szakfeladatként látja el most 
ezt a dolgot az önkormányzat, és ez pályázatok szempontjából igen hátrányosan érinti a 
lehetőségeiteket. Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni Polgármester Urat és téged is, hogy 
mi lenne a megoldás?  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megadom a szót Dankó Zsuzsa könyvtárosnak.  
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros:  
Igazából visszaintézményesíteni a könyvtárat, úgymond. Újabb pályázatokat tudnánk beadni. 
Vezető kell, pályázati kiírás kell. Vezető most nincs, én könyvtáros vagyok. Vezetői pozícióm 
nincs. Ehhez pályázatot kell kiírni.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Gondolom, ennek valami oka van. Miért történt ez meg? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megadom a szót Jegyző Asszonynak. 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
2011. óta szakfeladaton működik a könyvtár. Az Áht. változása óta, ugye kormányzati 
funkció feladaton működik, a gazdaságosság és eredményesség érdekében, az önkormányzat 
nehéz anyagi helyzetben volt, és ezért működtettük szakfeladaton. Most, egy évre 7.149 ezer 
forintot kapunk a könyvtárra. Ez azt jelenti, hogy egy embernek a bére és a járuléka. Ha 
intézményi szinten működne, akkor kell egy helyettes, mert a Művelődési Ház is odatartozik, 
és kell egy beosztott dolgozó. Tehát, három ember kell hozzá. Erről a képviselő-testület tud 
dönteni. Köszönöm szépen. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én pedig úgy gondolom, hogy nem szenvedett a Művelődési Ház és Könyvtár semmiféle 
csorbát. 2011-től működik szakfeladatként, 7 millió forintot kapunk rá. Abból a 7 millió 
forintból kell megoldani a fenntartást. Amennyiben külön intézmény lenne, ennek a három 
dolgozónak a bérét és járulékát, amit a Jegyző Asszony most itt említett, ennek a három 
dolgozónak a bérére és járulékára sem lenne elég a 7 millió forint, nemhogy az egyéb dologi 
kiadásra, mondjuk a Művelődési Háznak a világítása és a fűtése sem egy „olcsóság.” A 
pályázatokkal kapcsolatban, meg lehet nézni a táblázatot, amit Zsuzsa készített. 2010. évben 
82 ezer forint értékű könyvet vettek, 2011. évben 280 ezer forint értékűt, 2012. évben 336 
ezer forint értékűt, 2013. évben pedig 458 ezer forint értékű könyvet vásároltak, amelyet az 
önkormányzat finanszírozott abból a normatívából, amit kapott, és most, ebben az évben kb. 
700-800 ezer forintot fognak tudni költeni könyvvásárlásra. Balkány Város Önkormányzata 
pályázott, és pályázhatott a könyvtári szolgáltatások pályázatára, amelyben korszerű 
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számítógépeket, laptopokat, kivetítőket, és sok mindent vettünk a 7.584 ezer forintra, amit, 
mint külön álló intézmény, nem is pályázhatta volna meg. Én tudomásom szerint, nincs olyan 
pályázat, amit csak és kizárólag Balkány Város Önkormányzata nélkül, mint külön álló 
intézmény pályázhatna. Tehát, semmiféle olyan csorbát nem szenvedett szerintem az 
intézmény, még így sem, hogy szakfeladatként működik. És én úgy gondolom, hogy mivel 
szakfeladatként működik, így a költségvetését, azt a 7 millió párszáz ezer forintot 
mindenképpen meg fogja kapni, és Zsuzsikának ebben a tekintetben sem a bére, sem más 
egyéb kiadásai nem csökkentek emiatt, hogy nem külön intézményvezetőként működik, 
hiszen a bére ugyanannyi, mint volt.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Nem is igazából ez lett volna az elsődleges kérdésem, hogy az ő bére mennyi…  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem is mondtam, hogy mennyi. 
 
 
Karsai István képviselő: 
…inkább, számottevően, ami nekem szemet szúr, hogy 47 ezer forint értékű pályázat volt az 
elmúlt évben, amit készített a… 
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros: 
Tulajdonképpen, már elnézést… most, amire konkrétan én pályázok, azokat írtam volna be.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Tehát, ez volt a 47 ezer forint? 
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros: 
Igen. A közművelődés érdekeltségi támogatás, amitől elesünk, tulajdonképpen. Az az, amit 
nem tudunk megpályázni. Csak akkor, ha önállóak lennénk. Az is olyan 2 millió forint körül 
van, amiből a fénytechnikát csináltuk meg 3-4 éve.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Továbbra is fenntartom a véleményemet. Ha önálló intézményként működne az intézmény, a 
három dolgozónak a bére és járuléka elvinné az összes pénzt, és semmi másra nem lenne elég, 
akár kapnánk azt a 2 millió forintot, akár nem, de az a 2 millió forint, tudod nagyon jól, fix 
irányzat, tehát, azt bérre és járulékra semmiféleképpen nem lehet felhasználni. Tehát, azt 
mindenképpen fejlesztésre kell felhasználni. Tehát, az a 2 millió forint esetleg a fejlesztésre 
lenne jó, de folyamatosan fejlesztjük a Könyvtárat, és a Művelődési Házat ezen kívül is, 
szerintem.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Mivel szakfeladatként működik most, ezt visszafelé már nem lehet csinálni, hogy önálló 
legyen? 
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Karóczkai Istvánné jegyző: 
Elmondtam, hogy lehetne, ha a képviselő-testület úgy dönt, de ha intézmény, akkor kell 
alapító okirat, kell törzskönyvi kivonat.  
 

 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Akkor ezért nem lehet… 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Ezen nem múlik, de plusz 2 létszám kell hozzá. Tehát, kell vezető, helyettes, és mivel a 
Művelődési Ház is odatartozik hozzá, még plusz egy ember kell. Tehát, meg lehet csinálni 
intézményként, de akkor a képviselő-testületnek hozzá kell tenni ezt az összeget. Meg kell 
jelölni a forrást.  
 

 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Akkor már így, visszafelé nehezebb. Köszönöm. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Köszönöm szépen ismét a szót! Én a beszámolót tartalmilag, formailag, stilisztikailag nagyon 
tartalmasnak és színvonalasnak tartom, mint ahogy már korábban is megszoktuk, ezért 
gratulálok is az intézmény vezetőjének és az ott dolgozóknak. Van egy ilyen, a 7. oldalon a 
„kapcsolatrendszerünk” címszó alatt, hogy „Egyedül nem megy.” Valóban, nem megy, ugye, 
de ezt gondolom, Zsuzsika sem így értette, hiszen mi is, a lakosság is hibásak vagyunk abban, 
hogy tárgyi, technikai eszközök nagyrészt biztosítottak, mint ahogy le is írja a beszámolóban, 
csak az érdeklődés csekély hiánya a gond. Most talán már javult is, ahogy leírtad, a 
könyvtárba iratkozók száma is növekedett, ahogy leírtad. És az élet minden területére 
vonatkozik, a rohanás, a kapkodás, egyebek. Ez össztársadalmi probléma az ország minden 
részén, gondolom. Nyilván, ha a kultúra nem megy, nem virágzik, akkor az rányomja az 
egész lakosságra is, tehát mindenképpen tenni kell érte. A működtetése egy kicsit hellyel-
közel hasonlít a Kft. és az önkormányzat részéről, ahogy kivettem, hiszen, hogyha most nem 
szakfeladatként működne, akkor is, az önkormányzat most előnyösebb helyzetben van, ezt 
„kiveséztük” annak idején a Kft. ügyében is, és sokkal előnyösebb helyzetben tud pályázni, 
mint te. De a lényeg az, ahogy Polgármester Úr is elmondta, hogy jó a kapcsolat, és akkor a 
pénz oda megy, ahova kell, és megfelelő időben és helyre, ezzel a beszámoló is foglalkozik, 
ezzel nincs gond. Egy-két dologra azért szeretnék rávilágítani, illetve kérdéseket föltenni. A 
12. oldalon, ott, a lap alján van egy táblázat, nem nagyon értem, hogyan is kell értelmezni a 
táblázatot.  
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros: 
Az állomány, az darabszámot jelent, amit nem írtam oda, igen, az hiányosság. Az, hogy 
mennyivel gyarapodtunk abban az évben. 2010. évben például 82 darabbal, és így az 
állomány 23.941 darab lett.  
 
 
Keszler János képviselő: 
És ezek az ajándékok?   
 
 
Pálosi László polgármester: 
Felajánlások. 
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Keszler János képviselő: 
A 13. oldalon, a lap alján. „Fogyatékkal élő látássérült látogatóink számára olvasógép 
beszerzése vált lehetővé.” Pont a múlt testületi ülésen is volt egy ilyen probléma felvetés. 
Annak a kisfiúnak is pont egy ilyen olvasógép kellene, hiszen ő nem vakon született, hanem 
ennyire romlik sajnos a látása. Tehát, ez nagyon aktuális, ha tudnánk benne segíteni, akkor az 
egy nagyon jó dolog lenne.  
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros:  
Van neki, egyébként. Igazából ez egy nagyító, nem is olvasógép. Tehát, az, hogy a könyvet 
aláteszi, és akkor fölnagyítja neki olyan nagyra, amilyenre szükséges.  
 
 
Rácz Imre képviselő 9 óra 00 perckor távozott az ülésteremből.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Jó. A 14. oldalon, „a 2009-ben megvásárolt 2 ingatlanhoz tartozó gáz és villanyórák 
alapdíjának fizetése”, ugye évről-évre egyre több terhet ró rátok. Viszont én beszéltem 
illetékes emberekkel, és azt mondják, hogy már alapdíjat nem kell fizetni, és akkor, ha ezt el 
tudjuk intézni, akkor… nem tudom, kihez tartozik ez… a műszaki emberekre, akkor ez a 
költség már nem terhel benneteket.  
 
 
Dankó Zsuzsa könyvtáros: 
Igen, korábban volt erről szó, hogy három villanyóra van, három gázóra, így több a 
költségünk, mintha… 
 
 
Keszler János képviselő: 
Köszönöm szépen. 
 
 
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 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési intézmény 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

70/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(C2) 

 

a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési intézmény  
2013. évi tevékenységéről 

 
 

A Képviselő-testület: 
 

1.) a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési intézmény 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.   

 
 
 
4.) számú napirend: - Tájékoztató a Balkányi Sport Egyesület 2013. évi munkájáról 
 Előadó: az Egyesület elnöke 
 
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottságok állásfoglalását ismertetni 
szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális és Kulturális Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul 
vételre javasolja a képviselő-testületnek. Azt hiszem, dicséretben tudjuk részesíteni a 
készítőjét, mert eddig mindig egy lapot kaptunk, és abból nem derült ki semmi, de ez most az 
első év, amikor a 2013. évi szakmai beszámolójuk egy nagy terjedelmű, szépen áttekinthető, 
és tényleg, dicséret illet benneteket, hogy szép munkát végeztetek, jó munkát végeztetek, és 
tényleg dicséret illet benneteket, úgy a munkátok iránt, és a beszámolótok iránt.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a tájékoztatóban foglaltakat és tudomásul 
vételre javasolja a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkben Obsitos Norbert Urat és Dán Ferenc Urat a 
Balkányi Sport Egyesület részéről. Megkérdezem, hogy az írásos tájékoztató anyaghoz van-e 
szóbeli kiegészítésük?  
 
