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megtartott ülésének:
a.)
b.)
c.)
d.)

Képviselő-testületének

2014.

november

19-én

Tárgysorozata
Jegyzőkönyve
Rendeletei (15-17)
Határozatai (131 - 145)
T á r g y s o ro z a t

1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3/a.) Előterjesztés alpolgármester megválasztása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3/b.) Az alpolgármester eskütétele
Esküvevő: Pálosi László polgármester
4/a.) Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
4/b.) A megválasztott bizottsági tagok eskütétele
Esküvevő: Pálosi László polgármester
5.) Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítása tárgyában
Előadók: Karóczkai Istvánné jegyző, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
6.) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
7.) Előterjesztés külsős – nem képviselő-testületi tag – alpolgármester megválasztása,
tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Előterjesztés tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának meghatározása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
10.) Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző

-111.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
12.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
13.) Egyebek
a) A Balkányi Sport Egyesület kérelme
Kelt.: Balkány, 2014. november 19.

Tisztelettel:
Pálosi László
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 19-én
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.)
Jelen vannak:
Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok,
Bánházi Barnabás, Karsai István, Marján János, Marjánné Rinyu Ilona, Oláh János (1976),
Papp István képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, Rácz Imre István külsős alpolgármester, dr. Tóth János
irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető, Tonté Sándorné Balkány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, Tonté Sándor roma referens, Obsitos Norbert a Balkányi
Sport Egyesület elnöke
Pálosi László polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő, Marján János és
Marjánné Rinyu Ilona képviselők nem jelezték távolmaradásukat, igazolatlanul vannak távol,
a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt 8 00 órakor megnyitom.
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni
a képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további
javaslata?
Kérdés, észrevétel, további javaslat nem érkezett.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok napirendre történő felvételével, és azt 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
131/2014.(XI.19.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2014. november 19-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg:
1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. november 19. napján

-31/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3/a.) Előterjesztés alpolgármester megválasztása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3/b.) Az alpolgármester eskütétele
Esküvevő: Pálosi László polgármester
4/a.) Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
4/b.) A megválasztott bizottsági tagok eskütétele
Esküvevő: Pálosi László polgármester
5.) Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítása tárgyában
Előadók: Karóczkai Istvánné jegyző, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
6.) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
7.) Előterjesztés külsős – nem képviselő-testületi tag – alpolgármester megválasztása,
tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Előterjesztés tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának meghatározása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
10.) Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
11.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
12.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
13.) Egyebek
a) A Balkányi Sport Egyesület kérelme
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-41/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
Pálosi László polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Az alakuló ülés után lejárt határidejű határozatunk nem volt,
azonban van pár határozat, amely az alakuló ülés előtt született, ezért a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be.
Az 53/2014.(IV.24.) számú határozatával a képviselő-testület Horváth Józsefné Balkány,
Abapuszta 61. szám alatti lakos kérelmére az önkormányzat tulajdonát képező, Balkány 3959
hrsz. alatti, 1881 m2 területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant
felajánlotta megvételre. Az ingatlan vételárát 188.000.- Ft-ban határozta meg, melyet öt havi
egyenlő részletben engedélyezett a kérelmezőnek megfizetni. A határozat 6.) pontjában
felkérte a jegyzőt az adásvételi-szerződés elkészítésére. A határozat 7.) pontjában
felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi szerződés és a vonatkozó dokumentumok
aláírására. Felelős: polgármester, jegyző. Határidő: 2014. szeptember 30.
Tisztelettel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a kérelmező az adás-vételi szerződést
nem írta alá és nem fizette ki a vételár első részletét sem.
A 103//2014.(VIII.13.) számú határozatával a Képviselő-testület a NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. által 2015-2029. időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet a Felújítási és Pótlási tervvel, továbbá az Önkormányzat által
elkészített Beruházási tervvel kiegészítve hagyta jóvá.
A határozat 2.) pontjában felhatalmazta 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.
A határozatot a polgármester végrehajtotta.
Marján János és Marjánné Rinyu Ilona képviselők 8 óra 03 perckor megérkeztek az
ülésterembe.
Pálosi László polgármester:
Marján János és Marjánné Rinyu Ilona képviselők megérkeztek az ülésterembe,
megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 fővel van jelen, az ülés határozatképes.
Folytatjuk tovább a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval.
A 118/2014.(IX.15.) számú határozatával a képviselő-testület a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás,
valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírások jóváhagyása tárgyában döntött.
A határozat 3.) pontjában felhatalmazta a polgármestert a pályázaton való részvételhez
szükséges EPER–Bursa rendszerben történő regisztrációt követően kinyomtatott „Nyilatkozat
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” aláírására.
A határozat 4.) pontjában együttesen kiírta az „A” és „B”típusú Ösztöndíjpályázatokat.
Határidők: regisztráció és csatlakozási nyilatkozat visszajuttatása: 2014. október 1.;
pályázatok kiírása („A” és „B” típus együttesen) 2014. október 3. Felelős: polgármester.
A regisztráció megtörtént és csatlakozási nyilatkozat visszajuttattuk. A pályázatok kiírása
(„A” és „B” típus együttesen) 2014. szeptember 17-én megtörtént. A pályázat elbírálása
folyamatban van.
A 121/2014.(IX.15.) számú határozatával a képviselő-testület a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában döntött.
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A határozat 3.) pontjában felkérte a polgármestert arra, hogy a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás elnökét a képviselő-testület döntéséről jelen határozat megküldésével
értesítse. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: polgármester
A Társulási Megállapodást aláírtam.
A 122/2014.(IX.15.) számú határozatával a képviselő-testület a Balkányi Polgármesteri
Hivatal Alapító okiratának elfogadása tárgyában döntött. A határozat 2.) pontjában felkérte a
jegyzőt a szükséges jogszabályi átvezetésre, valamint a Magyar Államkincstárnál történő
benyújtására. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: jegyző.
Jegyző Asszony az alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz benyújtotta.
A 123/2014.(IX.15.) számú határozatával a képviselő-testület a Balkányi Barackvirág
Óvoda Alapító okiratának elfogadása tárgyában döntött. A határozat 3.) pontjában felkérte a
jegyzőt, a szükséges jogszabályi átvezetésre, valamint a Magyar Államkincstárnál történő
benyújtására. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: jegyző.
A határozat 3.) pontjában foglaltakat a jegyző végrehajtotta.
A 125/2014.(IX.15.) számú határozatával a képviselő-testület Veresné Darvai Edina
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József 4325 Kisléta, Debreceni u. 12. szám
alatti lakosok kérelmét megvizsgálta.
A határozat 2.) pontjában felkérte a jegyzőt a Balkány 66/A/1 hrsz-ú, Kossuth u. 1. szám alatt
lévő 58 m2 területű társasházi lakással kapcsolatos adó- és értékbizonyítvány elkészítésére.
Határidő: következő rendes testületi ülés. Felelős: jegyző.
Az adó- és értékbizonyítvány készítése folyamatban van külső szakértő bevonásával.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a T. Képviselő-testületet. Megkérdezem, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Karsai István képviselő:
Én kérdezni szeretném, hogy írásos anyag csak nekem nem érkezett, Polgármester Úr, vagy
senkinek?
Pálosi László polgármester:
Senkinek.
Karsai István képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy miért?
Pálosi László polgármester:
Elmondtam az elején, kedves Karsai Úr, hogy az alakuló ülés óta képviselő-testületi határozat
nem született. Tehát, nekem törvény szerint arról kellene beszámolnom, hogy a két ülés
között, tehát az alakuló ülés és a mai képviselő-testületi ülés között milyen döntés hajtottam
végre.
Karsai István képviselő:
Polgármester Úr! Ha szóban tájékoztattál minket, akkor írásban is megtehetted volna
ugyanezt. És akkor át tudtuk volna nézni, föl tudtunk volna készülni.
Pálosi László polgármester:
Még egyszer elismétlem…
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Jó. Köszönöm szépen, Polgármester Úr!
Pálosi László polgármester:
…Ezt a tisztesség kedvéért tettem! Nem vagyok rá köteles! Az alakuló ülés és a mostani ülés
között nem volt lejárt határidejű határozat. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Karsai István képviselő:
Nincs.
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 szóbeli tájékoztatóban foglaltakat el
tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a szóbeli tájékoztatóban
foglaltakat elfogadta.

