
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 

megtartott rendkívüli ülésének: 

 

a.) Tárgysorozata 

b.) Jegyzőkönyve 

c.) Rendeletei (10-12) 

d.) Határozatai (81; 100-104) 

 

 

Tá rgys o ro zat  
  

1.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

2.)  Előterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

3/a.) Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 6/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

3/b.) Előterjesztés városi kitüntető díjak adományozása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

tárgyában 

        Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 
 

5.) Előterjesztés Balkány Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat 

módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

6.) Előterjesztés a 2015-2029. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 

jóváhagyása tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

7.) A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme 

      Előadó: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

Kelt.: Balkány, 2014. augusztus 13.  

  

      

Tisztelettel:  

 

  

                   Pálosi László  

                              polgármester  
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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 

megtartott rendkívüli 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, Néző Ferenc, Rácz Imre képviselők 

 

Távol maradt: 
 

 

Kiss Sándorné képviselőnő     - igazoltan távol 

Papp István képviselő              - igazoltan távol 

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív 

alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő, Kiss 

Sándorné és Papp István képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol, a 

képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 8 óra 00 perckor megnyitom.  

Napirendi javaslatként a meghívóban szereplő egyetlen napirendi pontot javaslom felvenni a 

képviselő-testületnek. 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 

81/2014.(VIII. 13.)  

határozata 

(Z1)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2014. augusztus 13-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 

 

 
 

1.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

2.)  Előterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában 
 Előadó: Pálosi László polgármester 
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3/a.) Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 6/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

3/b.) Előterjesztés városi kitüntető díjak adományozása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

tárgyában 

        Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 
 

5.) Előterjesztés Balkány Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat 

módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

6.) Előterjesztés a 2015-2029. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 

jóváhagyása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

7.) A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme 

      Előadó: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

1.) számú napirend: - Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-

megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

 

Pálosi László polgármester: 

A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem 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 rendelet-tervezetben 

foglaltakat javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.   

 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása, javaslata? 

 

 

Keszler János képviselő: 

Jegyző Asszonnyal tegnap találkoztam, rá is kérdeztem, hogy a rendelet-tervezetben szerepel 

a közterület-elnevezés, a házszám-megállapítás szabályai… az utcanevek elnevezésének 

szabályairól nem olvastam az előterjesztésben semmit. Pedig az utca elnevezésről volt 

határozatunk is. Most ez véletlenül maradt ki? Most akkor, nem tudom, ezt nem kellene 

belevenni?  
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Pálosi László polgármester: 

II. Fejezet 4. pontja, A közterület elnevezésre vonatkozó szabályok. 

 

 

Keszler János képviselő: 

De a házszám-megállapítás is benne van, akkor az utcanevek nem kellenek?  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Közterület, János! 

 

 

Karóczkai Istvánné jegyző: 

Ez rendelet. Ez alapján lehet megállapítani ez után, hogy hogyan nevezzük el az utcákat.  

 

 

id. Oláh János alpolgármester: 

Ahhoz ezt kell előbb elfogadni. 

 

 

Karsai István képviselő: 

Az utcanév, az a közterületnév, János!  

 

 

Pálosi László polgármester: 

A közterület, az az utca is. 

 

 

Karsai István képviselő: 

Közterek, parkok, utcák. Legalábbis, az én értelmezésemben. 

 

 

Karóczkai Istvánné jegyző: 

Így van. A 4. § (3) bekezdésben le van írva.  

 

 

Keszler János képviselő: 

Az utcát nem látom benne, de a házszám szerepel… 

 

 

Pálosi László polgármester: 

A közterület, az az utca is, többek között. 

 

 

Keszler János képviselő: 

Volt vagy 6 utcanév változtatás is, tavaly ilyenkor, akkor azt nem kellene belevenni? 

 

 

Pálosi László polgármester: 

De az a Kormány döntése alapján volt. 
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Karóczkai Istvánné jegyző: 

Az törvény alapján volt megállapítva. Most a törvény alapján helyi önkormányzati rendeletet 

kell alkotnunk.  