 
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke: 
Köszönöm szépen a szót! Én szeretném megköszönni Balkány Város Polgármesterének, 
Pálosi László Úrnak, Alpolgármesterének Oláh János Úrnak, Tisztelt Jegyző Asszonynak, és 
az egész Képviselő-testületnek azt, hogy lehetővé teszik évről-évre, a nehéz anyagi 
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helyzetben is azt, hogy Balkányban legyen sport, legyen színvonalas sport, a gyerekek 
tudjanak sportolni, és reméljük, hogy a továbbiakban is így mellénk fognak állni. Köszönöm 
szépen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönjük szépen, Norbi! Megkérdezem a T. Képviselő-testülettől, hogy van-e valakinek a 
napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Én is köszönöm, hogy mindemellett a hozzáállás mellett, ti is hozzáteszitek az időtöket, 
energiátokat, tényleg köszönjük szépen! És én külön köszönném a Birkózó Szakosztálynak, 
úgy látszik, hogy ezzel a kis létszámmal, igen szép eredményeket hoz. Köszönöm szépen! 
 
 
Keszler János képviselő: 
A köszöneten kívül, és a dicséreten kívül, külön öröm számomra, hogy közel 10 év után 
elértük azt, hogy költségvetés is van, bevétel és kiadás oldalról is. De amit Alpolgármester Úr 
is korábban is mondott a civil szervezetekkel kapcsolatosan, nem tudunk minden igényt 
kielégíteni, keresni kell a forrásokat, illetve az önkormányzat is törekszik rá, és egyéb 
adakozásokból is, a működtetést biztosítjuk. 74 fő sportszerető fiatalnak a… minden gondját-
baját felvállalva intézik a dolgukat. És ugye, még a sportkedvelő barátok is, akik kijárnak a 
meccsekre is, tehát, ez is mindenféleképpen, a kultúrának a része, kapcsolódva a Művelődési 
Háznak a beszámolójához. Szerintem is, röviden, tömören, de minden területet kiterjedően, 
értelmesen megfogalmazva, számokkal alátámasztva, nagyon jó beszámolót kaptunk. 
Köszönöm szépen. Csak így tovább.  
 
 
Papp István képviselő: 
Valóban így van, a köszönetet megérdemlik, mert kevesebb keretből is jó eredményt elérni, 
nagyon nehéz. Meg valóban, nagyon sok szabadidő ráfordítással jár a vezetőknek. Sok munka 
van mögötte, ilyen eredményt elérni, ennyi gyerekkel foglalkozni, meg hogy a szülő is, 
elmerje engedni, nem mindegy, hogy kivel, hogy ki a vezető, bizalom kell hozzá, sok. 
Hazaviszi időben, megbeszéli a szülővel, stb. Köszönöm szépen. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a Birkózó Szakosztály, illetve a Futball 
Szakosztály és a Sakkozók ugyan nem voltak jelen, de tulajdonképpen egy sportkörhöz 
tartozik, de ezeknek a záró rendezvényén részt vettem. Nekem, megmondom őszintén, nagyon 
jól esett, amikor Dán Ferenc és Obsitos Norbert is, a beszámolójukban, illetve az 
értékelőjükben méltatták a Polgármester Urat, illetve a Képviselő-testületet, mint legnagyobb 
támogatójukat. És ezt ők elmondták, hogy nem csak abban támogatja őket a Hivatal, 
Polgármester Úr, a Képviselő-testület, hogy azt a bizonyos összeget a rendelkezésükre 
bocsátják, lehetőleg mindig akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá, hanem nagyon sok az 
a támogatás, amit pénzben nem jegyzünk, de ilyen, hogy szertáros, a pályának a rendbetétele, 
különböző ilyen dolgok. És ezeket, ha összeadjuk, ezek milliós költségre rúgnak ki 
egyébként, amit azon a pénzen felül, amit ők megkapnak, még a Hivatal még mellétesz. Ezek 
azok a pénzek, amelyek nem forintban mutatkoznak meg, illetve, talán ki is lehetne 
forintosítani is. Még egy dolog van, én most felújítottam egy régi kapcsolatot. A Puskás 
Akadémiával nagyon jó lehetőségeink lennének. Majd ebben megkérnélek benneteket, hogy 
keressetek már meg, és akkor mondanám, hogy mivel kapcsolatban. Tehetséges gyerekeket is, 
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ha kell, megfigyeltetnek, felvisznek próbajátékra, ha kell. Nem tudhatjuk, hogy kiben milyen 
lehetőség rejlik. Illetve más, akár anyagi természetű pályázatokban is adnának tanácsot, 
illetve ha kell, bonyolítják is. Én úgy gondolom, hogy Polgármester Úr nevében is, és a 
Képviselő-testület nevében is, nekünk meg kell ezt a munkát köszönnünk, amit végeztetek. 
Sajnálom, hogy itt, a serdülő csapatnak az edzője, Miklós eltávozott. Itt még úgy 
szerepeltetitek, hogy edző, gondolom, mást kell majd keresni helyette. Köszönöm szépen. 
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok: 
Én is csatlakozni szeretnék az előttem szólóhoz. Gratulálni szeretnék az Egyesület 
vezetésének, és az egész csapatnak, mindenkinek, akinek része volt ebben a balkányi 
sikerben. Én a magam részéről szívesen szavaztam meg a támogatást, és ezután is, ugyanígy 
fogom tenni, hiszen ez a csapat balkányi csapat, és minden balkányi büszke lehet rá, hiszen 
olyan eredményeket produkáltak, hogy ezzel csak Balkány Város jó hírnevét vitték továbbb, 
és Balkány Város jó hírnevét öregbítettétek. Köszönöm szépen. 
 
 
Papp István képviselő: 
Ha olyan 15 főt Norbi kiválaszt, mert van olyan gyerek, nem bántva senkit, Tuzséron volt, 
nem is volt olyan cipője, ment, felrúgták, lerúgták, a bíró is nevette, akkor is berúgta a gólt, 
ragyogó szemmel. Én elvinném őket, teljesen ingyen, had rúgjanak bele a labdába ott, mert 
mindig csak hallják… olyan tehetséges gyerekek vannak, igaz? 
 
 
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke: 
Igen, hogy lássák azt, hogy odáig is el lehet jutni, ha kitartásuk van! 
 
 
Papp István képviselő: 
Ha Norbiék elengedik, a szülő elengedi, én elviszem, csak rendezzétek el, hogy ott fogadják 
őket.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Rendben van. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én megköszönöm a Balkányi Sport Egyesület vezetésének és mindenkinek, aki az 
Egyesületben játékosként, edzőként, vagy bárhogy bármilyen tevékenységet végzett, az egész 
éves munkájukat, és én ígérem a magam és a Képviselő-testület nevében, hogy ugyanolyan 
elánnal, és ugyanannyi pénzzel, minimum fogjuk tudni támogatni a Sport Egyesületet 
továbbra is, mint eddig. És én teljes mellszélességgel, ahogy eddig is, odaállok a Sport 
Egyesület mellé, és segítek. Nem csak anyagilag, hanem egyéb formában is, ahogy eddig is 
tettük és csináltuk.  
 
 
Dán Ferenc a Balkányi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztályának szakosztályvezetője: 
Én pár gondolatot még szeretnék mondani, tényleg csak röviden. Egyébként a mai Balkányi 
Beszélőben megjelent a beszámolóm. Én annak örülök, hogy nagyon sok év után eljutottunk 
oda, hogy egy vezetőség egy balkányi játékosban bízott, aki 20 évet lefutballozott 
Balkányban, hogy vállalja el az edzősködést, és lám, egy balkányi játékos is, és egy balkányi 
edző is tud sikereket elérni, nem csak idegen edző, hanem saját kötődésű is, de ez a siker csak 
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akkor tud létrejönni, ha tényleg ilyen összefogás van a vezetőségen belül is, és ha a 
Képviselő-testület és a város vezetése is így hozzááll, és akik kilátogatnak a meccsre, azok 
láthatják, hogy igen szép számban jönnek a szurkolóink, egyen pólóban, és egyre többen 
biztatják a csapatot, és tényleg, ahogy itt elhangzott, hogy Balkánynak a hírnevét ebben a 
bajnokságban tényleg nagyon-nagyon vitték, mert senki nem várta a megyében, ez többször 
elhangzott a megyében, hogy Balkány a 3. helyen fog végezni a bajnokságban, dobogós 
helyen, mert mindenki azt mondta, hogy Balkány nem lesz benne az első tízben sem. És lám, 
egy érmet tudtunk szerezni Balkánynak, ami, én úgy gondolom, hogy nem kis eredmény. Ezt 
én tudom, szakmailag is, meg játékos múltamból fakadóan is, nagyon-nagyon erős 
csapatokkal kellett megvívni a csatákat, Hál’ Istennek sikerrel. És tényleg, az összefogásnak 
tudhatjuk be ezt a sikert. Ha van összefogás, akkor jól mondja a közmondás, hogy egy ember 
semmit, de sok ember hegyeket tud mozgatni. Egy-két ember kevés. És továbbra is úgy 
gondolom, hogy már megegyeztünk a vezetőséggel a folytatásról, és én továbbra is azon 
fogok dolgozni, hogy a következő szezonban is egy sikeres és ütőképes csapata legyen 
Balkánynak. És én tényleg, az újságon keresztül is megköszöntem mindenkinek, és itt is 
szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezt a csapatot bármivel, akár egy jó szóval, vagy ha 
csak annyit mondott, hogy „hajrá Balkány!”, annak is meg kell köszönni, és annak is, aki 
nagyobb áldozatokat hozott, mert aki egy kicsit is a szívén viseli a csapat sorsát, annak 
mindenképpen köszönet jár! És még egyszer meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy 
támogatják a csapatot! 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönjük 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: 
Aki a Balkányi Sport Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat el tudja 
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

71/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(C2) 

 

a Balkányi Sport Egyesület 2013. évi munkájáról  
 

A Képviselő-testület: 
 

1.) a Balkányi Sport Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és 
elfogadja. 

 
 
 
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke és Dán Ferenc a Balkányi Sport Egyesület 
Labdarúgó Szakosztályának szakosztályvezetője 9 óra 17 perckor távoztak az ülésteremből. 
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5.) számú napirend: - Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában 
 Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottság állásfoglalásokat ismertetni 
szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális és Kulturális Bizottság az előterjesztést megismerte és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Csupán egy kurta kérdésem lenne. Itt fel van sorolva, hogy „ökumenikus áldás, az új kenyér 
megszentelése, ünnepi szavalat.” Utána még valamilyen kis kötetlen beszélgetést vagy 
valamit nem kellene még beiktatni? Ez is úgy egy kicsit összehozná az embereket.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Minden évben az egyházak szervezik. Az önkormányzat részéről semmilyen ünnepi beszéd, 
semmi egyéb nem hangzik el, és szerintem minden évben tökéletesen lezajlik az ünnepség. 
Utána még ott szoktunk maradni, beszélgetünk. Tehát, ennek nincs akadálya a részünkről. De 
szerintem ez követendő. Ez most már így beállt, a három egyház körforgásban az augusztus 
20-i ünnepséget is, és a karácsonyi ünnepséget is, szerintem tökéletes formában levezénylik.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Tiszteletben tartom. Köszönöm.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e még 
valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 
Aki az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában című határozat-tervezetet 
mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

72/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(Z1) 

 

az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában 

 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a Szent István napi ünnepség program-tervezetét megismerte (1. számú melléklet) és 
elfogadja.  
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1. számú melléklet a 72/2014.(VI.25.) határozathoz 
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6.) számú napirend: - A Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottságok állásfoglalásait 
ismertetni szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet 
mellékletével együtt 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: 
Azért csak kikívánkozik belőlem, hogy egy Városnapra egy „Majka és Curtis” nem biztos, 
hogy… persze, biztos van rajongótábora Balkányban is, de én nem tartozom közéjük.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Igen, a sztárvendégek kiválasztása. Mindig mindenkinek más az ízlése. Talán annyit tudok a 
védelmünkben elmondani, hogy… 
 