1/b.) számú napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
Pálosi László polgármester:
Két fontosabb eseményről kívánok a T. Képviselő-testületnek beszámolni.
2014. november 10-én a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közgyűlésén
képviseltem önkormányzatunkat Nagykállóban, és a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület Felügyelő Bizottságának a tagja lettem.
2014. november 14-én a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának ülésén voltam Nagykállóban, ahol a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás alelnökének megválasztottak.
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Karsai István képviselő:
Először is, gratulálok! Másodszor pedig, az lenne a kérdésem, ami az előző napirendnél is.
Előterjesztést miért nem kaptunk?
Pálosi László polgármester:
Szóbeli tájékoztatásként ismertettem a képviselő-testülettel. 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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Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, az
azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
132/2014.(XI. 19.)
határozata
(C5)
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról

A Képviselő-testület:
1.) az 53/2014.(IV.24.), a 103/2014.(VIII.13.), a 118/2014.(IX.15.), a 121/2014.(IX15.),
a 122/2014.(IX.15.), a 123/2014.(IX.15.) és a 125/2014.(IX.15.) számú határozatra
adott jelentést elfogadta.
1.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2.) számú napirend: - Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Karsai István képviselő:
Azt szeretném kérdezni, Polgármester Úr, hogy mi indokolja a bizottságok 7 főre emelését?
Azt a részét meg tudom érteni, hogy nagyobb társadalmi hozzászólást kaphatna egy ilyen
bizottság, amelyben 7 fő szerepel, de például az előzetes hatásvizsgálatban folyamatosan az
van, hogy semmilyen hatása nincs a bizottsági létszám 7 főre történő emelésének, se
társadalmi, se gazdasági, se semmilyen hatása nincsen. Akkor miért kell bizottsági létszámot
emelni?
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Én úgy gondolom, hogy a bizottsági létszámot azért kell emelni, hogy minél szélesebb körben
megismerje a lakosság a feladatokat és a döntés-előkészítést.
Karsai István képviselő:
Köszönöm.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetben foglaltakkal, és azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:
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Képviselő-testületének
15/2014.(XI.19.)
önkormányzati rendelete
(A1)
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
(1) E rendelet 2014. november 19. napján ……. óra ……. perckor lép hatályba és
2014. november 20. napján hatályát veszti.
(2)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. november 19. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2014. november 19.

Karóczkai Istvánné
jegyző
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A Képviselő-testület állandó bizottságai és maximális létszámuk
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7 fő

2. Szociális és Kulturális Bizottság

7 fő

3. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

7 fő
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8 óra 09 perckor 2 perc szünetet rendelek el. A képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
15/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletet ki kell hirdetnünk. Megkérem Jegyző Asszonyt,
hogy a rendeletet a helyben szokásos módon hirdesse ki.
Szünet.
Szünet után.
Pálosi László polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 9 fő, az ülés határozatképes,
8 óra 11 perckor folytatjuk tovább a képviselő-testületi ülést.
Karóczkai Istvánné jegyző:
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletet
kifüggesztettük.
Marján János képviselő 8 óra 15 perckor távozott az ülésteremből.
Pálosi László polgármester:
A rendelet kifüggesztésre került. A rendeletünk hatályos.
3/a.) számú napirend: - Előterjesztés alpolgármester megválasztása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Marján János képviselő 8 óra 16 perckor visszaérkezett az ülésterembe.
Pálosi László polgármester:
Alpolgármesternek javaslom megválasztani Oláh János (1951) 4233 Balkány, Tompa Mihály
u. 13. szám alatti lakos képviselőt. Megkérdezem Alpolgármester Urat, hogy a jelölést
elfogadja-e?
Oláh János (1951) alpolgármester:
A jelölést elfogadom és bejelentem érintettségemet.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Az alpolgármester megválasztása tárgyában titkos szavazás szükséges.
A hatályos szervezeti és működési szabályzatunk szerint Szavazatszámláló Bizottságot kell
felállítanunk. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai az SzMSz-ünk szerint, a legidősebb
képviselő, Marján János, és a két legfiatalabb képviselő, Bánházi Barnabás és Oláh János
(1976) képviselők. Megkérdezem Marján János képviselőtől, hogy a jelölést elfogadja-e?
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Igen.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Bánházi Barna Képviselő Úrtól kérdezem, hogy a jelölést elfogadja-e?
Bánházi Barna képviselő:
Elfogadom.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Oláh János (1976) Képviselő Úrtól kérdezem, hogy a jelölést elfogadja-e?
Oláh János (1976) képviselő:
Elfogadom.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. A határozat-tervezetet teszem fel szavazásra az alábbiak szerint. Aki
egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet
12. § (1) bekezdése alapján a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
választja meg: a.) Marján János, b.) Bánházi Barnabás, c.) Oláh János (1976); 2.) megbízza a
Szavazatszámláló Bizottságot az alpolgármester-választás lebonyolításával kapcsolatos
feladatok ellátásával; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
133/2014.(XI. 19.)
határozata
(B5)
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:
a.) Marján János
b.) Bánházi Barnabás
c.) Oláh János (1976)
2.) megbízza a Szavazatszámláló Bizottságot az alpolgármester-választás lebonyolításával
kapcsolatos feladatok ellátásával.
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Az én irodám üres. El vannak készítve a szavazólapok, megszámolja a Bizottság a
szavazólapokat, megnézik az urnát, ami üres, és akkor ezek alapján elrendelhető a szavazás.
Pálosi László polgármester:
A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el. Megkérem a Szavazatszámláló Bizottságot,
hogy a szavazást bonyolítsa le, és felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy ebben segédkezzen.
Köszönöm szépen. Tehát, 8 óra 17 perckor a szavazás idejére szünetet rendelek el.
Szünet.
Szünet után.
Pálosi László polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 9 fő, az ülés határozatképes,
8 óra 36 perckor folytatjuk tovább a képviselő-testületi ülést. Megkérem a Szavazatszámláló
Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Marján János a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte a rábízott feladatot. 8 óra 35 perckor befejeztük a
titkos szavazást. A szavazásra jogosultak száma 9 fő. A leadott szavazatok közül 5 érvényes
és érvénytelen 4 szavazat. Így a képviselő-testület Oláh Jánost (1951) megválasztotta
alpolgármesternek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen.
Karsai István képviselő:
Kérdésem lenne. Alpolgármester Úr elfogultságot jelentett be. Ennek ellenére szavazott?
Oláh János (1951) alpolgármester:
Mi a probléma?
Karsai István képviselő:
Csak kérdeztem.
Oláh János (1951) alpolgármester:
Nem tiltottatok el a szavazástól.
Karóczkai Istvánné jegyző:
Az Mötv. 49. §-a alapján bejelentette az érintettségét, viszont a képviselő-testület nem zárta ki
a szavazásból. És ezért…
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És, Jegyző Asszonynak erre nem kellett volna felhívnia a figyelmünket?
Pálosi László polgármester:
Miért kellett volna felhívnia?
Karsai István képviselő:
Mert ő a „törvényesség őre”.
Pálosi László polgármester:
A törvényességet betartotta. Miért kellett volna felhívnia a figyelmét bármire? Az
önkormányzati törvényt ismerni kell! Tehát, az önkormányzati törvény egyértelműen
kimondja, amit kimond. Ennyi.
Karsai István képviselő:
Köszönöm.
Pálosi László polgármester:
Akkor ismertetem a titkos szavazás eredményét. A képviselő-testület 5 érvényes szavazattal,
4 érvénytelen szavazat mellett a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 65. §-a alapján alpolgármesternek megválasztotta Oláh János (1951)
[4233 Balkány, Tompa M. u. 13. szám alatti lakos] képviselőt és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
134/2014.(XI. 19.)
határozata
(B5)
alpolgármester megválasztása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 65. §-a alapján alpolgármesternek
megválasztotta Oláh János (1951) [4233 Balkány, Tompa M. u. 13. szám alatti lakos]
képviselőt.