 

 

Keszler János képviselő: 

Rendben. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? 

 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze 

azt.  

 

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

rendeletet alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2014.(VIII.13.) 

önkormányzati rendelete 

(A11) 

 

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, ennek során 

érvényesítse a helyi sajátosságokat, figyelemmel legyen az igazgatási, földrajzi, történelmi, 

közlekedési, nyelvhelyességi szempontokra, valamint az utcanév táblák és házszámtáblák 

kihelyezési rendjének megállapításával is segítse az egységes városkép kialakítását. 

 

 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balkány város közigazgatási területén belül található 

közterület elnevezésére, utca-névtáblával való jelölésére, továbbá lakóházak                   

(építési telek), belterületi egyéb épület házszámozására, házszámtáblával való jelölésére. 

 

(2)  Balkány Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, továbbá korábban megállapított közterületnevet és házszámot 

megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 

 

 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület. 

 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában 

meghatározott név. 
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c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely 

az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az 

ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 

II. Fejezet 

Közterületek elnevezése 

 

 

4. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 

 

4. § 

 

(1) Balkány Város belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell 

nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni. 
 

(2) A közterület természetes folytatásaként később kialakuló természetes szakasz 

(meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi 

fel. 

 

(3) A közterület elnevezése név előtagból, és utótagként a közterület jellegére utaló 

meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll. 

 

(4) A közterület név előtagjának megállapításakor kerülni kell 

a) a névismétlődéseket, 

b) a névhalmozódásokat, 

c) az idegen, vagy nehezen kiejthető és a csak dátumokból álló elnevezéseket. 

 

(5) Betűszókkal, betűcsoportokkal, számjegyekkel közterület név előtagja nem állapítható 

meg. 

 

5. § 
 

(1) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy 

történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá 

arra, hogy az elnevezés közérthető legyen. 

 

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 

 

(3) Ha egy közterület település-rendezés, beépítés következtében két vagy több részre 

tagozódik, egységes közterületként megszűnik, és új nevet kell adni a közterületnek. 

 

 

5. A közterület elnevezése személyről 

 

6. § 

 

(1) Személyről utcát elnevezni halála után legalább 15 év elmúltával lehet. Élő személyről 

közterületet elnevezni nem lehet. 
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(2) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, aki 

a) tevékenysége folytán a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen 

szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett; 

b) a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan 

jelentőset alkotott; 

c) a város életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult 

Balkány város fejlődéséhez, hírnevének gyarapodásához. 

 

(3) A közterület név előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha 

a névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert, és 

személye ezáltal nem téveszthető össze. 

 

(4) Az elnevezett közterület névadójáról szöveges emléktáblát lehet elhelyezni a közterület 

kezdetén (első ingatlanán). Az emléktábla elkészíttetése és elhelyezése az önkormányzat 

feladata.  

 

(5) A tábla szövegét a Képviselő-testület Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezését 

követően a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

(6) Az emléktábla két oldalán 1,5 méteren belül, valamint az emléktábla alatt és felett nem 

lehet reklám és egyéb kegyeletsértő, vagy bármilyen más módon zavaró elemet 

elhelyezni. 

 

7. § 
 

Közterület nevének megváltoztatására az e rendeletben meghatározott közterület elnevezés 

szerinti szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy közterület nevét megváltoztatni 

csak az adott közterületen lakók többségének egybehangzó kérésére, vagy a képviselő-testület 

bizottságai kezdeményezése alapján lehet. 

 

8. § 

 

(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

 

(2) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli 

kezdeményezés alapján hivatalból indulhat. 