 
Karsai István képviselő: 
Biztos ez a legolcsóbb. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem a legolcsóbb. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Azt elfogadtam volna. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem olyan egyszerű egy sztárvendéget „lecsalni” Balkányba. Relatíve időben elkezdtük a 
szervezést, mégis, lehet, hogy talán kicsit későn kezdtük el a szervezést, mert nagyon 
megküzdöttünk azért, hogy sztárvendégek sora legyen Balkányban, mert nem olyan egyszerű 
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őket idehozni. Sok-sok szervezést igényel. Én megmondom őszintén, nekem sem a Majka, 
sem az April Project nem mond semmit. De ez a része a számomra teljes mértékben… én 
soha nem látom a sztárvendéget, aki tiszteletét teszi a képviselők közül a vacsorára, az sem 
látja soha a sztárvendéget, mi általában a tűzijátékra érünk ki. Hogy ki a sztárvendég? Eggyel 
sem találkoztam még soha.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Zsuzsikával pont erről beszélgettünk valamelyik nap, amikor betévedtem a Könyvtárba, hogy 
milyen nehéz leszervezni, annyira feszített a programjuk. Ha a műsornak az összeállítását 
tekintjük, akkor láthatjuk, hogy igen színvonalas, hiszen azért a nap nagy részében sport 
rendezvények lesznek, és meghívtuk díszvendégként, és ha az ideje engedi szívesen is jön        
dr. Hegedűs Csaba, az Országos Birkózó Szövetség elnöke, meg had ne soroljam még a többi 
titulusát, ugye. És emberként is, azt hiszem, bárkinek a példaképe lehet, sportemberként, és 
olimpiai bajnokként is. És nem utolsó sorban, előző este, péntek este 18 órától a Macskák a 
Miskolci Társulat előadásában. Azt meg had ne ragozzam.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én ingyenes.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Igen. És remélem, hogy minél többen ott tudnánk lenni, és megtöltenénk a Művelődési Házat, 
mert Budapesten is sorba állnak, éveket kell várni, mire az ember bejut egy ilyen színvonalas 
előadásra. Köszönöm szépen. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Amit Polgármester Úr említett az előbb, hogy a Képviselő-testület a tűzijáték végére ér 
vissza, hogy lássa az egészet. Ezt hiányolom gyakorlatilag, hogy a képviselő-testület… 
igazából egy nap, ami a városról szól, és kikapcsolódásról van szó, mindenkinek egy kicsit 
félre kellene tenni a munkát. Hát, nem lehet félretenni a munkát, meg kell csinálni, de 
szakítani kell egy kis időt, hogy egy repi sátorban, annak keretében egy ebéd lenne, egy 
kötetlen, jó beszélgetés. Ezt hiányolom, tulajdonképpen.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én nem hiányolom, mert minden évben, városnapon – és ez már gyakorlat nálunk – az esti 
órákban a képviselő-testület tagjainak, a meghívott vendégeknek, a külföldi vendégeknek egy 
ünnepi vacsorát adok, és ez minden évben megtörténik, pont ezért nem látjuk azokat a 7-8-9 
órai sztárvendégeket, mert még akkor éppen a vendégekkel vagyunk elfoglalva. Aki engem 
ismer, az tudja, hogy korán reggel… tehát, nem sokan tudnak reggel sem megelőzni, a 
Városnap reggelén sem, és nem sokan fekszenek le később a Városnap éjszakáján sem. Tehát, 
az egész napomat ott töltöm, de annyi rendezvény van, és annyi felé kell koncentrálni, hogy 
lehetetlen nap közben, nekem mondjuk délben leülni, bármikor is közösen is megebédelni, 
mert már akkor rohannom kell tovább.  
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Papp István képviselő: 
Én értem, amit Sándor mond, hogy látnák azt, hogy „egy csokorban” ott, együtt vagyunk, 
mert jómagam is csak ott szédelegtem. Sándor úgy gondolja, hogy odamennének a lakosok, 
igaz? Már beszélgettünk róla. Nem rosszindulatból mondja Sanyi. Mi vagyunk a hibásak, én 
is este „szédelgek oda”, igaza van. Így van. Igenis legyünk ott, egyben, „egy csokorban”, 
kövessük őt! 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Engem nehéz utolérni. Már előre jelzem. Kösse fel a lábát, aki egész nap a nyomomban akar 
lenni! Jegyző Asszony kb. másfél órát bírja, és utána otthagy, mert lemarad. Mindenki meg 
van hívva, mindenki tiszteletét teheti. Senkit nem hagytam még ki. Aki eljött, az ott volt, aki 
nem jött el, az nem volt ott. Én ezt tiszteletben tartom.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
De főzési lehetőség van a pályán, ha Sándorék főzni akarnak.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Sándorék főznek is, minden évben.  
 
 
Tonté Sándor Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: 
Én csak a régi hagyományt szerettem volna feleleveníteni. A képviselő-testület megebédel, 
elitalozik, elbeszélget. Netán még egy prímás is van ott, régen voltak ezek, máshol is, sok 
helyen. Valahogy ezt hiányolom Balkányból.  
 
 
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 Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában című határozat-tervezetben 
foglaltakkal egyetért és azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

73/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(Z1) 

 

a Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában 

 
 

A Képviselő-testület: 
 

1.) a Városnapi ünnepség program-tervezetét megismerte (1. számú melléklet) és 
elfogadja.  
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1. számú melléklet a 73/2014.(VI.25.) határozathoz 

 

PROGRAM-TERVEZET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 36 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. június 25. napján 
 

7.) számú napirend: - Előterjesztés a „Városi Piac működtetésére” irányuló zártkörű 
versenytárgyalási eljárás megindításáról 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a „Piac működtetésére 
irányuló” zártkörű versenytárgyalási eljárás megindításáról szóló határozat-tervezetet 
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy 
a határozat-tervezetben, a pályázati kiírásban és a bérleti szerződés-tervezetben a „városi 
piac” kifejezést javasoljuk „piac”-ra módosítani.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a módosított 
előterjesztés mellékleteivel együtt kiosztásra került. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy 
maga a piac még az MVH által még nem lett átvéve, és addig, míg nem veszi át az MVH, 
addig nem szívesen adom oda senkinek bérbe. Előbb a mostani minőségben és állapotban 
vegye át az MVH véglegesen.  Ugyanúgy, mint a szolgálati lakást, ami szintén nincs még 
átvéve. És ezért a bérbeadás időpontja az új, most kiosztott pályázati felhívásban 2014. 
augusztus 1. napja. A többi pedig a pályázati benyújtás határidejének módosítása és ehhez 
kapcsolódó határidők. És bizottsági ülésen is javasoltam, és itt is javaslom, hogy a „városi 
piac” megnevezés helyett „piac” szerepeljen a határozat-tervezetben, a pályázati felhívásban 
és a bérleti szerződés-tervezetben is.  
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Nekem kérdésem, hogy konkrétan ki kell-e nekünk azt írni a pályázók felé, hogy 1,5 millió 
forint? Ne várjuk-e meg azt, hogy ki mit ajánl? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
János, ha elolvasod rendesen, az van benne, hogy minimum.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Tudom, hogy minimum, de hogy kell-e nekünk most minimumot írni? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az induló összeget, a versenytárgyalás alapját meg kell adni. Hogy mi lesz a vége, majd 
kiderül, de egy minimumot meg kell határozni. Több lehet az összeg, csak kevesebb nem.  
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Karsai István képviselő: 
Nekem egy olyan javaslatom lenne, én nem találtam benne, de lehetne egy olyat feltételként 
szabni, hogy ilyen jellegű gyakorlattal rendelkezzen a pályázó.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Három olyan céget hívunk meg, akinek a működési engedélyében, illetve a tevékenységi 
körében szerepel.  
 
 
Karsai István képviselő: 
De nem biztos, hogy gyakorolja is azt a tevékenységet. Aki gyakorolta, annak az legyen előny 
legalább, én azt gondolom.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Olyanokat kérünk fel, akik ezt valóban gyakorolják. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Még egy dolog volt, amit úgy észrevettem, hogy az ingatlanon bármit is csak az 
önkormányzat engedélyével tehet, ezzel egyetértek, de értékteremtő beruházást tehet, 
szerintem.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Az önkormányzat engedélyével mindent tehet. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Vagy csak az önkormányzat engedélyével ezt is? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Hát, igen, mert őszerinte lehet az a beruházás értékteremtő, szerintünk meg az lehet ellentétes 
is a mi érdekünkkel.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Utána vitára adhat esetlegesen okot a későbbi elszámolásnál, hogy most épít egy fészert, 
mondjuk, most az értéknövelő volt vagy nem? Most az az övé vagy nem? Én ezért javaslom, 
hogy most így átadjuk, ahogy most áll, mindenki tudja, hogy mit vesz át, illetve mit adunk át, 
és bármilyen olyan értéknövelő beruházást vagy bármit csinál, ami hozzá tartozik, ahhoz mi 
hozzájárulunk vagy nem járulunk, és valahogy majd megállapodunk az elszámolásban.  
 
 
Keszler János képviselő: 
De ott, azt a melléképületet, azt rendbe kell tenni. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Benne van a bérleti szerződés-tervezetben, hogy a mellékhelyiség tisztántartásáról, tisztasági 
festéséről a bérlő fog gondoskodni.  
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Kiss Sándorné képviselőnő: 
Én azt szeretném kérdezni, hogy ha egy pályázó lesz, vagy ne adj’ Isten, a három pályázóból 
egy pályázat sem fut be, akkor az önkormányzat nem tarthatja meg magának a piacot, mint 
működtető? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Reményeim szerint legalább egy, vagy legalább kettő, vagy akár három pályázat is befuthat. 
Ha senki nem fog pályázni, akkor tovább működteti az önkormányzat, és akkor új pályázatot 
fogunk kiírni.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Mert mindenképpen meg akarunk tőle szabadulni? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem akarunk mindenképpen megszabadulni tőle, mert minimum másfél millió forintért 
vagyunk hajlandóak tőle megszabadulni. És nem megszabadulni, hanem átadni. Minimum 
másfél millió forintért.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Ha már itt van Sanyi, akkor szeretném tőle megkérdezni, hogy azért ezen van egy kis haszon, 
vagy…? 
 
 
Tóth Sándor mb. piacüzemeltető – ajánlattételre meghívott: 
A vállalkozásomnak ez csak egy kiegészítő részét jelenti. Amikor az egyik tevékenységem 
holtszezonban van, akkor kiegészíti a másik, kiegészítésnek mindenképpen elfogadható.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
De ha te ülnél itt helyettünk, akkor te hogy döntenél? 
 
 
Tóth Sándor mb. piacüzemeltető – ajánlattételre meghívott: 
Ha azt mondom, hogy ahhoz minimum egy-két embert kellene foglalkoztatnom, hogy a piacot 
üzemeltessem, mint önkormányzat, ha hiszi valaki, ha nem, nem bírja el. De ha azt mondom, 
hogy nekem az egyéni vállalkozói járulékomat tudja biztosítani, nekem akkor a másik 
tevékenységemből nem kell kivenni. És ezzel nagyon őszinte voltam.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Köszönöm szépen.  
 
 
Néző Ferenc képviselő 9 óra 45 perckor távozott az ülésteremből. 
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Papp István képviselő: 
Hátul is lesz nyitva kapu, vagy csak elől. Már a parkolás miatt gondoltam, hogy oda kellene 
szorítani hátra a forgalmat. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Ez majd a későbbiekben kiderül. Eddig is nyitva volt, hátul is.  
 