Pálosi László polgármester:
Gratulálok, Alpolgármester Úr!
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Esküvevő: Pálosi László polgármester
Pálosi László polgármester:
Megkérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alpolgármesteri eskühöz álljanak fel!
Alpolgármester Úr, megkérlek, hogy az eskü szövegét mondd utánam! Meggyőződésed
szerint, az eskü szövegét „Isten engem úgy segéljen!”-nel fejezheted be.
Oláh János (1951) alpolgármester eskütétele.
Esküvevő: Pálosi László polgármester
"Én, ………………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is
megtartatom;
ALPOLGÁRMESTERI
tisztségemből
eredő
feladataimat
BALKÁNY
fejlődésének
előmozdítása
érdekében
lelkiismeretesen
teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen.

4/a.) számú napirend: - Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak
megválasztása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A hatályos szervezeti és működési szabályzatunk szerint, 4 képviselő tagot és 3 külső
bizottsági tagot választhatunk a bizottságokba. Karsai István, megkérdezem, hogy
bizottságban…
Karsai István képviselő:
Elhagyom a tanácstermet, Polgármester Úr! Köszönöm szépen!
Pálosi László polgármester:
Hogy mondtad? Nem értettem.
Karsai István képviselő:
Elhagyom a tanácstermet! Köszönöm szépen!
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Akkor bizottságban nem kívánsz részt venni?
Karsai István képviselő:
Sem bizottságban, sem… ameddig az előző döntés miatt jogorvoslattal nem élek, addig nem
fogok semmilyen döntésben részt venni. Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester:
Rendben van.
Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő:
Én is, hasonlóan.
Karsai István, Marjánné Rinyu Ilona és Marján János képviselők 8 óra 40 perckor elhagyták
az üléstermet.
Pálosi László polgármester:
Minden jót kívánok! Akkor megkérdezem Papp István Képviselő Urat, hogy kíván-e
bizottságban részt venni?
Papp István képviselő:
Igen, csak elnöki posztra nem.
Pálosi László polgármester:
Rendben van. Köszönöm. Akkor én javaslom a T. Képviselő-testületnek, mivel ma
mindenképpen bizottságot kell alakítanunk, és úgy látom, hogy hárman nem kívánnak sem
bizottságban, sem a munkában részt venni, így javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a
2.) számú napirendi pontot, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában című
előterjesztést vegyük vissza, és mivel négy képviselő vehet részt a bizottsági munkában,
alakítsuk át a bizottsági struktúrát úgy, hogy a négy képviselő részt tudjon venni a munkában,
ezért én javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a szervezeti és működési szabályzatról
szóló önkormányzati rendeletet vegyük vissza, és tárgyaljuk újra. Aki ezzel egyetért, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester:
8 óra 45 perckor 5 perc szünetet rendelek el az önkormányzati rendelet-tervezet
előkészítéséhez és a megbeszéléshez.

Szünet.
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Pálosi László polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő, az ülés határozatképes,
8 óra 50 perckor folytatjuk tovább a képviselő-testületi ülést.
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet-módosítást úgy tenném fel szavazásra, hogy alakítanánk egy 7 fős
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot és egy 7 fős Szociális és Kulturális Bizottságot, és a
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megszűnne. Megkérdezem a T. Képviselőtestületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet úgy teszem fel
szavazásra, hogy a Képviselő-testület állandó bizottságai és maximális létszámuk,
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 fő, Szociális és Kulturális Bizottság 7 fő, ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
15/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta:
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Képviselő-testületének
16/2014.(XI.19.)
önkormányzati rendelete
(A1)
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
2. §
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
(1) E rendelet 2014. november 19. napján ……. óra ……. perckor lép hatályba és
2014. november 20. napján hatályát veszti.
(2)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(3) Hatályát veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014.(XI.19.)
önkormányzati rendelet.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. november 19. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2014. november 19.

Karóczkai Istvánné
jegyző
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- 19 1. melléklet a 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület állandó bizottságai és maximális létszámuk
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7 fő