 

(3) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását  

a) a polgármester, 

b) helyi önkormányzati képviselő, 

c) a képviselő-testület bizottsága, 

d) Balkány városban lakcímmel rendelkező állampolgár, 

e) Balkány városban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy 
 

kezdeményezheti. 
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(4) A közterület elnevezésére vonatkozó kezdeményezést tartalmazó előterjesztést Balkány 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Kulturális Bizottsága 

előzetesen véleményezi. 

 

(5) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon – a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó útján – közzé kell tenni. 

 

 

9. § 

 

A közterület nevének megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 

lakosságot, az illetékes Járási Hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a 

Rendőrség, a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az 

illetékes közműszolgáltatókat. 

 

6. Utcanév-tábla elhelyezése 

10. § 

 

(1) Az utcanév-táblát az utca bal oldalán az utca elején és végén, valamint az utca 

útkereszteződéseinél minden sarokingatlanon el kell helyezni. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az utcanév-tábla elhelyezését tűrni köteles.  

 

(3) Az utcanévtábla elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, elkészítéséről, 

elhelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.  

 

(4) Az elhelyezett utcanév-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, 

szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.  

 

III. Fejezet 

Házszámozás megállapítása 

 

 

7. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 

 

11. § 

 
 

(1) A névvel ellátott közterületen a lakóházakat, az egyéb épületeket és az építési telkeket 

házszámmal kell ellátni és a házszámozást nyilván kell tartani. 

 

(2) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 

 

(3) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni. 
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12. § 

 

(1) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település 

központjától kifelé haladva növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem 

alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell 

megkezdeni. 

 

(2) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően 

történik. 

 

(3) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása egyes számtól 

kezdődően folyamatosan is történhet. 

 

(4) Terek esetén a házszám-megállapítás egyes számtól kezdődően folyamatosan, az 

óramutató járásával megegyezően alakítandó ki. 

 

(5) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a 

gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 

 

 

13. § 

 

(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a 

magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak. 

 

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú 

ingatlannal határos telek marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig 

alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni. 

 

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell 

feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell 

összekötni. 

 
 

14. § 

 

(1) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás 

elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni. 

 

(2) E rendelet 12-13. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő 

közterületek házszámozását nem érintik. 

 

(3) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan 

rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 

azonosítását akadályozzák. 

 

15. §    

 
(1) A házszám megállapítása és megváltoztatása Balkány Város Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre 

ruházza át. A házszámozás megállapításának előkészítő munkálatait a jegyző végzi.  
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(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A kérelemre 

indult eljárás illetékköteles. 

 

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. 

 

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, 

továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal. 

 

(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

8. A házszám-tábla elhelyezése 
 

16. § 

 

 

(1) Az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem 

azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, 

házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kell elhelyezni.  

 

(2) A házszám-tábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának 

(kezelőjének) kötelezettsége. 

 

 

9. Záró rendelkezések 

 

17  . § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. augusztus 14-én lép hatályba.  

 

(2) Az e rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a 

rendelet hatályba lépése nem érinti. 

 

 

 

 

   Pálosi László    Karóczkai Istvánné 

   polgármester     jegyző  

 

 

 

 

Záradék:  
 

 
 

 
 

A rendelet kihirdetve 2014. 08. … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
 

 

Balkány, 2014. 08. ….  

 

    

Karóczkai Istvánné  

         jegyző 
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2.) számú napirend: - Előterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

Pálosi László polgármester: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, 

méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, ezért a napirend tárgyalásának idejére, míg a 

kitüntetettek személyéről döntünk, 8 óra 04 perckor zárt ülést rendelek el. A rendelet-

tervezetet pedig nyílt ülés keretében fogjuk elfogadni.  

 

 

Zárt ülés. 

 

 

Zárt ülés után. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

8 
17

 órakor nyílt üléssel folytatjuk tovább. Tájékoztatom a jelenlévőket a képviselő-testület 

zárt ülésen hozott döntéseiről.  