 
Keszler János képviselő: 
Többen megkérdezték tőlem is, lehet tőletek is, hogy mivel ugye, a pályázatot is úgy nyertük, 
hogy tanyai termelői áruk értékesítésére, és főleg a hölgyek irányából jött a kérdés, hogy 
akkor most ruházati termékeket lehet-e ott árusítani? Működtethető-e ez így? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Minden. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A pályázat szempontjából mindenképpen biztosítani kell a tanyai termékeknek egy helyet, 
ahol az őstermelők a termékeiket árusíthatják. Ezt meg lehet majd beszélni a leendő 
üzemeltetővel, hogy egy sorra ki kell írni, hogy „termelői piac.” Akár van benne valaki, akár 
nincs, az úgy marad, mint termelői piac. Megfelelően el lehet rendezni azon a hatalmas 
területen úgy, hogy nem zavar senkit, és megfelelően működhet, amennyiben igény van rá. 
Ha nincs igény rá, akkor nincs igény rá, de ez így marad. És a többi részen viszont, 
természetesen… 
 
 
Keszler János képviselő: 
Marad minden. Köszönöm szépen. 
 
 
Tóth Sándor mb. piacüzemeltető – ajánlattételre meghívott: 
Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném 
megköszönni, mint megbízott üzemeltető, mint balkányi lakos, és elismerésemet kifejezni a 
piac felújításáért, és annak minőségéért, ami, úgy gondolom, már igazából is esedékes volt, és 
joggal büszkék lehetünk rá a későbbiekben. Esetleg, amik még menet közben felmerülő 
hiányosságokat, azokat, ha a pályázat elbírálását követően, a működtetését sikerül 
megkapnom, akkor én ebben természetesen partnernek érzem magam. És bővebben kifejtem 
majd a pályázatomban, de mindenképpen köszönetemet szerettem volna kifejezni a 
felújításért.  
 
  
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
 
 



- 40 - 
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. június 25. napján 
 

Pálosi László polgármester: 
Aki a „Piac működtetésére irányuló zártkörű versenytárgyalási eljárás megindításáról szóló 
határozat-tervezetben foglaltakat mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

74/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(Z1) 

 

„Piac működtetésére” irányuló zártkörű versenytárgyalási eljárás megindításáról 
 

 
A Képviselő-testület: 

 
1.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése, valamint 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának részletes szabályairól szóló 7/2013.(IV.25.) 
önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezése alapján a Balkány 811/2 és 889 
helyrajzi számokon nyilvántartott, a valóságban Balkány, Fő u. 20-22. szám alatt 
található „Piac működtetésére” irányuló zártkörű – egyfordulós – versenytárgyalási 
eljárást indít. 
 

2.) a versenytárgyalási eljárás pályázati felhívását az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

 
a.) HO-TO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

(4320 Nagykálló, Debreceni u. 15.; képv.: Horváth Tibor ügyvezető igazgató)  

b.) KÁLLÓ-FAGYÖNGY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 (4320 Nagykálló, Széchenyi út 62.; képv.: Horváth Károly ügyvezető igazgató) 

c.) Tóth Sándor vállalkozó 
(4233 Balkány, Petőfi u. 60.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. számú melléklet a 74/2014.(VI.25.) határozathoz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11. § (16) bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás 
rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának részletes szabályairól szóló 
7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezése, továbbá a Képviselő-testület 
76/2014.(VI.25.) határozata alapján  zártkörű – egyfordulós – versenytárgyalási felhívást tesz 
közzé a Balkány 811/2 és 889 helyrajzi számokon nyilvántartott piac működtetésére.  

A versenytárgyalás típusa: egyfordulós, zártkörű versenytárgyalás 

A pályázat tárgyát képező ingatlan: 
Balkány 811/2 és 889 hrsz-ú – a valóságban Balkány, Fő u. 20-22. szám alatt található piac 

A bérbeadás feltételei: 

- a Balkány 811/2 és 889 hrsz-ú, a valóságban Balkány, Fő u. 20-22. szám alatti ingatlan 
minimális bérleti díja: 1.500.000.- Ft + ÁFA/év  

- az ingatlan bérleti díját az önkormányzat minden évben felülvizsgálja, azt a felek újratárgyalják 

- a bérbeadás kezdő időpontja: 2014. augusztus 1. napja 

- az ingatlan bérbeadásának időtartama: 5 év határozott időtartam 

- Bérbeadó az ingatlan bérlete során a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény, a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) 
Korm. rendeletben foglalt szabályok betartását köti.  

- Az ingatlan bérbeadása során az üzemeltetéshez szükséges, illetve az üzemeltetési engedély 
beszerzése érdekében felmerülő költségek a bérlőt terhelik.  

- Az ingatlan bérbeadása, a piac üzemeltetése során más célú hasznosítás, átalakítás csak a 
tulajdonos képviselőjének előzetes, írásbeli engedélyével történhet 

- Nyitvatartási előírás: hétfő – szerda 06:00 – 12:00 és szombaton 06:00 – 12:00 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

- Bérbeadó a bérbe adni kívánt ingatlanra vonatkozóan részletes versenytárgyalási felhívást 
készített, amely tartalmazza az ingatlan adatait, az ingatlan hasznosíthatóságát és bérleti díját, 
a versenytárgyalás menetét, valamint a bérbeadás és üzemeltetés feltételeit.  

- A pályázaton azon természetes személyek, jogi személyiségű és nem jogi személyiségű 
társaságok jogosultak ajánlatot tenni, akik tevékenységi körébe a fenti funkció tartozik, és 
akiket a kiíró zártkörű versenytárgyalási eljárásban ajánlattételre meghívott. A nem 
személyesen ajánlatot tevők nevében eljárók képviseleti jogosultságukat teljes bizonyító erejű 
magánokirattal, vagy közokirattal kötelesek igazolni.  

- Ajánlatot csak természetes személy vagy átlátható szervezet (2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja szerint) tehet.  
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A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

a) az ajánlattevő (a továbbiakban: pályázó) nevét és címét, bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, 
bérleti szerződés-tervezetet, a tevékenység folytatására feljogosító okirat másolatát, 
nemleges igazolást a helyi önkormányzati adókról, és 

b) nyilatkozatot arról, hogy a versenytárgyalási kiírásban foglalt feltételeket megismerte, 
azokat elfogadja, 

c) amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti 
cégkivonat, illetve a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, 

d) annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok, 

e) annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel, 

f) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való 
együttes tárgyaláshoz. 

 

A pályázat beadási határideje: 2014. július 10. (csütörtök) du. 16:00 óra 
 

A pályázat benyújtásának módja:  

- A pályázók a pályázati ajánlatot zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum 2 példányban 
(egy eredeti és egy másolati példányban) az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban, 
„Piac működtetése” jelzéssel személyesen vagy postai úton a Balkányi Polgármesteri Hivatal 
10. számú irodájában (Szervezés és Titkárság) nyújthatják be.  

- A pályázati borítékot a Kiíró sorszámmal látja el és a benyújtásról a pályázónak igazolást ad.   
 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

- Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati 
kötöttség időtartama annak kezdetétől (a tárgyalások befejezésétől) számított hatvan nap. 

 

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb összegű bérleti ajánlat 
 

A versenytárgyalás és az eredményhirdetés helye, időpontja:  

- Balkányi Polgármesteri Hivatal (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) tanácskozó terme,                        
2014. július 11. (péntek) 08:00 óra 

- A versenytárgyalásra és eredményhirdetésre a pályázó külön értesítés nélkül, jelen kiírással 
kerül meghívásra.  

 

A versenytárgyalási ajánlatok bontása, ismertetése:  

A beérkezett ajánlatok bontása nyilvánosan történik.  
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A versenytárgyalás menete: 

- a versenytárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki ajánlatát az előírt időben és 
tartalommal benyújtotta 

- érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő letelte után 
nyújtották be, illetve nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek. 

- eredménytelennek nyilvánítható a versenytárgyalás, ha egyik ajánlattevő sem tesz a 
versenytárgyalás alapjául meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot, illetve ha nem 
nyújtottak be ajánlatot, vagy ha a benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen. 

- a pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja. Több azonos ajánlatot 
tevő pályázó esetén a versenytárgyalás nyertest licitálás útján kell kiválasztani. A licitálás 
nyertese az a pályázó, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Amennyiben a 
versenytárgyalásra az előírt határidőben és tartalommal az ingatlanra csak egy ajánlat érkezik, 
illetve a pályázó a versenytárgyalás megkezdése előtt ajánlatát visszavonja és emiatt az 
ingatlanra csak egy érvényes ajánlat marad, úgy a versenytárgyalás megtartása nélkül, az 
ajánlatban tett áron, illetve díjon, de minimum a kiírásban meghatározott alapáron, illetve 
díjon köthető szerződés.  

- az eredményhirdetésre a versenytárgyalás végén, a jegyzőkönyv felolvasásával kerül sor. 

- Az érintett feleknek legkésőbb 2014. augusztus 1. napjáig kell megkötniük a                          
bérleti szerződést. Ezen időpontig a nyertes pályázó köteles a pályázatban ajánlott,                   
2014. augusztus 1. napjától 2014. december 31. napjáig esedékes bérleti díj összegét a 
Bérbeadó Házipénztárába megfizetni. 

 
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a 
versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig indoklás nélkül 
visszavonja. 

A versenytárgyalással kapcsolatos további tájékoztatás Pálosi László polgármestertől kérhető a 
+36-30/637-88-69 telefonszámon.  
 
Kelt.: Balkány, 2014. június 25.  
 

         Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Pálosi László polgármester: 
A következő határozat-tervezetünk, a Versenytárgyalási Bizottság tagjainak megválasztása 
tárgyában. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013.(IV.25.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete a Versenytárgyalási Szabályzat, ami alapján a Versenytárgyalási 
Bizottság elnöke a Polgármester, és a Bizottság további tagjai 3 képviselő. Én azt kérném 
tisztelettel, hogy Alpolgármester Úr lehetőleg ne legyen, mivel ha nekem bármilyen olyan 
dolgom van, ami miatt nekem távol kell lennem, akkor Alpolgármester Úr fog engem 
helyettesíteni ebben a Bizottságban. Nem tudjuk még, hogy nekem mi lesz. Három képviselő 
tagra kérnék javaslatot.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én ifj. Oláh János Tanácsnok Urat, Rácz Imre Képviselő Urat és Papp István Képviselő Urat 
szeretném javasolni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én, nem azért, hogy Imrétől el akarom venni a lehetőséget, de elég mozgalmasak a napjai, 
helyette Keszler Jánost javaslom a Bizottságba. Nem azért, hogy Imrét megbántsam, csak 
azért, mert ő eléggé elfoglalt napközben, és ugye, itt a versenytárgyalásnál eredményt kell 
hirdetni, stb. Ezért én jobban szeretném, hogy olyan ember legyen, aki jobban ráér. 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek más javaslata? 
 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem ifj. Oláh János Tanácsnok Urat, hogy elfogadja-e a jelölést a Versenytárgyalási 
Bizottság tagságára? 
 
 
ifj. Oláh János tanácsnok: 
Igen, elfogadom.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem Papp István Képviselő Urat, hogy elfogadja-e a jelölést a Versenytárgyalási 
Bizottság tagságára? 
 
