
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott 
rendkívüli ülésének: 
 

a.) Tárgysorozata 
b.) Jegyzőkönyve 
c.) Határozatai (91-93) 

 

 

Tá rgysoroza t 
  

1.) Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
alapján pályázat benyújtása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
 

Kelt.: Balkány, 2013. június 18.  
      
 

Tisztelettel:  
 
 
  

                  Pálosi László  
                             polgármester  
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Jegy zőköny v  
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme                       

(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) 
 

Jelen vannak: 
 

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

Távol maradtak: 
 

Karsai István képviselő   - igazoltan távol 
Keszler János képviselő  - igazoltan távol 
 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Molnár Enikő pályázati munkatárs 
 
 

 

Pálosi László polgármester: 
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-
testületi ülésen! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 
jelen van 7 fő képviselő, Karsai István és Keszler János képviselők igazoltan vannak távol, a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 7 30 órakor megnyitom.  
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő egyetlen napirendi pontot javaslom 
felvenni a képviselő-testületnek. Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján 
pályázat benyújtása tárgyában című napirendet.  
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pont napirendre történő felvételével, és azt el 
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.   
 

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

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

91/2013.(VI. 18.)  
határozata 

(Z1) 
 
 

a napirendi javaslatokról 
 
 

A Képviselő-testület a 2013. június 18-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja 
meg: 
 

1.) Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM 
rendelet alapján pályázat benyújtása tárgyában 

  Előadó: Pálosi László polgármester 
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1.) számú napirend: -   Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján pályázat 
benyújtása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Két határozat-tervezet van. Két pályázatot nyújtanánk be. Az egyik a „Fecskeház” 
létrehozásáról szóló pályázat, amelynek az összköltsége 8,5 millió forint. Valamint a 
szeptember 7-én tartandó „Sport és Egészségnap” című rendezvény, amelynek az 
összköltsége 1.113.400.- Ft lesz. Ugye, 1 millió forinttal támogatják a rendezvényt, és a 
113.400.- Ft ÁFA vissza nem igénylése miatt saját erőként ezt hozzá kell tennünk.                  
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  
 
 
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és mindkét határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A második határozat-tervezetet azzal 
a kiegészítéssel, hogy 113.400.- Ft a saját erő összege.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
 
id. Oláh János alpolgármester: 
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ezen kívül tudunk-e még valamire pályázni? 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Maga, az Önkormányzat, nem. Van még egy futó pályázat, amit nem mi csinálunk, hanem a 
Nyugdíjas Klub. Ők pályáznak egy 500 ezer forintos rendezvényre. Visszahívják azokat az 
énekkarokat, ahová ők szoktak járni, de ott a Nyugdíjas Klub a pályázó, nem az 
Önkormányzat. Rezeg a léc most már, ugye nekünk, mert a vége felé vagyunk az Uniós 
költségvetés vége felé vagyunk, és ez a de minimis alapunk erőteljesen rezeg, most kértünk 
hivatalos állásfoglalást, hogy állunk, mert a de minimis-en túl már mi nem pályázhatunk, mint 
önkormányzat. A HACS-on belül ilyen megállapodás született, minden önkormányzat 
elfogadta, hogy ennyire tud pályázni, és nem teszünk egymásnak keresztbe. Megkérdezem, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, 
javaslata?  
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján pályázat benyújtása tárgyában 
című határozat-tervezetben foglaltakkal, és javasolja „Fecskeház létrehozása a balkányi 
731/2 hrsz-on található szolgálati lakás felújításával”  című pályázat benyújtását 8.500 ezer 
forint projekt összköltség, illetve 0 Ft saját erő mellett, 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 

92/2013.(VI.18.)  
határozata 

 (Z1) 
 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján  
pályázat benyújtása tárgyában 

 
 
A Képviselő-testület:  
 

1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
alapján „Fecskeház létrehozása a balkányi 731/2 hrsz-on található szolgálati lakás 
felújításával” című pályázat benyújtását. 
 

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

- a projekt összköltsége:                            8.500.000.- Ft 
- saját erő:                                                               0.- Ft 
 összesen:                                                  8.500.000.- Ft 

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

benyújtására.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
  

Pálosi László polgármester: 
Aki egyetért az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján pályázat benyújtása tárgyában 
című határozat-tervezetben foglaltakkal, és javasolja „2013. szeptember 7-én tartandó Sport 
és Egészségnap” rendezvény előkészítése és megvalósítása címmel pályázat benyújtását 
1.000 ezer forint igényelt támogatás, illetve 113.400.- Ft saját erő mellett, 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 

93/2013.(VI.18.)  
határozata 

 (Z1) 
 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján  
pályázat benyújtása tárgyában 

 
 

A Képviselő-testület:  
 

1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
alapján „2013. szeptember 7-én tartandó Sport és Egészségnap”  rendezvény 
előkészítése és megvalósítása címmel pályázat benyújtását. 
 

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

- igényelt támogatás:                                 1.000.000.- Ft 
- saját erő:                                                    113.400.- Ft 
 összesen:                                                  1.113.400.- Ft 

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

benyújtására.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 7 34 órakor 
bezárom.  
 
Kelt.: Balkány, 2013. június 18.  
   
 
 

         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: 7/13/2013. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2013. július 3. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