A képviselő-testület a 82/2014.(VIII.13.) számú határozatával díszpolgári címet adományoz 

Madár János költőnek. A Képviselő-testület a díszpolgári címet arra tekintettel adományozza 

Madár János Balkány Város híres szülötte részére, hogy irodalmi, művészeti, helytörténeti 

értékek megmentéséért végzett munkája során Balkány Város hírnevét vitte tovább.  

A képviselő-testület a 83/2014.(VIII.13.) számú határozatával díszpolgári címet adományoz 

Prof. Dr. Várdy Huszár Ágnes írónőnek. A Képviselő-testület a díszpolgári címet arra 

tekintettel adományozza Prof. Dr. Várdy Huszár Ágnes irodalomtörténész, író, kritikus, a 

Balkányi Gődény család leszármazottja részére, hogy a magyar irodalom, a magyar kultúra, a 

magyar történelem külföldön való megismertetésére és népszerűsítésére irányuló munkássága 

során Balkány Város hírnevét vitte tovább.    

A képviselő-testület a 84/2014.(VIII.13.) számú határozatával díszpolgári címet adományoz 

Szöllősi Zoltán János költőnek. A Képviselő-testület a díszpolgári címet arra tekintettel 

adományozza Szöllősi Zoltán János költőnek, hogy az irodalmi életben végzett tevékenysége 

során Balkány Város hírnevét vitte tovább.  

A további két személyre, Prof. Dr. Várdy Béla költőre és Marjánné Rinyu Ilonára, Balkány 

volt polgármesterére tett javaslat nem nyerte el a minősített többséget.  

A kitüntetett személyekről született döntések meghozatala után az önkormányzati rendelet-

módosításra kerülne sor. A három kitüntetett személy neve beépülne a rendelet                              

2. mellékletébe.  

A rendelet-tervezetet 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 véleményezte az előterjesztést és a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is véleményezte az előterjesztést és a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendelet-tervezetbe kerüljön beépítésre, hogy a díszpolgári 

cím adományozása tárgyában bármelyik képviselő tehessen javaslatot. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. Megadom a szót Jegyző Asszonynak. 

 

 

Karóczkai Istvánné jegyző: 

A díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „bármely természetes vagy jogi személy 

kezdeményezheti javaslattétellel a díszpolgári cím adományozását.” Tehát, ez két különböző 

rendelet, amiről tegnap beszéltünk, úgyhogy nyugodtan kezdeményezheti a képviselő-testület 

bármely tagja a díszpolgári cím adományozását.  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Jó. Köszönöm szépen. Én azt javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy mivel az 

önkormányzati rendeletünk 3. § (1) bekezdése tartalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

által javasoltakat is, ezért én eredeti formában javaslom a rendelet-tervezetet a képviselő-

testületnek elfogadni.  

 

 

Karsai István képviselő: 

Én voltam az, aki ezt a kérdést a bizottsági ülésen felvetettem, de a Jegyző Asszonytól kapott 

válasz kielégítő… tehát, én is így gondolom. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Jó, rendben. Akkor egyetértünk. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása, javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 

17/2004.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben 

foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 

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

rendeletet alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2014.(VIII.13.)  

önkormányzati rendelete 

(A3) 
 

a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 

1. §  A díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

 

2. §  (1) E rendelet 2014. augusztus 14. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 (2)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.   

 

 

 

 

 

                                 Pálosi László                               Karóczkai Istvánné  

                            polgármester                                                       jegyző  
 

 

 

 

Záradék:  
 

A rendelet kihirdetve 2014. augusztus … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 

 

Kelt.: Balkány, 2014. augusztus 

 

 

 

                  Karóczkai Istvánné 

                            jegyző  
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1. melléklet a 11/2014.(VIII.13.) rendelethez 

 

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi személyeknek 

adományozott díszpolgári címet: 
 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2004.(IX.15.) határozata alapján:  

1. dr. Halmay Balázs Főorvos Úr 

2. Néhai Szántó János Tanár Úr – posztumusz cím 

3. Néhai Dankó József Balkány Nagyközség volt Polgármestere – posztumusz cím 

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2006.(II.28.) határozata alapján: 