 
Papp István képviselő: 
Igen, elfogadom. Köszönöm. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
És megkérdezem Keszler János Képviselő Urat, hogy elfogadja-e a jelölést a 
Versenytárgyalási Bizottság tagságára? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Igen, elfogadom. Köszönöm. 
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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 Versenytárgyalási Bizottság tagjának megválasztása tárgyában egyetért azzal a 
határozati javaslattal, hogy a Képviselő-testület 1.) a „Piac működtetésére” irányuló zártkörű 
versenytárgyalási eljárásban a Versenytárgyalási Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket 
választja meg: a) ifj. Oláh János; b) Papp István; c) Keszler János; 2.) felhatalmazza a 
polgármestert a megbízólevelek aláírására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal; 
határidő: folyamatos; felelős: polgármester; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

75/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(Z1) 

 

Versenytárgyalási Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában 
 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a „Piac működtetésére” irányuló zártkörű versenytárgyalási eljárásban a 
Versenytárgyalási Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg: 
 

a) ifj. Oláh János  
b) Papp István 
c) Keszler János  

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a megbízólevelek aláírására az 1. számú melléklet 

szerinti tartalommal.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
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1. számú melléklet a 75/2014.(VI.25.) határozathoz 
 

 
Balkány Város Önkormányzata 

4233 Balkány, Rákóczi u.8. 
 

 
Tárgy: Versenytárgyalási Bizottság tagjának megbízása 

 
 
 
 

M E G B Í Z Ó L E V É L 
 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet  
1. melléklet XII. pont 1. alpontjában foglaltakra tekintettel, alulírott Pálosi László 
polgármester megbízom 
 

……………………………….. képviselőt 
 
a „Piac működtetésére” irányuló zártkörű versenytárgyalási eljárásban a Versenytárgyalási 
Bizottság  

 
t a g i 

 
feladatainak ellátásával. 
 

A Versenytárgyalási Bizottság tagja: 

- a Versenytárgyalási Bizottság elnökének irányítása mellett látja el feladatait, 

- részt vesz a versenytárgyalási eljárás értékelési szempontjainak és az alkalmassági 
feltételek meghatározásában, 

- gondoskodik a versenytárgyalási eljárás törvényes, ugyanakkor gyors és szakszerű 
lebonyolításáról, 

- a versenytárgyalási eljárás során betartja a hatályos jogszabályi előírásokat, mindvégig 
képviselje az ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi érdekeit. 

Megbízatása a versenytárgyalási eljárás lezárását követően szűnik meg. 
 
 
Kelt.: Balkány, 2014. június 25.   
 
 
 

………………………………. 
   Pálosi László  
   polgármester 
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Pálosi László polgármester: 
Már most szeretném jelezni, hogy július 10-e (csütörtök) 16 óra a pályázat benyújtásának 
határideje, a versenytárgyalás időpontja július 11-e (péntek) reggel 8 óra. Péntek reggel 
rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására kerül sor.  
 
 
Tóth Sándor mb. piacüzemeltető – ajánlattételre meghívott 9 óra 45 perckor távozott az 
ülésteremből.  
 
 
 
8.) számú napirend: - Egyebek   
 

a.) Bejelentés Felügyelő Bizottsági tagságról 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
a.) Bejelentés Felügyelő Bizottsági tagságról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagját, ismertesse a Bizottság állásfoglalását. 
 
 
Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Bizottság megismerte a bejelentést, és javasolja támogatni a képviselő-testületnek.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a bejelentéssel kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Én először is gratulálni szeretnék ehhez a kinevezéshez. És ugye, a nevében is benne van, 
hogy Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség, amelyben elég sok anyagi 
javaknak az odaítéléséről fognak döntések születni. És azt gondolom, hogy ez egy szerencsés 
dolog, hogy ebben Polgármester Úr, mint Felügyelő Bizottsági tag részt vesz, hiszen így első 
kézből fogjuk tudni azokat a lehetőségeket, amik minket is érinthetnek. És ez tulajdonképpen 
egy előny, és ehhez gratulálunk és támogatjuk! 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a bejelentéssel kapcsolatosan van-e még valakinek 
további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki a bejelentés Felügyelő Bizottsági tagságról szóló határozat-tervezetben foglaltakat el 
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. 
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A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
76/2014.(VI. 25.)  

határozata 
(Z1) 

 

bejelentés Felügyelő Bizottsági tagságról 
 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) Pálosi László polgármesternek azon bejelentéséhez, mely szerint  
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.)                        

Felügyelő Bizottságának tagja, 
 
 

hozzájárul. 
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Még mielőtt bárkinek átadnám a szót közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés megtételére, 
szeretném tájékoztatni a T. Képviselő-testületet, hogy megkeresett a Táncvarázs 
Alapítványtól Bertli József Úr azzal kapcsolatban, hogy a Szabolcs Vezér Általános Iskolában 
szeretné tovább folytatni egy más név és más cím alatt ezt a táncoktatást. Véleményem 
szerint, és a Jegyző Asszonnyal konzultálva, ő egy együttműködési megállapodást szeretne 
velem aláíratni, ami bérleti szerződést is tartalmaz, de én, mivel az Általános Iskola a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában van, és nem az önkormányzat tartja 
fenn, ezért én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy mint az ingatlan tulajdonosa, 
járuljunk ahhoz hozzá, hogy az együttműködési megállapodást megköthesse a Tankerülettel, 
magával az iskola fenntartójával. Én úgy gondolom, hogy bérleti szerződést mi, mint ingatlan 
tulajdonosok, de nem használók, nem köthetünk senkivel, mivel mi ingyenesen átadtuk az 
épületet használatra. Tehát, a bérleti szerződést nem velünk kell, hogy megkösse. Sem az 
együttműködési megállapodást, mert azt szintén a Tankerülettel kell megkötnie, nem velünk. 
De hogy nem az önkormányzattal, az biztos. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Erre nem tért ki a mi bérbeadási szerződésünk, Polgármester Úr? 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
A Klebelsberggel köthet szerződést.  
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Pálosi László polgármester: 
Ő azt írja ebben a levélben, hogy az engedélyezési eljárásnál, mint ingatlantulajdonosnak a 
hozzájárulása szükséges a hosszú távú együttműködés megkötéséhez, és az együttműködési 
megállapodás-tervezetet mellékeli. De ez az együttműködési megállapodás magáról a 
bérletről szól. De a működtetést nem mi csináljuk, tehát bérleti szerződést nem velem kell, 
hogy kössön. Nekem esetleg hozzá kell járulni, mint tulajdonosnak, hogy köthet egy 
együttműködési megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal vagy a 
Tankerülettel, vagy nem tudom pontosan, kivel kell megkötnie, de szerintem a Tankerülettel. 
Illetve az Iskolával valamilyen szinten, mert mondjuk, ha az Iskola nem ezzel az 
Alapítvánnyal akarja csináltatni a táncoktatást, vagy ne adj’ Isten, nem is akar táncoktatást 
csinálni az Iskolában… 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Jól mondod. Így szavazzuk meg.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én azt a határozati javaslatot fogalmaznám meg, hogy a Képviselő-testület 1.) a Táncvarázs 
Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Kincs köz 12.) kérelmét megvizsgálta; 2.) a Szabolcs Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének tulajdonosaként hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerülete, mint az 
ingatlan vagyonkezelője a Kreatív Alapfokú Táncművészeti Iskola (4400 Nyíregyháza, Csaló 

köz 2.) megállapodást kössön a táncoktatásra szolgáló helyiségek és kiszolgáló helyiségek 
használatára.  
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a Képviselő-testület 1.) a Táncvarázs 
Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Kincs köz 12.) kérelmét megvizsgálta; 2.) a Szabolcs Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének tulajdonosaként hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerülete, mint az 
ingatlan vagyonkezelője a Kreatív Alapfokú Táncművészeti Iskola (4400 Nyíregyháza, Csaló 

köz 2.) megállapodást kössön a táncoktatásra szolgáló helyiségek és kiszolgáló helyiségek 
használatára; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

77/2014.(VI. 25.)  
határozata 

(Z1) 

 

Táncvarázs Alapítvány kérelme tárgyában 

 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.) a Táncvarázs Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Kincs köz 12.) kérelmét megvizsgálta.  
 
2.) a Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 

tulajdonosaként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Nagykállói Tankerülete, mint az ingatlan vagyonkezelője a Kreatív Alapfokú 
Táncművészeti Iskola (4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2.) megállapodást kössön a 
táncoktatásra szolgáló helyiségek és kiszolgáló helyiségek használatára.  
 

 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű kérdése, 
észrevétele, bejelentése? 
 
 
Papp István képviselő: 
Fel akartam vetetni külön napirendi pontként, de úgy gondolom, hogy van olyan ereje, itt, az 
Egyebek napirendi pontban is. Megvolt a választás, előtte beszélgettünk itt a Hajdúsámson – 
Balkány összekötő útról. Eddig is komolyan vettük, komolyan foglalkoztunk vele. Annak 
idején kaptam egy megbízást, „a kapcsolatom által”, hogy úgy mondjam. Alpolgármester Úr 
örömmel vett részt benne, most is kellene egy ilyen megbízás, csak most Alpolgármester 
Úrnak kellene a kezében lenni ennek a papírnak. KPM, nem KPM, olyan jól 
összekovácsolódott ez a kis képviselő-testület, és a vezetés is, hogy én úgy gondolom, 
megálljuk a helyünket bárhol. Szakmailag olyan emberek vannak benne, hogy nincs olyan 
terület, ahonnan el tudnának bennünket küldeni egy nemmel. Jó lenne, ha megint kézbe 
vennénk az ügyet, mert megint jön „a ballagó”, „leballagunk”, én így szoktam mondani. Nem 
igaz, hogy nem tudunk vele megbirkózni. A lakosság majd megun bennünket, és nem is X-el 
ránk. Én már szégyellek kimenni. Nem is mondok semmit. Nem tudom. Jó, eljövünk, 
Polgármester Úr összehív minket, itt a testületi anyag, csinálni kell, haladni kell a település 
érdekében. Erre érdemes lenne áldozni, elmondtuk már sokszor, mióta itt vagyunk. Tudom, 
hogy „nehéz az iskolatáska”, nincs forrás, de ez olyan, mint egy takaró, ki merre húzza, 
melyik fázik jobban, magára húzza. Itt van, vannak kapcsolatok, mindenkinek egy-egy kicsi. 
Nem beszélve Nyíradonyról, Hajdúsámson vezetéséről. Az este voltam ott. Mindig 
abbahagyjuk, nem tudom miért. A másik dolog, a tésztaüzem. Beszélgettem Polgármester 
Úrral. Ahhoz közel van a koporsó árusítása is? Lehet rosszul mondom. Egy fedél alatt van? 
Vagy, hogy van?  
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Pálosi László polgármester: 
Menjél le és nézd meg! Rosszak az információid. Maga az épület, Pisti, egy, de különálló 
fallal és még a bejárata sem ugyanaz. Le kell menni, meg kell nézni! Ma nyugodtan 
lemehetsz, ott vannak a csempések, csinálják. Azért egy koporsó árusítás, meg egy 
tésztaüzem, azért… 
 
 

Papp István képviselő: 
Jó. A másik az, hogy tudom, hogy nincs pénzünk, de ha ez a Cipőgyár elmegy, ott fog 
maradni egy üres épület. Beköltöztek Nyíregyházára, pályázaton nyertek, ez az épület itt 
marad üresen.  
 

 
Pálosi László polgármester: 
80 millió forint + ÁFA, ennyiért árulja.  
 

 
Papp István képviselő: 
Jó, de ha nem kell senkinek, egy kicsit még gyengülne. 
 

 
Pálosi László polgármester: 
Most próbálja meg úgy eladni, hogy az önkormányzaté a terület. Az út. Én fölöslegesen nem 
ígérgetek semmit, de természetesen, én is tudok az útról. Természetesen mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy valamiféle elmozdulás legyen ebben az ügyben. Az összes 
kapcsolatunkat és az összes lehetőségünket meg fogjuk mozgatni, de ez nem október 5-éig 
lesz!  
 