2. Szociális és Kulturális Bizottság

7 fő
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- 20 Pálosi László polgármester:
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon, a helyben szokásos
módon hirdesse ki. A rendelet kihirdetésének idejére 8 óra 55 perckor 2 perc szünetet rendelek el.
Szünet.
Szünet után.
Pálosi László polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő, az ülés határozatképes, 8 óra
57 perckor folytatjuk tovább a képviselő-testületi ülést.
Karóczkai Istvánné jegyző:
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet
2 bizottsággal, 7-7 fős létszámmal kihirdetésre került a helyben szokásos módon.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Akkor most térjünk vissza a 4/a.) napirendi ponthoz. Előterjesztés a képviselőtestület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása tárgyában. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének Bánházi Barnabás Képviselő Urat javaslom megválasztani, tagjainak Papp
István (1976) és Oláh János (1959) Képviselő Urakat. A Szociális és Kulturális Bizottság
elnökének Oláh János (1959) Képviselő Urat, tagjainak Papp István, Bánházi Barnabás és Oláh
János (1976) Képviselő Urakat javaslom megválasztani a T. Képviselő-testületnek. Megkérdezem
Bánházi Barnabás Képviselő Urat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöki és a Szociális
és Kulturális Bizottság tagi tisztségét elfogadja-e, kéri-e zárt ülés tartását?
Bánházi Barnabás képviselő:
Igen, elfogadom. Nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem Oláh János (1976) Képviselő Urat, elfogadja-e mind a két
tisztséget, és kéri-e zárt ülés tartását?
Oláh János (1976) képviselő:
Igen, elfogadom. Nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem Papp István Képviselő Urat, elfogadja-e mind a két tisztséget,
és kéri-e zárt ülés tartását?
Papp István képviselő:
Igen, elfogadom. Nem kérek zárt ülést.
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- 21 Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem Oláh János (1959) Képviselő Urat, elfogadja-e mind a két
tisztséget, és kéri-e zárt ülés tartását?
Oláh János (1959) képviselő:
Igen, elfogadom. Nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Tehát, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Bánházi Barnabás
Képviselő Urat, tagjainak Oláh János (1976), Papp István és Oláh János (1959) képviselőket
javaslom megválasztani a képviselő-testületnek. A Szociális és Kulturális Bizottság elnökének
Oláh János (1959) Képviselő Urat, tagjainak Papp István, Bánházi Barnabás és Oláh János (1976)
képviselőket javaslom megválasztani a képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása tárgyában egyetért
azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet
52. §-ban, valamint 6. melléklet 1. pontja alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökének, illetve tagjainak az alábbi személyeket választja meg: Bánházi Barnabás elnök,
Papp István képviselő tag, Oláh János (1959) képviselő tag, Oláh János (1976) képviselő tag;
2.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint 6. melléklet 2. pontja alapján a
Szociális és Kulturális Bizottság elnökének, illetve tagjainak az alábbi személyeket választja
meg: Oláh János (1959) elnök, Papp István képviselő tag, Bánházi Barnabás képviselő tag,
Oláh János (1976) képviselő tag; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze
azt.

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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- 22 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
135/2014.(XI. 19.)
határozata
(A2, A3)
a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint 6. melléklet 1. pontja
alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének, illetve tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
Bánházi Barnabás
Papp István
Oláh János (1959)
Oláh János (1976)

elnök
képviselő tag
képviselő tag
képviselő tag

2.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint 6. melléklet 2. pontja
alapján a Szociális és Kulturális Bizottság elnökének, illetve tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
Oláh János (1959)
Papp István
Bánházi Barnabás
Oláh János (1976)

elnök
képviselő tag
képviselő tag
képviselő tag

4/b.) számú napirend: - A megválasztott bizottsági tagok eskütétele
Esküvevő: Pálosi László polgármester
Pálosi László polgármester:
A bizottság eskütételére nincs szükség, mivel a képviselők letették az esküt. Mivel másképp
készültünk, és csak 2 bizottság alakult, így a következő testületi ülésen fogok javaslatot tenni
a külső bizottsági helyekre. Természetesen, az érintettek egyetértésével, őket is bevonva.
Mivel megalakult a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, ezért megkérem a Bizottságot, hogy
nyílt ülésen a testületi ülés meghívójában szereplő, következő napirendi pontokat
véleményezze. 8 óra 55 perckor szünetet rendelek el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésének befejezéséig.
Szünet.
Szünet után.
Pálosi László polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő, az ülés határozatképes,
9 óra 30 perckor folytatjuk tovább a képviselő-testületi ülést.
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- 23 5.) számú napirend: - Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítása tárgyában
Előadók: Karóczkai Istvánné jegyző, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat, 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?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a polgármester illetményének megállapítása tárgyában című határozattervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
136/2014.(XI. 19.)
határozata
(B10)
a polgármester illetményének megállapítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) Pálosi László főállású polgármester havi illetményét 2014. október 12. napjától – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján – bruttó 448.727.- Ft/hó
összegben állapítja meg.
2.) a polgármester költségtérítését – az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján az 1.) pontban
megjelölt időponttól 67.309.- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének
számfejtéséről intézkedjen.
Határidő: folyamatos, tárgyhónapot követő 5. nap
Felelős: jegyző
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- 24 Papp István képviselő:
Polgármester Úr! Nekem 15 percre el kell mennem.
Pálosi László polgármester:
Menjél Pisti, még 5 fővel jelen vagyunk. Visszajössz?
Papp István képviselő:
Vissza-vissza. Itt hagyok mindent.
Pálosi László polgármester:
Jó.
Papp István képviselő 9 óra 33 perckor távozott az ülésteremből.
Pálosi László polgármester:
Papp István Képviselő Úr elhagyta az üléstermet. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi
tagok közül jelen van 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, folytatjuk tovább a 6.)
napirendi ponttal a testületi ülést.

6.) számú napirend: - Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat, és a
határozat-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy
Oláh János (1951) társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2014. november
19. napjától bruttó 201.928.- Ft/hó összegben javasolja megállapítani a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
János! Én a számfejtés miatt javaslom, hogy legyen 200.000.- Ft/hó.
Oláh János (1951) alpolgármester:
Egyetértek.
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- 25 Pálosi László polgármester:
És a költségtérítés?
Oláh János (1959) képviselő:
Én javaslok bruttó 30.000.- Ft/hó összegű költségtérítést megállapítani Alpolgármester Úrnak.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt azzal kiegészítve, hogy a képviselő-testület
1.) pontban Oláh János (1951) társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
200.000.- Ft/hó összegben, 2.) pontban a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
30.000.- Ft/hó összegben állapítja meg; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
137/2014.(XI.19.)
határozata
(B6, B4)
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) Oláh János (1951) társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját
2014. november 19. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján –
bruttó 200.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését – az Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján – az 1.) pontban megjelölt időponttól 30.000.- Ft/hó összegben
állapítja meg.
3.) felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének
számfejtéséről intézkedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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- 26 7.) számú napirend: - Előterjesztés külsős – nem képviselő-testületi tag – alpolgármester
megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Javaslatot teszek a külsős alpolgármester személyére. Külsős alpolgármesternek Rácz Imre
István (szül.: 1955.06.24.) 4233 Balkány, Dózsa György u. 15. szám alatti lakost javaslom
megválasztani. Megkérdezem Rácz Imre István Urat, hogy a jelölést elfogadja-e?
Rácz Imre István Balkány, Dózsa György u. 15. szám alatti lakos:
A jelölést elfogadom.
Pálosi László polgármester:
Ismét titkos szavazást kell lebonyolítani. Újra Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani. A
Szavazatszámláló Bizottság tagjai a szervezeti és működési szabályzatunk rendelkezései
szerint a legidősebb képviselő, aki most Oláh János (1951) Alpolgármester Úr, a tagjai, a két
legfiatalabb képviselő, Bánházi Barnabás és Oláh János (1976) képviselők.
Megkérdezem Oláh János (1951) Alpolgármester Úrtól, hogy a jelölést elfogadja-e?
Oláh János (1951) alpolgármester:
Igen, elfogadom.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Bánházi Barna Képviselő Úrtól kérdezem, hogy a jelölést elfogadja-e?
Bánházi Barna képviselő:
Elfogadom.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Oláh János (1976) Képviselő Úrtól kérdezem, hogy a jelölést elfogadja-e?
Oláh János (1976) képviselő:
Elfogadom.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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- 27 Pálosi László polgármester:
Aki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában egyetért azzal a
határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése
alapján a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:
a.) Oláh János (1951), b.) Bánházi Barnabás, c.) Oláh János (1976); 2.) megbízza a
Szavazatszámláló Bizottságot a külsős – nem helyi önkormányzati képviselő –
alpolgármester-választás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásával; aki ezt el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2014.(XI. 19.)
határozata
(B5)
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:
a.) Oláh János (1951)
b.) Bánházi Barnabás
c.) Oláh János (1976)
2.) megbízza a Szavazatszámláló Bizottságot a külsős – nem helyi önkormányzati
képviselő – alpolgármester-választás lebonyolításával kapcsolatos feladatok
ellátásával.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottságot, készítse elő a titkos szavazást.
9 óra 35 perckor a titkos szavazás idejére szünetet rendelek el.
Szünet.
Szünet után.
Pálosi László polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 5 fő, az ülés határozatképes,
9 óra 42 perckor folytatjuk tovább a képviselő-testületi ülést.
A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte munkáját. Megkérem a Szavazatszámláló Bizottság
elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.
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- 28 Oláh János (1951) a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte feladatát. 5-en szavaztunk, 5 érvényes szavazat van.
A képviselő-testület 5 érvényes szavazattal Rácz Imre István 4233 Balkány, Dózsa György u.
15. szám alatti lakost külsős alpolgármesternek megválasztotta.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Akkor ismertetem a titkos szavazás eredményét. A képviselő-testület
5 érvényes szavazattal a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 65. §-a alapján külsős – nem képviselő-testületi tag –
alpolgármesternek megválasztotta Rácz Imre István [szül.: 1955.06.24.] 4233 Balkány,
Dózsa György u. 15. szám alatti lakost és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2014.(XI. 19.)
határozata
(B5)
külsős – nem képviselő-testületi tag – alpolgármester megválasztása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 65. §-a alapján külsős – nem képviselőtestületi tag – alpolgármesternek megválasztotta
Rácz Imre István [szül.: 1955.06.24.]
4233 Balkány, Dózsa György u. 15. szám alatti lakost.
A külsős alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