Gazda László – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke  

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2008.(IX.10.) határozata alapján: 

Néhai Ungvári Sándor Balkány, Petőfi u. 54. szám alatti lakos – posztumusz cím  

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2008.(IX.10.) határozata alapján: 

Néhai dr. Szilágyi Zsolt László Balkány Város volt jegyzője, majd települési képviselője – 

posztumusz cím  

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013.(VIII.12.) határozata alapján: 

Néhai dr. Kun Bertalan Balkány Nagyközség volt polgármestere háziorvosa – posztumusz cím  

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2013.(VIII.12.) határozata alapján: 

Néhai dr. Lovas Imre Balkány Nagyközség volt állatorvosa – posztumusz cím 

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2014.(VIII.13.) határozata alapján: 

Madár János költő 

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2014.(VIII.13.) határozata alapján:  

Prof. Dr. Várdy Huszár Ágnes írónő  

 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2014.(VIII.13.) határozata alapján:  

Szöllősi Zoltán János költő 
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Pálosi László polgármester: 

És aki a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.) 

önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze azt.  

 

A Képviselő-testület a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 

17/2004.(VIII.31.) önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben 7 igen szavazattal 

elfogadta.  

 

 

3/a.) számú napirend: - Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.) 

önkormányzati rendelet módosítása 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 bizottsági állásfoglalásokat 

ismertetni szíveskedjenek.  

 

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 

A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 

foglaltakat javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.   

 

 

Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetben 

foglaltakat javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.   

 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása, javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

6/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, 

és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 

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

rendeletet alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2014.(VIII.13.)  

önkormányzati rendelete 

(A3) 

 

a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye              

32. cikk (2) bekezdésében, valamint  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
 

 
 

1. §  A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.) 

önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ezen rendeletben felsorolt díjakat a városnapon rendezett ünnepségen kell átadni.” 
 
 

2. §  Ez a rendelet 2014. augusztus 14-én lép hatályba és a kihirdetést követő napon hatályát 

veszti. 
 

 

 

 

                         Pálosi László                               Karóczkai Istvánné  

                    polgármester                                                       jegyző  
 

 

 

 

 

Záradék:  
 

 

A rendelet kihirdetve 2014. augusztus … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 

 

Kelt.: Balkány, 2014. augusztus …  

 

 

             Karóczkai Istvánné 

                            jegyző  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

Pálosi László polgármester: 

És aki a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben 

el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  

 

A Képviselő-testület a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

6/2008.(III.4.) önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

 

3/b.) számú napirend: - Előterjesztés városi kitüntető díjak adományozása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

 

Pálosi László polgármester: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján a napirend tárgyalásának idejére, míg a kitüntetettek személyéről 

döntünk, 8 óra 18 perckor zárt ülést rendelek el.  

 

 

Zárt ülés. 

 

 

Zárt ülés után. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

8 
22

 órakor nyílt üléssel folytatjuk tovább. Tájékoztatom a jelenlévőket a képviselő-testület 

zárt ülésen hozott döntéseiről.  

A képviselő-testület Szántó János-díjat adományoz Herczku István Balkány, Kállói u. 33., 

Kálny Dezső László Balkány, Szabolcs u. 4. és Terdik Mihályné Máriapócs, Báthori út 40. 

szám alatti lakosok részére. 

A képviselő-testület Újhelyi Jolán-díjat adományoz Kovács Imréné Balkány, Damjanich u. 

13., Németh Olivérné Balkány, Damjanich u. 7. és Takács Jánosné Balkány, Szabolcs u. 4/2. 

szám alatti lakosok részére. 

A képviselő-testület Szentgyörgyi Amália-díjat adományoz Sallai Lászlóné 1152 Budapest 

XV. ker., Régi Fóti út 4/28. szám alatti lakos részére 

A képviselő-testület „Az Oktató-nevelő Munka Segítéséért-díjat” adományoz néhai Tóth 

Istvánné volt 4233 Balkány, Fő u. 33. szám alatti lakosnak. 