 
Papp István képviselő: 
Legalább egy kocsi követ vigyünk, hogy látnák azt a lakosok, hogy valami indul. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Mondom, ez nem október 5-éig lesz! Hát nincs is kiírva pályázat! Az összes uniós forrás 
augusztus – szeptember – október hónapokban indul. Bármilyen pályázat. Először a 
felkészüléshez mindig az kell, hogy támogatást szerezzünk, hogy elinduljunk. Hosszadalmas 
eljárás, közútról beszélünk. De van még Balkányban szerintem más olyan terület is, amihez 
hozzá kellene nyúlni, és el kellene kezdeni elindítani. Legalább lobbizni abban a tekintetben, 
hogy legalább legyen lehetőségünk arra, hogy hozzányúljunk. De az úthoz elsősorban az a 
lobbi tevékenység kell, hogy jóváhagyják azt, hogy elindítsuk akár a tervezést is. Ameddig 
nincs bizodalom, és nincs bíztatás, addig fölösleges bármit is lépni ebben az ügyben! 
Ráadásul közút, nem is a mi tulajdonunk.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Tulajdonképpen Pisti nagyon jól fogalmazta meg, ez már egy 6 éves téma.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Van az már 10 is.  
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id. Oláh János alpolgármester: 
Igen, de talán 6 éve jobban erősödött. Én úgy gondolom, hogy meglesz ez. Tehát, bennünk 
megvan a szándék, Hajdúsámsonban is megvan a szándék. Abban teljesen igaza van 
Polgármester Úrnak, hogy először is meg kell várni a helyhatósági választást, és akkor utána 
az a csapat, aki megmarad, akár közülünk, akár újak, és akkor azok fogják tudni tovább vinni. 
Abban én biztos vagyok, hogy Polgármester Úr marad! Tehát, neki ez feladata lesz, hogy ő 
ezt vigye tovább. És én most azt mondom, hogy én annyira optimista vagyok, hogy az a 
ciklus, ami most fog következni, az egy évvel hosszabb, de ebben a ciklusban ez meg fog 
valósulni, mert olyan embereket látok most megbízva ennek a területnek a felügyeletével, 
akik szerintem szintén szívügyüknek fogják ezt tekinteni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Illetve, mindenki a „látókörünkben” van.  
 
 
Papp István képviselő: 
Köszönöm. Ez nekem megnyugtató. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Éppen emiatt, hogy változni fog a képviselő-testületnek az összetétele, ezért gondolom azt, 
hogy a mostani képviselő-testületnek egy olyan szándékát kellene kinyilatkoztatni határozat 
formájában, vagy valamilyen módon, természetesen, ezt a Rendezési Terv készítés kapcsán 
már előrevetítettük, a kisajátítás lehetőségét. De természetesen, nem csak arra az útra 
koncentrálva mondom, hanem Alpolgármester Úrral ezt többször is emlegetjük, hogy az 
arculat kialakítása végett, a Fő tér… most is olyan ingatlanok eladók, vagy olyan 
ingatlanokban van tulajdonrészünk, amelyeknek a megvásárlása… én nem mondom, hogy 
egyik napról a másikra, de legalább egy határozatot fogadna el a testület, vagy valamilyen 
módon a következő testület… nem azt mondom, hogy kötelezné, mert ez azért nem így 
működik, de látná a következő testület, hogy ez arról szólt, ez a ciklus, hogy ilyet is 
szerettünk volna. Mert azért, ha visszanézünk erre a négy évre, mert lassan már vissza kell 
nézni, mert ott tartunk, ilyen szempontból, a gazdaságunk stabilizálódott, nagyon nagy 
mértékben. Kevesebb az adóssága az önkormányzatnak, de ilyen szintű változásokat 
hiányolnak. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nincs adóssága az önkormányzatnak!  
 
 
Karsai István képviselő: 
Akkor nincs adóssága, helyesbítek! Köszönöm. De ilyen szintű változásokat viszont 
hiányolnak az emberek, Polgármester Úr. És hiányolok én is, mint képviselő-testületi tag. És 
szeretném, ha ehhez a ciklushoz azért valami ilyen is fűződne az „emberek agyában”, hogy 
ilyet is elindítottunk. A lobbi tevékenység lenne, elsősorban azt gondolom, a legfontosabb, 
aminek meg kell előznie egy-egy ilyen nagyobb volumenű beruházást, én azt gondolom. 
Annak a tanyasi résznek az egyetlen kitörési pontja lehet, és ennek a településnek ez egy 
hatalmas változás lehetne, egy hatalmas fejlődés lehetne ez az út. Köszönöm.  
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Pálosi László polgármester: 
Én viszont úgy gondolom Pisti, hogy amit átvett ez a képviselő-testület, és átvettem 
személyesen én is, soha nem volt olyan önkormányzat, amelyik úgy indult el, ahogyan mi 
elindultunk annak idején. Nekünk az energiánknak, tudod nagyon jól… és sokan nem hittek 
benne akkor, amikor azt mondtam, hogy igenis, ezt az önkormányzatot ki lehet húzni abból az 
adósságcsapdából, és meg lehet teremteni annak a lehetőségét, hogy tovább tudjunk majd 
lépni. A lehetőséget megcsináltuk, ami persze, nem csak a mi eredményünk, hanem hál’ 
Istennek, segített a Kormány is benne, ezt nem szabad véka alá rejteni. De a mi eredményünk 
is, mert minden olyan intézményünk, és minden egyes tevékenységi körünk, ma már egy sem 
veszteséges, és mindegyik annyi pénzből gazdálkodik, amennyit kapunk, vagy amennyit 
hozzá tudunk tenni. Természetesen, azok a nagy ívű beruházások, mondhatjuk például a 
Gencsy kastélyt, több mint egymilliárd forintba kerülne. Megkérdezem én, hol van az a 400 
millió forint forrás, vagy 500 millió, amit saját erőből hozzá kellene tenni? 6 évvel ezelőtt 
sem volt meg, csak az adósság, most eltelt 6 év, már nincs meg az adósság, de most sincs meg 
az 500 millió forint. A 400 sem, és még a 200 millió sem. Ez a város több mint 1 milliárd 
forintos beruházásba 40-60 %-os támogatással, aki belevág, az őrült! Mert tönkreteszi a 
következő 4-5, akár 10 évet. Egyrészt, nem is lehet hitelt felvenni, hál’ Istennek, nekünk sem, 
de őrültség ilyen pályázatba belevágni. Olyan pályázatot kell indítani, és abban kell 
gondolkodni, hogy most már hál’ Istennek stabilak vagyunk, minden működési területen 
„álljuk a sarat”, van bizonyos fejlesztési pénzünk, illetve „ki tudunk csavarni” bizonyos 
fejlesztési pénzeket, de nem 400-500 millió forintot, és törekednünk kell arra, hogy most már, 
a következő időszakban olyan fejlesztéseket próbáljunk megcsinálni… a Gencsy kastély, az 
út, a körforgalom és mások, amelyben a lehetőség most meglesz, mert olyan emberek vannak 
a „látókörünkben” és olyan emberekkel tudunk tárgyalni, akik nagyon közel állnak hozzám és 
nagyon közel állnak hozzánk.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Tehát, nem is igazán a Gencsy kastély lett volna az első dolog. Néhány milliós 
beruházásokról beszélek elsősorban. Nem is beruházások, vásárlások, ami ezt megelőzendő. 
Például, ami egy arculat kialakításhoz, egy körforgalom kialakításhoz szükséges. Előzetes, 
sajnos beruházások, mert meg kell venni egy-egy épületet, meg kell venni egy-egy tulajdoni 
hányadot ahhoz, hogy valami történjen. Én azt gondolom, hogy ezeket kellene legalább 
határozat formájában elindítani. És köszönöm, én ezzel kapcsolatosan nem is kívánok mást 
mondani.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én ezzel kapcsolatosan továbbra is fenntartom a határozott véleményemet. Az 
önkormányzatnak van bizonyos mennyiségű pénze, amit különböző fejlesztésekre fel tud 
használni. Nem túl sok, de van. De én abban semmiképpen nem vagyok partner, hogy csak az 
eladó mondjon egy árat, és a vevő nem mondhat semmit. Ezért mondtam azt, Pisti, hogy át 
kell generálnunk az egész Rendezési Tervet. Abban a Rendezési Tervben le kell szigorítanunk 
a következő építkezéseket, le kell szigorítanunk, amit mi szeretnénk majd. Ha abban le van 
szigorítva, onnantól kezdve az eladónak „kötött keze” van, és nem mondhat olyan összegeket, 
amit szeretne mondani, mert mi tudjuk mutatni a Rendezési Tervet, hogy „Jó napot kívánok, 
itt majd körforgalom lesz, ide semmiféle építési engedélyt, semmit nem adunk, azért mert ez 
így van!” És vagy gondolja meg, hogy ennyiért eladja… tárgyalok most a Könyvtárnál, 
Darvaiékkal folyamatosan.  
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id. Oláh János alpolgármester: 
Én teljesen egyetértek azzal, hogy valamilyen formában mozdítsuk elő… nekem szívügyem 
ez a körforgalom, mert tudom azt, hogy ameddig az meg nem fog épülni, addig Balkánynak 
nem lesz központja. Illetve nagyon balesetveszélyes. A héten már léptünk Polgármester Úrral 
annyit benne, hogy ő megkért engem, hogy mivel az Emlékmű itt, a központban van, és akik 
annak idején azt felállíttatták, illetve akik az egészet szervezték, azokból… szerencsére én 
még túléltem a többieket, és megkérdezte, hogy én mit szólok ehhez, és természetesen, én úgy 
gondolom, hogy ez nem is az én dolgom, hogy mit szólok hozzá, hiszen ez egy közérdekű 
cselekedet volt, amit akkor, az akkori emberek megtettek, és most ezt az Emlékművet 
áttelepítenénk a Kossuth Parkba. Gyulai Laci már az elképzeléseit lefektette, illetve 
megkértük, hogy tűzze ki úgy azt a területet, hogy azt meg tudjuk mi is, képviselők és 
Polgármester Úr is tekinteni, és hogyha azt úgy jónak látnánk, akkor még ebben az évben az 
Emlékművet áttelepítenénk oda. Ezzel is már egy kicsit a központnak a… tehát, egy nagyobb 
terület szabadul fel. Ez, én úgy gondolom, az első lépés. A második lépés, amit Polgármester 
Úr is mondott, és ebben Pisti, a te szereped is benne van, javasoltuk a tervezőnek, hogy úgy 
állítsuk már be ezt a központi részt, hogy lehetőleg ezek a központi területek kisajátíthatóak 
legyenek. Ugye, ők azt ígérték, hogy megnézik, hogy most, a jogszabályok szerint milyen 
lehetőségeink vannak, a kisajátításra. Ha most ezt beleteszik a Rendezési Tervünkbe, akkor a 
kisajátítással már egy olyan eszköz kerül a kezünkbe, amivel szemben már annyira nem 
tudják felsrófolni az árakat. A másik, amivel viszont egyetértek, hogy van egy-két olyan 
ingatlan, amit talán, akár az értékénél fogva megléphetnénk, mint itt akár a Darvaiék féle 
ingatlan. Arra, azt hiszem, már lassan a bontás is el lesz rendelve.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Ha jól tudom, teher is van rajta, sajnos. Az Építési Hatóság elrendelt valami felújítási vagy 
helyreállítási kötelezettséget. És osztatlan közös tulajdonban van az önkormányzat épületével, 
amiből később csak a gondunk lesz.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
És ha elbontódik? 
 