Pálosi László polgármester:
Gratulálok, Imre!
Rácz Imre István alpolgármester:
Egy pár szót, ha mondhatnék, Polgármester Úr!
Pálosi László polgármester:
Természetesen.
Rácz Imre István alpolgármester:
Köszönöm szépen minden testületi tagnak, aki rám szavazott. Úgy érzem, hogy azok
szavaztak rám, akikkel négy évig folyamatosan együtt dolgoztam. Én külön köszönöm szépen
Polgármester Úrnak azt, hogy úgy értékelte a közösen eltöltött 12 évet, hogy úgy gondolja,
hogy a városért tudok tenni, a képviselő-testületnek ezzel a részével, én úgy érzem. És én meg
ígéretet teszek arra, hogy amire a Polgármester Úr és a képviselő-testület felkér, amiben úgy
érzi, hogy én segíthetek, mindent meg fogok tenni azért, hogy az Balkány Város javára
valósuljon meg. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek!
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- 29 Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen, Imre! Természetesen, a bizalom részünkről az irányodba megvan, és én
úgy gondolom, hogy fogunk tudni tovább együtt dolgozni Balkány Város további fejlődése
érdekében. És én számítok is a munkádra! Egyeztettünk már, de még további egyeztetések
szükségesek. És le is fogunk ülni, és le is fogjuk egyeztetni. Köszönöm szépen. Most Rácz
Imre István külsős Alpolgármester Úr eskütétele következik.
Megkérem a T. Jelenlévőket, hogy az eskühöz álljanak fel! Alpolgármester Úr, megkérlek,
hogy az eskü szövegét mondd utánam! Meggyőződésed szerint, az eskü szövegét „Isten
engem úgy segéljen!”-nel fejezheted be.
Rácz Imre István alpolgármester eskütétele.
Esküvevő: Pálosi László polgármester
"Én, ………………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is
megtartatom;
ALPOLGÁRMESTERI
tisztségemből
eredő
feladataimat
BALKÁNY
fejlődésének
előmozdítása
érdekében
lelkiismeretesen
teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Akkor most a társadalmi megbízatású külsős – nem képviselő-testületi tag
– alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása következik. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat, és a
társadalmi megbízatású, nem képviselő-testületi tag alpolgármester havi tiszteletdíját
2014. november 19. napjától bruttó 160.000.- Ft/hó összegben javasolja megállapítani a
képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a társadalmi megbízatású külsős – nem képviselő-testületi tag – alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása tárgyában egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a
képviselő-testület 1.) Rácz Imre István Rácz Imre István társadalmi megbízatású nem
képviselő-testületi tag alpolgármester havi tiszteletdíját 2014. november 19. napjától – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján – bruttó 160.000.- Ft/hó összegben állapítja meg;
2.) felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának számfejtéséről intézkedjen;
határidő: folyamatos; felelős: jegyző; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
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- 30 A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
140/2014.(XI. 19.)
határozata
(B6)
a társadalmi megbízatású külsős – nem képviselő-testületi tag – alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) Rácz Imre István társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag alpolgármester
havi tiszteletdíját 2014. november 19. napjától – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
80. § (2) bekezdése alapján – bruttó 160.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának számfejtéséről intézkedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