A képviselő-testület „Balkány Város Kultúrájáért-díjat adományoz Gyeskó Jánosné Balkány, 

Váci M. u. 8. és Molnár Zoltán József Balkány, Árpád u. 8/a. szám alatti lakosok részére. 

A képviselő-testület „Balkány Város Sportjáért-díjat” adományoz Ratkó József Balkány, 

Szakolyi u. 37/a. és Tóth József Balkány, Kossuth u. 23. szám alatti lakosok részére. 

A képviselő-testület Dr. Balogh István-díjat adományoz dr. Kraus Heidrun Ellena Balkány, 

Fő u. 10., Módos Józsefné Balkány, Ady E. u. 61. és Turán Józsefné Balkány, Bocskai u. 53. 

szám alatti lakosok részére. 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

4.) számú napirend: - Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

Pálosi László polgármester: 

Az előterjesztést 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 határozat-tervezetet 

javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 

Pálosi László polgármester: 

Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

javaslata? 
 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 
 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában 

című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt 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 

100/2014.(VIII. 13.)  

határozata 

(Z1)  

 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 
 

1.) a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő                 

Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

 

a) a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztja 
 

 Subert Béla               Balkány, Zrínyi u. 10. 

dr. Horváthné Csinga Erzsébet Balkány, Fő u. 16.  

Dankó Zsuzsa Balkány, Bocskai köz 3.  
 

szám alatti lakosokat. 
 

b) a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztja 
 

Hegyes Jánosné Balkány, Benedek u. 18. 

Jeszenszki Zoltánné Balkány, Kinizsi u. 14.  
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

szám alatti lakosokat. 

5.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Településrendezési Terv és Helyi Építési 

Szabályzat módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének 

eldöntése tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Az előterjesztést 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 mindkét határozat-

tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért a Balkány Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat 

módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló határozat-tervezetben 

foglaltakkal, és azt 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 

101/2014.(VIII. 13.)  

határozata 

(K8) 

 

Balkány Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása, 

környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről 
 

 

A Képviselő-testület 
 

1.) elhatározza, hogy a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának 

várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti 

környezeti vizsgálat készítését. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 

Felelős: polgármester 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

Határidő: folyamatos 

Pálosi László polgármester: 

És aki egyetért a Balkány Város Településrendezési eszközök elkészítése tárgyában című 

határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt 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 

102/2014.(VIII. 13.)  

határozata 

(K8) 

 

Balkány Város Településrendezési eszközök elkészítése tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) dönt arról, hogy a 20/2014.(II.5.) határozat mellékletét képező, az ETALON 2000 Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz.) részéről, Balkány Város Településszerkezeti 

Terv és leírás, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek készítése tárgyában 

érkezett ajánlatában foglaltak jóváhagyásával, a Balkányban 2014. február 18. napján 

kelt tervezési szerződésben foglaltak szerint az új Településrendezési eszközök 

elkészítésével egyetért és támogatja. 

  

2.)  felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

6.) számú napirend: - Előterjesztés a 2015-2029. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Terv (GFT) jóváhagyása tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Az előterjesztést 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 határozat-tervezetet 

javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

Pálosi László polgármester: 

Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

javaslata? 

 

 

id. Oláh János alpolgármester: 

Én úgy gondolom, hogy ez a Gördülő Fejlesztési Terv nekünk egy biztonságot ad. Tehát, 

biztosítani fogja a vízellátást, illetve a szennyvízellátást. Tehát, én úgy gondolom, hogy 

fogadjuk el. 

 

 

Keszler János képviselő: 

Maximálisan egyetértek vele.  