 
Karsai István képviselő: 
Azt sem tudom, hogy szerkezetileg különálló-e? El lehet-e egyáltalán bontani? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
El lehet. Ezért tettem rá ajánlatot. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Igen, úgy tudom, hogy legutóbb erre Polgármester Úr tett is ajánlatot, amire még nem érkezett 
visszajelzés. Vagy érkezett? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem, még nem érkezett.  
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id. Oláh János alpolgármester: 
Na most, egy ilyen 500 ezer forint, 1 millió, 1,5 millió forintos vételár mellett, ha úgy alakul, 
akár most is meg tudja szerintem az önkormányzat vásárolni, mert ezek nem olyan nagy 
összegek. De ezekkel a kis lépésekkel is… már ha bekerülünk tulajdonosnak, akkor már ott 
vagyunk. Mondjuk, a Morvai kastélyban, a Tóth Zoliék részét, egy olcsó áron meg tudnánk 
venni. Az, ha kisajátításra kerül, most annyira olcsó, hogy akkor sem lesz olcsóbb, ha 
kisajátításra kerül. Tehát, ezekben, ha ezekben el tudnánk mozdulni, azt én is tudnám 
támogatni. És akkor mindig egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk 
valósítani. De ebben tárgyalt is már Polgármester Úr! 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Csak, hogy érzékeltessem a pénzügyi helyzetünket. Az MVH nem fizette még ki a tavalyi évi 
városnapunkat. Az MVH nem fizette ki még a piacot, 30 millió forintot. És az MVH nem 
fizette még ki az Egyesületeknek… a Polgárőr Egyesületnek adtunk kölcsön, a CREDO 
Zenebarátok Egyesületének, és még egynek. Ezzel még tartoznak. És túléltük, itt vagyunk, 
fizetőképesek vagyunk, de ezekre a pénzekre még várunk, várnunk kell. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Na most, nem is az van, hogy most már azonnal szaladjunk, hogy itt a pénz és vegyük meg. 
Hanem, itt az a lényeg, és én úgy látom, hogy ebben teljesen megvan az összhang, a szándék 
megvan, és én akkor azt mondom, hogy bízzuk meg a Polgármester Urat azzal, hogy 
amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, ezekben, az itt felsorolt 
területekben folytasson tárgyalást, akár egy kicsit puhatolózzon, vagy tárgyaljon, ha kell, 
akkor hozza testület elé, és akkor döntünk. Tehát, én nem úgy gondoltam, hogy már ma 
szaladjunk ezt megvenni, de például, ha a Hegedűs néni féle ház is elkel, és nem tudjuk mi 
keresztülvinni azt, hogy bekerüljön a kisajátítása a Rendezési Tervbe, akkor lehet, hogy 
valaki azt mondja, hogy ő nem adja el, és akkor bajban vagyunk. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Jó, ezért fontos számomra a Rendezési Terv. Mert ha van egy olyan Rendezési Tervünk, 
amelyben megszigorítjuk ezeknek a megvásárolni kívánt ingatlanoknak a lehetőségét, és le 
van szigorítva teljes egészében, akkor mindjárt más a vételár, és jobban lehet tárgyalni. Ezt te 
nagyon jól tudod. Ha nincs, és szabad a vásár, akkor annyit kér érte, amennyit akar.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Én pillanatnyilag annak nagyon örülök, hogy ebben egyetértés van. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Egyetértek, maximálisan. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Polgármester Úr! Tényleg, csak ehhez csatlakoznék, nagyon röviden. Ha a Rendezési Tervbe 
bekerül a kisajátítás, onnantól kezdve egy biztos vevője van annak, aki el akarja adni ezt a 
területet. Nem biztos, hogy ez majd lefelé hajtja a… most bizonytalan a helyzet, eladó egy 
ingatlan, nem tudják, hogy mi lesz vele, lehet, hogy most olcsóbban tudná megvenni az 
önkormányzat, mint a Rendezési Terv kapcsán, amikor biztos benne, hogy ezt meg fogja 
venni az önkormányzat. Nem fogunk tudni megegyezni? Hívunk egy szakértőt, és akkor majd 
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a szakértő fog mondani egy összeget. Tehát, ezért mondom azt, hogy nem biztos, hogy most 
nem olcsóbban tudná megvenni az önkormányzat ugyanazokat az ingatlanokat, mint egy 
konkrét Rendezési Terv után. Olyan az ingatlanpiac ma Balkányban, hogy eladni, az nagyon 
nehéz. Venni most bármit lehet, eladni nehéz. Nem mondom, hogy csináljuk ezt, de 
megfontolandó. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Balkányban most 40-50 ház van eladó, vagy még több is. 
 
 
Papp István képviselő: 
Ebben igazad van, mert termőföldet nehezebb venni, mint lakást Balkányban. Amíg nem volt 
„Ipari Park” cím, majdnem úgy lehetett kint venni területet, mint egy sima területet, onnantól 
kezdve, amikor meglett ez a rang, a fiúk akartak csinálni egy paradicsomüzemet, és nem 
tudtak egyezségre jutni. És nem tudtunk területet mutatni, hogy kivel lehetne tárgyalni, mert 
olyan árakat mondtak, hogy „hasra estünk” tőle! Köszönöm. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Igen, amit Pisti is forszíroz, hogy tulajdonképpen lássák az utódaink, akik utánunk jönnek, 
tényleg, nem tudhatjuk, kik lesznek, hogy lássák azt, hogy egy folyamat elindult, egy 
városközpont rehabilitáció. Valamennyien egyetértünk benne, és szorgalmazzuk, ki milyen 
formában. De itt a legnagyobb „falat”, a legnagyobb akadály, a Szabolcs-Coop épülete, mert 
ugye, azok elég csökönyös emberek, ahogy ismerem őket, és ha azt meg tudnánk szerezni, az 
ingatlan nagyságából már a körforgalom nagyságát is behatárolnánk. És ezek olyan nagy 
összegek, hogy még ki sem merjük mondani, gondolom, amit kérnének, biztos tárgyaltatok 
velük. Úgyhogy, mindenképpen az elvét, a folyamatnak az irányát meg kell valamilyen 
formában határozni, és én támogatom ezt a kezdeményezést.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
János! A Rendezési Tervvel, a Szabolcs-Coop-nak is például a két épületét akár olyan 
helyzetbe hozhatjuk, hogy azt nem tudja üzemeltetni…  
 
 
Karsai István képviselő: 
Itt kell a Szabályozási Terv. Ebben az esetben biztos, hogy kell. 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
…onnantól kezdve, ha nem tudja még bérbe sem kiadni, mert nem kap rá engedélyt, onnantól 
kezdve mi vagyunk előnyben. Ha nekünk pénzünk lenne rá, azt pedig Polgármester Úr tudja, 
hogy mikor vagyunk olyan helyzetben, akkor én a Darvaiék féle ingatlant mindenképpen 
megvásárolnám, bontsuk le onnan, csináljunk egy parkírozót oda egyelőre, mást nem. 
Támogatnám a Hegedűs néni féle ingatlan megvásárlását, meg a Morvai kastélyból, amit most 
lehet. Ezek mind, egyébként ilyen egymilliós tételek, tehát, lehet, hogy amit most én itt 
elmondtam, ezeket egy ötmilliós tételből meg tudnánk vásárolni. Na most, ha ezek a 
birtokunkban vannak, utána tényleg a Szabolcs-Coop-ra, a Szabályozási Tervre kell várni. De 
ezt te fogod tudni, hogy állunk. 
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Pálosi László polgármester: 
Tárgyalni kell velük mindenképpen. Tehát, Darvaiékkal felvettük a kapcsolatot, az Építési 
Hatóság is „gyilkolja” őket.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Minket büntetnek meg, ha nem lesz benne lépés. Osztatlan közös tulajdon, én úgy tudom. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem biztos. Mi meg felszólítottuk Darvait, hogy csinálja meg.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Ha van alapító okirat, amelyben kizárólagos használatot biztosít neki arról a részről, akkor 
igen. Nem tudom, hogy van-e alapító okirat? De ha nincs olyan alapító okirat, amelyben a 
kizárólagos használat szabályozva van, akkor ugyanúgy megbüntetnek bennünket is. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Rendben van, Pisti! De mi meg felszólítottuk Darvait, mi hozzájárulunk bizonyos összeggel, 
mivel társtulajdonosok vagyunk, csak csináljon belőle valamit. Na, most, ha ő továbbra sem 
hajlandó semmit sem csinálni vele, mint tulajdonos, akkor mit csinál velünk? Megbüntet 
valamennyire, de akkor sem annyira büntet. De most mit csináljak vele? Ha a tulajdonos nem 
akar vele csinálni semmit, nekünk nem akarja eladni, el akarja, csak nem annyiért, amennyiért 
én mondtam… 
 
 
Karsai István képviselő: 
Meg kell egyezni.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Hát, meg kell egyezni. Most ő mondott egy számot, én is mondtam egy számot, és itt állunk. 
Ez így nem egyezség. Az egy lebontásra váró épület, azt tudod nagyon jól, azt bontani kell. 
Utána nekünk még meggyűlik vele a bajunk, mert a fal bontható, de a tetőt, azt nekünk kell 
megcsinálni a Könyvtárnál, el kell bontani, el kell hordani, stb. Az mind pénz. Még, ha a 
munkaerőt nem számolom, akkor is. A traktor sem megy ingyen.  
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Jó. Akkor ezt szerintem megbeszéltük.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, észrevétele, 
bejelentése?  
 
 
Keszler János képviselő: 
Mindig bosszantott engem, úgy piszkálta a fantáziámat, hogy Klebelsberg, hogy is van ez? 
Véletlenül eltévedtem pénteken Kecskemétre egy ballagásra, és a Gimnáziumban ott van egy 
névtábla, és 1943-ban volt oktatási és vallásügyi miniszter. Ez csak egy megjegyzés volt. A 
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másik dolog, személyesen beszéltünk róla, meg is ígérted, hogy a három fogyatékos 
gyereknek valamiféle támogatást adunk. Meg is írták a szülők a kérelmeket, azt is mondtuk, 
hogy a júniusi rendes testületi ülésre hozzák be, és akkor döntünk felette, valamilyen átmeneti 
vagy valamilyen segély… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Saját hatáskörben döntöttem, ki is utaltuk nekik a pénzt. 
 
 
Keszler János képviselő: 
Köszönjük szépen! Az ő nevükben is! Már tovább is mondom. A kóbor kutyák ügye, ugye 
ismét „elharapódzott.” Ugye, lásd a Szabolcs-Coop előtt is, látjuk, a mi utcánkon is, most nem 
azért, hogy a mi utcánk, de többször volt már erről szó. A szomszédasszonyok is járnak az 
Electrolux-ba dolgozni három műszakban, és panaszkodnak, hogy 3-4 kutya is kísérgeti őket, 
nem biztos, hogy jó szándékkal. Azt meg én személyesen láttam, nem egyszer, nem kétszer, 
Cibakpusztán, ahogy átmegyünk a vasúti átjárón, ott, a régi szeméttelep környékén, 10-12 
kutya kóborol csapatokban, van, amelyikben egy darab lánc van a nyakában, van, amelyiknek 
egy kis darab madzag, kölönc, meg stb. és úgy járnak falkástól. Tehát, ezt komolyan kellene 
vennünk, mert ne adj’ Isten, előbb-utóbb valamilyen komolyabb baj lesz belőle.  
Aztán, Rácz Imre Képviselő-társam már a múltkor is sérelmezte, de azt hiszem, hogy 
valamennyien mi is, hogy sok utcán még nincs szilárd burkolatú járda, de a Kossuth utcán 
már bontjuk fel. Azért ezt nem nézi senki jó szemmel, és keresni kellene a felelősöket, kik 
ennek a mulasztói? Mert nem igaz, ha megvan a sóder, a cement, jó minőségben letették, nem 
igaz, vagy nem öntözték jól, vagy rossz minőségben keverték, de már egy év után, vagy egy 
hónap után is, fel kell törni, és ez nem vet, ugye jó fényt, és sok helyen még, ugye semmiféle 
járda nincsen.  
A Ravatalozó hiányosságaira többször felhívtam már a figyelmet, ígéretet is kaptam rá 
korábban. De tényleg, akkor mikor lesz ebből valami? Ezek kis összegek, amiket elmondtam, 
ismételten elmondanám. Tehát, az üvegezések, a külső-belső világítás, aztán a tetőbeázás, 
aztán ahol volt a bonchelyiség, oda kellene valamilyen függöny, amivel elzárnák azt a részt. 
Most is jártam kinn, és még nemigen valósult meg abból semmi. Utaltál is rá, nem akkora 
nagy összegekről van szó. A másik dolog, szintén a temetőhöz kapcsolódóan, több ismerősöm 
is elmondta, hogy a temetőben ismét megjelentek a lopások, a virágokat ellopják, pedig ott 
láttam két közhasznú asszonyt, dicséret is érdemelte a munkájukat… és megjelentek az őzek. 
Személyesen is láttam a nyomát, és lerágják a virágokat. Tehát, valakik nem zárják be hátul a 
kaput, pedig még ki is van írva. Nem tudom, ez emberi mulasztás, trehányság. De akik eddig 
ott dolgoztak, tényleg dicséret érdemelte őket, gyönyörű szép rend volt, de többen 
panaszolták, hogy ellopják a virágokat ismét. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Jó. Tehát, visszafelé haladnék. A kóbor kutyákra majd Jegyző Asszony válaszol. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Ehhez nekem is lett volna… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Igen, Pisti! 
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Karsai István képviselő: 
Az eb rendeletet lehet, hogy át kellene gondolnunk. Nem tudom, hogy van-e ilyen az 
önkormányzatnak, kutyatartással, állattartással kapcsolatos rendelete?  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Nincs. 
 