8.) számú napirend: - Előterjesztés tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának
meghatározása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, tanácsnoknak továbbra is Oláh János (1959)
Képviselő Urat javaslom megválasztani. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Oláh János (1959) képviselő:
Ebben a napirendben szeretném bejelenteni érintettségemet.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása,
javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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- 31 Pálosi László polgármester:
Megkérdezem Képviselő Úrtól, hogy a jelölést elfogadja-e és kéri-e zárt ülés tartását?
Oláh János (1959) képviselő:
Elfogadom, és nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. A határozat-tervezetet teszem fel szavazásra. Aki egyetért a tanácsnok
megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása tárgyában című határozat-tervezetben
foglaltakkal és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
141/2014.(XI. 19.)
határozata
(B14)
tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a,
valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 66. §-a alapján tanácsnoknak megválasztja
Oláh János (1959) [4233 Balkány, Klapka u. 16/a. szám alatti lakos] képviselőt.
2.) a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezést az önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
3.) felkéri a jegyzőt, hogy a tanácsnokok tiszteletdíjának számfejtéséről intézkedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Pálosi László polgármester:
Gratulálok, János!
Oláh János (1959) tanácsnok:
Köszönöm szépen.
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- 32 9.) számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről
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 bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a rendelet-tervezetben
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta:
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- 33 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2014.(XI.19.)
önkormányzati rendelete
(A2)
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a tanácsnokokra, a helyi önkormányzati képviselőkre, a
bizottságok elnökeire, továbbá a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.
(2) A rendelet hatálya a tisztségviselőkre – polgármester, alpolgármester(ek) – nem terjed ki.
2. A tiszteletdíj
2. §
(1) A helyi önkormányzati képviselőt és a képviselő-testület állandó bizottságának nem
képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj
illeti meg.
(2) Kiegészítő tiszteletdíj illeti meg a helyi önkormányzati képviselőt, aki állandó bizottság
tagja, elnöke, vagy tanácsnok.
3. A tiszteletdíj mértéke
3. §
(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) havonta bruttó 40.000.- Ft (azaz negyvenezer forint).
(2) Ha a képviselő bizottságnak a tagja,– több bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíja az
alapdíj 45 %-ával növelt összeg.
(3) A bizottsági elnök– több tisztség, bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíja az alapdíj
70 %-ával növelt összeg.
(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a.
(5) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 350 %-ával növelt összeg.
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- 34 4. A tiszteletdíj mérséklése
4. §
(1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testületi ülésen, a bizottság tagja a bizottsági
ülésen.
(2) A képviselő a képviselő-testületi, a bizottsági tag a bizottsági ülésről történő
távolmaradást az ülést megelőző 24 órával telefonon vagy személyesen köteles
bejelenteni a polgármesternél, a bizottság tagja a bizottság elnökénél a jelenléti íven
történő rögzítés érdekében.
(3) A havi tiszteletdíjat mérsékelni kell annál a képviselőnél és bizottsági tagnál, aki részben
vagy egészben távol marad a képviselő-testületi, vagy a bizottsági döntéshozataltól és
távolmaradását a 4. § (4) bekezdése szerint nem igazolja.
(4) Igazolt távollétnek kell tekinteni a képviselő-testületi vagy bizottsági ülés vonatkozásában,
ha a képviselő vagy bizottsági tag
a) a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, vagy a bizottság elnöke
megbízatása alapján az ülésekkel egy időben az önkormányzat érdekében feladatot
teljesít,
b) ha a képviselő, a bizottsági tag a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülés időpontjában
beteg és erről a betegséget tanúsító orvosi igazolást hoz, vagy valamilyen időponthoz
kötött egészségügyi ellátásban részesül, s erről igazolást hoz,
c) közvetlen hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés
időpontjával,
d) állampolgári kötelezettségének tesz eleget és erről igazolást hoz,
e) azért nem jelent meg az ülésen, mert annak időpontja a meghívóban szereplő
időponthoz képest megváltozott.
(5) Az igazolt távollét bizonylatát a képviselő a polgármesternél, a bizottsági tag a bizottság
elnökénél a tárgyhó utolsó napjáig köteles leadni. A távolmaradás telefonon történő
bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.
5. §
(1) Rendkívüli ülés esetén a külföldi vagy belföldi munkahelyi elfoglaltság, vagy egyéb
elháríthatatlan akadály miatti hiányzás igazolt távollétnek tekinthető, amennyiben annak
tényét az érintett képviselő vagy bizottsági tag az ülés kezdetéig telefonon bejelenti a
polgármesternél vagy a bizottság elnökénél. Az előzetes bejelentés elmaradása esetén a
(2) - (3) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíját a képviselő-testületi ülés munkájából
történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell mérsékelni:
a) ha a tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 50%-ot
meghaladóan nem vett részt, az alapdíj 25%-ával,
b) ha a tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 25%-ot
meghaladóan nem vett részt, az alapdíj 15%-ával,
c) ha a tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 20%-ot
meghaladóan nem vett részt, az alapdíj 10%-ával.
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- 35 (3) Az állandó bizottsági tag (képviselő és nem képviselő) havi tiszteletdíját a bizottsági ülés
munkájából történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell
mérsékelni:
a) ha a tárgyhavi rendes bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 50%-ot meghaladóan
nem vesz részt, az alapdíj 12%-ával,
b) ha a tárgyhavi rendes bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 25%-ot meghaladóan
nem vesz részt, az alapdíj 7%-ával,
c) ha a tárgyhavi rendes bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 20%-ot meghaladóan
nem vesz részt, az alapdíj 5%-ával.
6. §
(1) A tiszteletdíj mérsékléséről a polgármester javaslatára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
dönt. A döntés ellen az érintett a képviselő-testülethez fordulhat.
(2) A tiszteletdíj mérséklése során a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről történő
igazolatlan távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.
(3)

Nem minősül távolmaradásnak
összeférhetetlenség esetében.

a

határozathozataltól

való

távolmaradás

5. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése
7. §
(1) A tiszteletdíj kifizetésére a tárgyhót követő hónap 5-én, illetve amennyiben az
munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon kerül sor.
(2) A kifizetéseket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ellenőrzi.
6. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2014. november 19. napján 16.00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának
mértékéről szóló 10/2010. (X.18.) önkormányzati rendelet.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. 11. … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Balkány, 2014. 11. ….
Karóczkai Istvánné
jegyző
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- 36 10.) számú napirend: - Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítása
tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
(Előterjesztés 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.
Bánházi Barnabás 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?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítása tárgyában című határozattervezetben foglaltakkal, és azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
142/2014.(XI. 19.)
határozata
(D1)
a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a 2015. évi belső ellenőrzési tervet megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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- 37 11.) számú napirend: - Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának és napirendjének
meghatározása 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.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása tárgyában című
határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze
azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
143/2014.(XI.19.)
határozata
(A9)
a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
54. §-a, valamint Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelete 48. § - 49. §-a alapján a közmeghallgatás időpontját
2014. december 8. (hétfő) 18.00 órai időpontban határozza meg.
A közmeghallgatás helye: József Attila Művelődési Ház (Balkány, Kossuth u. 3.)
2.) A közmeghallgatás napirendjei:
1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi
tervekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Egyebek
Határidő: 2014. november 23.
Felelős: polgármester
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- 38 12.) számú napirend: - Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Eddig automatikusan úgy volt, hogy a települést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában a Polgármester képviselte. A
Társulási Megállapodásban foglaltak alapján, most már a képviselő-testületnek kell döntenie
benne, hogy továbbra is a Polgármester képviselje az önkormányzatot, vagy más.
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 javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegált tagként állandó jelleggel Pálosi László Polgármester Urat bízza
meg.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Én javaslom állandó helyettesítőként Oláh János (1951) Alpolgármester
Urat, amennyiben én mégsem érnék rá. Tehát, akkor ha ma meghozzuk a döntést, hogy én
képviseljem az önkormányzatot, ha esetleg én mégsem tudnék elmenni, akkor Alpolgármester
Urat jelölje meg a testület, hogy az önkormányzatot képviselje a Társulási Tanácsban. Nekem
99 %-ban mennem kell, mert a Fejlesztési Ügynökségnél ott kell lennem, tehát, nekem ott kell
ülnöm, de ha mégsem, akkor a határozat-tervezetet azzal szeretném kiegészíteni, hogy állandó
helyettesítőm Oláh János (1951) Alpolgármester Úr legyen.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába tag delegálása tárgyában egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselőtestület 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) Társulási Tanácsába delegált tagként állandó jelleggel
Pálosi László polgármestert bízza meg. Akadályoztatása esetén a delegált tag
helyettesítőjeként Oláh János alpolgármestert jelöli meg; 2.) felhatalmazza az 1.) pontban
megjelölt személyeket, hogy a Társulási Tanácsban Balkány Város Önkormányzatát
képviseljék; határidő: folyamatos; felelős: polgármester; aki ezt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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- 39 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
144/2014.(XI.19.)
határozata
(Z1)
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába tag delegálása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) Társulási Tanácsába delegált tagként állandó
jelleggel Pálosi László polgármestert bízza meg. Akadályoztatása esetén a delegált tag
helyettesítőjeként Oláh János alpolgármestert jelöli meg.
2.) felhatalmazza az 1.) pontban megjelölt személyeket, hogy a Társulási Tanácsban
Balkány Város Önkormányzatát képviseljék.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