 

 

Karsai István képviselő: 

Nekem annyi kérdésem volt bizottsági ülésen, fel is tettem, Polgármester Úr megnyugtató 

választ adott, de a többiek előtt is elmondanám. Tehát, a pótlás és a felújítás, az elméletileg a 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt-nek a feladata. Hogy ebben milyen módon egyezik meg az 

önkormányzattal, ugye, ez pénzkérdés. Azt mondta Polgármester Úr, hogy ezekkel 

kapcsolatosan folyamatos az egyeztetés.  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Tudjátok, a felújítási költség, az számviteli szempontból is, és egy szempontból is, mindig 

kétséges, hogy most mi számít felújításnak, vagy mi nem számít annak. És akkor most 

ugyanígy folyik a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Önkormányzat között a „csata”, hogy én azt 

mondom, hogy ez nem rám tartozik, ez a te dolgod, hogy működjön a rendszer, ő meg azt 

mondja, hogy az én dolgom, mert az én rendszerem. Tehát, szokott lenni „csata” közöttünk, 

de ezt mondtam bizottsági ülésen is, hogy eddig mindig sikerült kompromisszumra jutni, és 

megoldottuk a helyzetet. Szerintem ez menni fog továbbra is. Jó, akkor megkérdezem, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, 

javaslata? 

 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért a 2015-2029. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) jóváhagyása 

tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt 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: 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

103/2014.(VIII. 13.)  

határozata 

(K9) 

 

2015-2029. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)  

jóváhagyása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, 

Tó u. 5. sz.) által 2015-2029. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Felújítási és Pótlási tervvel, továbbá az Önkormányzat által elkészített Beruházási 

tervvel kiegészítve, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2.) felhatalmazza a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a mellékletét 

képező Beruházási tervvel, illetve Felújítási és Pótlási tervvel egységes szerkezetbe 

foglalva a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére                                  

Balkány Város Önkormányzata nevében megküldje.   
 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

Felelős: polgármester 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

7.) számú napirend: - A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme 

       Előadó: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

(Kérelem és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Az előterjesztést 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 a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának 

kérelmét megismerte és a határozat-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra 

azzal a kiegészítéssel, hogy a forrás a Polgármesteri Hivatal Egyéb dologi kiadása. 
 

 

Pálosi László polgármester: 

Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

javaslata? 
 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a Balkányi Sport 

Egyesület Birkózó Szakosztálya (4233 Balkány, Sport u. 4. sz.) kérelmét megismerte; 2.) az 

„Összetartozás Balkány Kupa” Nemzetközi Utánpótlás Birkózó Gála sikeres lebonyolításához 

400.000.- Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletében a Balkányi Polgármesteri Hivatal Egyéb Dologi 

kiadása jogcím terhére; felelős: polgármester; határidő: folyamatos; 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 

104/2014.(VIII. 13.)  

határozata 

(Z1)  

 

a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme tárgyában                                                                                                                 

 

 

A Képviselő- testület: 
 

1.) a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztálya (4233 Balkány, Sport u. 4. sz.) 

kérelmét megismerte. 

 

2.) az „Összetartozás Balkány Kupa” Nemzetközi Utánpótlás Birkózó Gála sikeres 

lebonyolításához 400.000.- Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletében a Balkányi 

Polgármesteri Hivatal Egyéb Dologi kiadása jogcím terhére.  
 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. A napirendi pontok tárgyalásának végéhez értünk, a mai rendkívüli 

képviselő-testületi ülést 8 
33

 órakor bezárom. 

 

Kelt.: Balkány, 2014. augusztus 13.   

   

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

         polgármester                                                           jegyző 
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Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. augusztus 13. napján  

 

 

                       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: 7/14/2014. 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

 

Nyíregyháza  

Hősök tere 5. sz.  

4400 

 

 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

 

A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  

 

 

 

Kelt: Balkány, 2014. augusztus 28. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 

                                                                                                    Karóczkai Istvánné   

                                                                                                                jegyző  

 

 

 

 

mailto:balkany@balkany.hu
http://www.balkany.hu/