 
Karsai István képviselő: 
Nekem az is elég szembetűnő, meg elég kellemetlen dolog, amikor fiatalok harci kutyákat 
sétáltatnak szájkosár nélkül. Tehát, ezeket össze lehetne gyűjteni, és egy eb rendeletet lehetne 
alkotni, és akkor ezzel kapcsolatosan meg kellene próbálni betartatni. 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Az állattartásról szóló törvény kimondja, hogy mi minősül veszélyes ebnek, és akkor a 
gazdának azt kötelessége… 
 
 
Karsai István képviselő: 
De azt mi tudjuk akár szigorítani is, igaz? 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Szigorítani tudjuk egyébként, hogyha a képviselő-testület alkot egy rendeletet. A kóbor 
kutyákkal kapcsolatosan, hogyha forrást biztosít a képviselő-testület, akkor a sintérnek tudunk 
szólni. De egyet tudni kell, hogy egyetlen kóbor kutya 26.500.- Ft. Tehát, hogyha befogják, és 
elviszik… nagyon sokszor szólunk, és mondják, hogy nincs hely a menhelyen, várni kell rá. 
Felírják, esetleg befogják, és nekünk kell tartani, bárhol, mondjuk a Balku féle háznál, vagy 
bárhol tartani kellene tíz kutyát. És hogyha van hely… de többször előfordult, hogy a 
Közterület-felügyelővel telefonálunk, és azt mondják, hogy nincs hely. A másik lépés, a 
kutyasintér, az viszont 26.500.- Ft / kutya.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Július 1-jétől településőr fog munkába állni, és észre fogjátok venni, szinte éjjel-nappal, 
közhasznú munkásokból fognak beállni.  
A temető ügye folyamatban van, mondtam a múltkor is, itt voltunk testületi ülésen, minden 
energia, és minden, ami mozdítható, azt a tésztaüzem beindítására fordítom. A tésztaüzemnek 
pénteken már működnie kellene, de sajnos nem fog működni, mert a csempézéssel csúsztunk. 
És most minden energiánkat oda összpontosítjuk, hogy a 40 asszonynak minél hamarabb 
legyen munkalehetősége, mert péntektől kezdenek az asszonyok.  
A másik, hogy nyitva van a kapu. Én is folyamatosan tapasztalom, sajnos, elől-hátul, éjszaka 
is nyitva van a kapu, ha az őz lerágja a virágot… a hátsó folyamatosan nyitva van, sőt még ki 
is van támasztva, nehogy a szél véletlenül befújja, erről viszont emberek tehetnek, aki 
kinyitja, és nem zárja be. Én erre nem tudok mit mondani.  
A járda. Az a Kossuth utcai szakasz, az valamiért, számomra is egyelőre megfejthetetlen, 
gyanítjuk, hogy vagy a cement, vagy pedig a locsolás hiánya, és a meleg okozta ezt a 
problémát. Kizárólag ezen a szakaszon volt probléma, ez kijavítottuk. Hétfő reggel a Kállói 
utat kezdjük el befejezni. Tehát, a Kállói útra megy egy csapat, illetve a Kossuth-kertben van 
négy kőműves, akik a térburkolót rakják lefelé. Tehát, a Kossuth-kert meg lesz újítva, úgy, 
ahogy annak idején nyert a pályázat, emlékeztek rá? Na, most, mi a kavics helyett térburkolót 
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rakunk, pályázat nélkül. De most jelzem előre, hogy csak azokhoz a járdaszakaszokhoz lesz 
hozzányúlva, és nagyon óvatosan szeretnék vele bánni, mert én még mindig bízom abban, és 
hiszek abban, hogy augusztus 1-jétől a Start Munkaprogramba valamilyen szintű járdaépítést 
is bele tudok tenni. Tehát, őrültség lenne most nagy ütemben nekiállni, és megcsinálni azokat 
a járdaszakaszokat, amik nincsenek készen, és augusztus 1-jétől meg mondjuk, beindulna a 
járdaprogram két vagy három hónapra, és 100 %-ban el tudnám hozni azt, amit most saját 
erőként teszek bele. Tehát, én úgy gondolom, hogy ebben az évben, amit mindenképpen be 
kellene fejeznünk, ha az időjárás és minden egyéb engedi, a Kállói utat be kellene fejezni, a 
Szakolyi út félig van készen, be kellene fejezni, illetve a Petőfi úton van egy szakasz, de csak 
az a szakasz, ahol ténylegesen járda van, azt a szakaszt kellene az idén megcsinálni. Ez a 
három szakasz szerepel a terveim között szeptember végéig, október elejéig, ameddig a fagy 
be nem áll, és ezt a három szakaszt szeretném megcsinálni, de vadonatúj járdaépítésre az idén 
nem lesz lehetőség. Ez biztos. De legalább azok be lesznek fejezve, amiket elkezdtünk.  
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, észrevétele, 
bejelentése?  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk neki, hogy most már délután is van 
rendelés az ügyelet helyett. Na, most az a baj, hogy az ügyeleten, kedden, szerdán és 
csütörtökön csörög a telefon hátul, és nem veszi fel senki. A múltkor pont úgy jártunk, hogy 
csörgött a telefon, mi még pont dolgoztunk, hátra mentem, mert már biztos csörgött egy fél 
órája, és akkor pont a mentősök voltak, kértek egy orvost újraélesztéshez. Nem tudom, Mátrai 
Doktor Úr Jegyző Asszonyt megkereste-e, mert valamelyik nap ő volt a készenlétis, és ő is azt 
mondja, hogy 10 percenként csörög a telefon, nem veszi fel senki, és pont egy kismamához 
hívták volna az orvost. Ebből egyszer még lehet nagyon nagy problémánk lesz. Nem lehetne-
e azt, hogy a telefont átirányítanák annak a rendelőnek, aki dolgozik, mert aki a rendelőben 
dolgozik, az az ügyeleti részhez, azt mondja, semmi köze. És szerintem ebből egyszer bajunk 
lesz, mert… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nekünk? Mint Önkormányzatnak? 
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Nem mint Önkormányzatnak, hanem, mint az Egészségügyi Központ fenntartójának, igen. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Mi, az Egészségügyi Központban semmit nem tartunk fenn. Mi a Központi Ügyeletet tartjuk 
fenn társulási formában, délután 16 órától reggel 8 óráig.  
 
 
Kiss Sándorné képviselőnő: 
Déltől 4-ig ott semmilyen mozgás nincs. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Mondom még egyszer. Mi kizárólag a Központi Ügyeletet tartjuk fenn délután 16 órától 
reggel 8 óráig. 
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Kiss Sándorné képviselőnő: 
És akkor mi lenne a megoldás? Egy hordozható telefon, ami… 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én tudom a megoldást. Ezt szerintem az orvosoknak kell megoldaniuk, a készenlétisnek, vagy 
aki rendelési időben van, hogy vegye fel a telefont. Nem hiszem, hogy az önkormányzatnak 
kell megoldania, hogy a telefont valaki vegye fel. Nem hiszem, hogy nekem kell ezt 
megoldani! 
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
A Pharma Medical-nak kell ezt megoldani, egyrészt. Másrészt, a háziorvosoknak a 
kötelessége a készenlét. Le van írva az egészségügyi törvényben, hogy kötelességük ügyeletet 
tartani. Kell egy jó telefonos, és át kell irányítani a mobiltelefonra.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én csak annyit szeretnék kérni, hogy ne szaladjunk el mindig minden mellett, hanem 
csináljunk egy olyat, hogy kérjük fel a Jegyző Asszonyt, hogy a következő, szeptemberi 
rendes testületi ülésre az eb rendelettel kapcsolatosan készítsen egy tervezetet. Természetesen, 
ehhez én is, vagy bármelyik Képviselő-társam, aki jelen van, a gondolataival szívesen 
hozzájárul, úgyhogy legyen valami nyoma, és akkor a szeptemberi testületi ülésre erre térjünk 
vissza. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Nem kell azt annyira eltolni, Pisti! Lesz rendkívüli testületi ülés júliusban, szerintem 
augusztusban is. Jegyző Asszonynak van ideje. Következő testületi ülésre, mondjam az 
időpontját? Július 11-e, péntek reggel 8 óra.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Én ezt a részét rád bízom. Csak csináljuk meg. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Én viszont, ha már csinálunk eb rendeletet, akkor szeretném, ha az eb rendelet minél 
hamarabb élne, mert a kutyákkal valóban gondok vannak.  
 
 
Karóczkai Istvánné jegyző: 
Jó, csak azért mondtam, hogy a szeptemberi rendes testületi ülésre, mert rendeletet rendes 
testületi ülésen szoktunk elfogadni. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Szoktunk, de lehet rendkívüli ülésen is! Hát, hogy mit szoktunk? De lehet, és ez a kutya ügy, 
szerintem ez olyan dolog, ami miatt minél hamarabb kell! 
 
 
Karsai István képviselő: 
Én azt mondom, hogy nekem ez nem probléma innentől kezdve, csak legyen valami. 
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Pálosi László polgármester: 
Én viszont támogatnám a minél hamarabbi időpontot. Ha nem július 11-én, akkor legalább az 
augusztusi rendkívüli testületi ülésre, de ne húzzuk szeptemberig. Tehát, én azt kérem a 
Jegyző Asszonytól, hogy amennyire lehet, minél gyorsabban. Tehát, én maximálisan 
támogatnám azt, hogy ha alkotunk ilyen rendeletet, akkor minél hamarabb hozzunk eb 
rendeletet, és nagyon szigorú eb rendeletet, hogy lehetőség legyen arra, hogy tudjon 
intézkedni bárki ebben az ügyben, mert valóban vannak problémák Balkányban.  
 
 
Karsai István képviselő: 
Sokba kerül egy sintér, de egy veszettség elleni oltás is sokba kerül. 
 
 
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: 
Köszönöm szépen! A mai nyílt képviselő-testületi ülést 10 óra 40 perckor bezárom, és zárt 
ülést rendelek el!  
    

Kelt.: Balkány, 2014. június 25.   
 
 
 
 
         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                        jegyző  
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                       Balkányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől  

                                 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz. 

                            Tel.: (42) 561-000; Fax: (42) 561-073;  

                                           e-mail: balkany@balkany.hu; honlap: www.balkany.hu 

 

 
 
 
Szám: 7/11/2014. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2014. július 10. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