13.) számú napirend: - Egyebek
a.) A Balkányi Sport Egyesület kérelme
(Kérelem a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
a.) A Balkányi Sport Egyesület kérelme. A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni
szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a Balkányi Sport Egyesület kérelmét. A
Balkányi Sport Egyesületnek volt egy olyan beadványa, hogy a jövő évi költségvetés terhére
1,5 millió forinttal támogassa az önkormányzat az Egyesületet. Ezt a törvény nem teszi
lehetővé, ezért kölcsönként javasoljuk a 1,5 millió forint összeget a Sport Egyesület részére
átadni.
Pálosi László polgármester:
Majd a Pénzügyi Irodavezetőnek is megadom a szót, de szerintem az önkormányzat pénzügyi
tevékenysége ezt nem fogja engedni. Mint, kölcsönadás, nem lehetséges, szerintem, de
megadom a szót a Pénzügyi Irodavezető Asszonynak.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. november 19. napján

- 40 Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető:
Tehát, olyanra, hogy a jövő évi költségvetés, amikor még most sincs költségvetés… még most
is tárgyalja a Parlament. Tehát, addig kötelezettséget a semmire nem igazán tudok vállalni.
Tehát, ilyen esetben… nem csak a Sport Egyesületnek, hanem másnak sem, támogatási
előleget folyósítani nem folyósíthat az önkormányzat. Na, most, ha kölcsönként próbálnám
megoldani, akkor az azt jelenti, hogy a jövő évben, bizonyos határidőig, kölcsönszerződés
alapján vissza kell fizetnie az Egyesületnek. Tudjuk nagyon jól, hogy az Egyesület nem áll
olyan anyagi helyzetben, hogy meggyarapodna a bevétele, és emiatt ezt vissza tudná fizetni.
Mert februárban vagy márciusban dönteni fogunk arról, hogy mennyivel fogjuk majd esetleg
támogatni a Sport Egyesületet, a civil szervezeteket. Én úgy gondolom, hogyha igazából, ez a
másfél millió forint alá lenne támasztva, hogy ebben a negyedévben mennyit kérnek, vagy
mire szükségeltetik ez a pénz, mert ebből lehetett volna egymillió is, kétmillió is, tehát,
alátámasztani, hogy ő ezt mire kéri, akkor azt mondom, hogy az önkormányzat működési
támogatásának, vagy a saját bevételei terhére, emeljük meg az előirányzatot erre az évre.
Pálosi László polgármester:
Egyetértek.
Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető:
És így nem terheli a jövő évet sem, hanem ezt az egy évet. Én úgy gondolom, hogy az
önkormányzat saját bevételei terhére ezt az előirányzatot megemelhetjük. De én most is azt
mondom, hogy ehhez kellett volna egy olyan kimutatás vagy valami, hogy mire adom én ezt a
másfél millió forintot. Mert, amikor dönt az önkormányzat februárban vagy márciusban,
amikor megvan a költségvetés, hogy működési támogatásként ezt a pénzt adja, akkor egy
költségvetés alapján adja oda, és most ezt meg kellene indokolni, hogy mire költik ezt a pénzt.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm, Jutka! Norbi, az én kérésem az, hogy mennyi az a minimum összeg, ami nektek
erre az évre elég lehet?
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke:
Ez az összeg azért lett meghatározva, mert szűkösen, de ezt az évet be tudjuk ebből az
összegből fejezni. Számításaink szerint, olyan kétmillió forint körüli összegre lett volna
szükség, de megpróbálunk támogatókat keresni, nem akarjuk az egész összeggel az
önkormányzatot terhelni.
Pálosi László polgármester:
Norbi! Két gondolat lebeg a szemem előtt. Az egyik gondolat az, emlékszel rá, amikor
februárban a költségvetést tárgyaltuk, vagy márciusban, amikor az egyesületek támogatását,
akkor egyértelműen kihangsúlyoztuk, hogy az a pénz, amit adunk, attól több pénz nincs, és
nem akarunk többet adni. A másik gondolat, pedig, nekem elvem és meggyőződésem az,
hogy Balkány Város jó hírnevét nem lehet a Sport Egyesületnek úgy lerontani, hogy innen
játékosok, bármilyen olyan összeggel, amit megígértetek… innen úgy távozzanak, hogy
Balkány Város jó hírnevét elviszik máshova, hogy Balkány nem fizetett ki ezt, vagy azt, meg
amazt. Onnantól kezdve elvághatjuk a Balkányi Sport Egyesület további működését, mert
nem fogunk tudni ide hozni embert, mert a felelőtlen ígérgetéseknek az a vége, hogy ígérhetsz
nekik fűt-fát, ha egyszer elterjed az, hogy nem fizetted ki őket, akkor onnantól kezdve a jó
üzlet meghiúsul. Tehát, én azt mondom, hogy adjuk oda azt a másfél millió forintot az
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arról, hogy ezt a másfél millió forintot pontosan mire költöttétek el. Ezzel a feltétellel tudnám
megszavazni, és természetesen, nem rejtem azt sem véka alá, hogy ez így folyamatosan nem
fog működni. Tehát, most, én úgy gondolom, hogy kihúzunk benneteket a bajból, és a
tisztességet megőrizzük, az Egyesületnek is, és nekünk is, de ha jövőre is így lesz, és jövőre is
így fogtok hozzáállni, és jövőre is így fog gazdálkodni a Sport Egyesület, akkor én már jövőre
nem biztos, hogy fogom tudni támogatni a Sport Egyesületet. Jó? És a vízdíjat SOS-ben
rendezzétek! Én intézkedem benne, amennyiben a képviselő-testület most megszavazza.
2013-as vízdíjjal is tartoztok. Ezért megint morcos vagyok, hogy én erről miért nem tudok. És
kikötötték tőletek a vizet, és hétvégén bajnoki mérkőzés lesz, és nem fognak tudni fürdeni a
vendégjátékosok. Mert, hogy a hazaiak nem fürdenek, az rendben van, de a vendégjátékosok,
azért az a minimum tisztesség, ha eljönnek Tuzsérról, akkor legalább egy zuhanyzást tudjanak
megejteni. Amennyiben a képviselő-testület most elfogadja, akkor én azonnal intézkedem
benne, hogy ezt a pénzt átutaljuk. És elsősorban a vizet rendezzétek, hogy a vezetékes víz
vissza legyen kötve. Egyeztettem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel, amennyiben ki lesz fizetve, Pócsi
Rezső azonnal intézkedik, hogy vissza legyen kötve. Jó? Kényszerhelyzet elé állítottál
bennünket. Nem tudom, hogy másnak van-e esetleg más javaslata, hozzászólása, kérdése?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Valahogy meg kell oldanotok a gazdálkodást! Én többször elmondtam, és fájó szívvel
gondolok olyan Sport Egyesületekre, akik sok-sok millió forintot pályázati pénzből hoznak,
és szinte semmi gondjuk a költségvetéssel, mert az a társasági adó pénz, amit társaságok
felajánlhatnak, ugye most lesz a feltöltési kötelezettség, december 20-ig, most lenne igazán
ésszerű lépni ebben az ügyben, és azt a pénzt saját működésre tudnátok használni. És nagyon
fájlalom, hogy ebben az ügyben olyan érdemi előrelépés nem történt, pedig biztos vagyok
benne, hogy én is, a képviselő-testület is, külsősök is, tudnánk olyan cégeket mondani, akik
merem garantálni, hogy nem párszázezer forintot, hanem több millió forintot is akár,
hajlandóak lennének a Balkányi Sport Egyesület számlájára átutalni. Ez, természetesen nem
csak a focit jelentheti, hanem jelenthet akár mást is, de ezt a pénzt akár a focira is lehet
költeni. Erre a vezetőségnek és az Egyesület elnökének én újra felhívnám a figyelmét, hogy
ebben lépjen sürgősen. És most megint egy olyan helyzetben vagyunk, hogy most megint
lehetne benne lépni.
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke:
Had mondjam el, hogy az idén nyújtottunk be pályázatot, 8 millió forintot nyertünk, ami úgy
tevődik össze, hogy 5 millió forint ruhára, eszközökre, felszerelésre fordítható, 2 millió forint
edzői munkabérre járulékkal, és egymillió forint pedig utazásra. És jövőre pedig, ha sikerül
ezt az összeget feltölteni, akkor az azt jelenti, hogy 3 millió forinttal tudunk gazdálkodni, a
támogatáson kívül.
Pálosi László polgármester:
Bízunk benne, hogy így lesz. Jó. Köszönjük! 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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Aki a Balkányi Sport Egyesület kérelme tárgyában egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy
a képviselő-testület 1.) a Balkányi Sport Egyesület (4233 Balkány, Sport u. 4.) kérelmét
megismerte; 2.) a Balkányi Sport Egyesület részére 1.500.000.- Ft összegű támogatást biztosít
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének – az önkormányzat saját bevételei jogcím –
terhére; felelős: polgármester; határidő: folyamatos; aki ezt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
145/2014.(XI.19.)
határozata
(Z1)
a Balkányi Sport Egyesület kérelme
A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Sport Egyesület (4233 Balkány, Sport u. 4.) kérelmét megismerte.
2.) a Balkányi Sport Egyesület részére 1.500.000.- Ft összegű támogatást biztosít az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének – az önkormányzat saját bevételei jogcím –
terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű kérdése,
észrevétele, bejelentése?
Karóczkai Istvánné jegyző:
Jogszabály alapján, ugye a köztartozásmentes adózói adatbázisba kötelező bejelentkeznie a
képviselőknek. Eddig 2 fő, Pálosi László és Oláh János (1976) jelentkezett be a
köztartozásmentes adózói adatbázisba.
Pálosi László polgármester:
Jegyző Asszony! Nem bejelentkezett, mert 30 napon belül mindenkinek be kellett
jelentkeznie. Nekünk, kettőnknek már az igazolásunk is megvan.
Karóczkai Istvánné jegyző:
Igen. Így van.
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Én úgy gondolom, hogy akinek megvan a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
felvételről az igazolás, ami meg fog majd jönni mindenkinek az ügyfélkapun keresztül, akkor
én úgy gondolom, hogy ennek a kezelésével a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot kellene
megbízni. Valakinek ezt kezelni kell! Vagy a jegyzőnek kell nyilvántartani?
Karóczkai Istvánné jegyző:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kezeli és nyilvántartást vezet róla. A képviselő-testületnek
kötelezően be kell jelenteni, és le kell adni az igazolást.
Pálosi László polgármester:
Jó. Akkor én a Képviselő-testületnek bejelentem, hogy a köztartozásmentes adózói
adatbázisba bejelentkeztem, és a köztartozásmentes adózói adatbázisba felvettek. És ugyanezt
tudja elmondani Oláh János (1976) Képviselő Úr is, mert neki is már megvan az igazolása. És
akkor én azt kérem a T. Képviselőktől, hogy amikor megérkezik az igazolás, akkor legyenek
szívesek, adják le!
Bánházi Barnabás képviselő:
Az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának a tagja
vagyok. És ez összeférhetetlen a képviselői tisztségemmel, ezért bejelentem, hogy a felügyelő
bizottsági tagságomról lemondtam.
Oláh János (1951) alpolgármester:
Nekem lenne három javaslatom. Az első javaslatom az lenne, hogy amennyiben az anyagi
lehetőségünk lehetővé teszi, vásárolnia kellene az önkormányzatnak egy személyszállító
kisbuszt. Rengetegszer szembesülünk olyan problémával, hogy ide-oda embereket kellene
mozgatni, hozni-vinni, és mindig probléma adódik ebből. Ez az egyik dolog. A másik dolog.
Ez mind anyagi jellegű, ezért teszem feltételes módba ezeket… a másik dolog, én
mindenképpen javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy vásároljunk valahol egy olyan
telephelyet az önkormányzatnak, ahova ezt az össze-vissza lerakott gépeinket, értékeinket
meg tudnánk őrizni, és az egész közhasznú állományt abba az irányba tudnánk vinni, hogy ne
itt álljon 100-200 ember, akár reggelente, hanem lenne egy telephely, ahol jelentkeznének, és
onnan indulnának munkába, és az összes eszköz ott lenne tárolva. Ez a második javaslatom
tehát, hogy keressünk egy ilyen helyet. A harmadik, az lényegében… Polgármester Úrral
beszéltem, amit most fontosnak tartanék, az a Darvai-féle ház. Az lenne a jó, ha egy nekünk
elfogadható áron ajánlanák fel most már, mert ugye, 6 millió forintról volt szó eleinte, akkor
szerintem a Polgármester Urat bízzuk meg, hogy rendezze ezt el, mert egy az, hogy ott…
tehát, én például már nem merek ott megállni autóval, mert nem tudom, hogy mikor fog
kibukni, az a fal. A másik, hogy oda lehetne egy szép parkírozót tenni, a Könyvtárnak,
Kultúrháznak sem lenne rossz, illetve az Orvosi Rendelő előtt is nagyon minimális a terület,
és akkor szerintem ennek elég jó lenne a hasznosítása. Ezt a hármat szeretném javasolni.
Pálosi László polgármester:
Én a kisbusz vásárlással mindenképpen egyetértek. Abban is, hogy egyrészt, rengeteg
gondom van a közhasznú munkások szállításával. Ugye, nem minden tanyai településen
tudom megoldani a foglalkoztatást, elég sűrűn kell őket mozgatni. És egy 15-20 személyes
kisbusz nagyon sokat segítene ezeknek az embereknek a mozgatásában. Be tudnának segíteni
az óvodások szállításába, amiért kőkemény pénzeket fizetünk, és be tudnának segíteni
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gyerekeiteknek a mozgatásába is be tudna segíteni, alkalmanként, vagy rendszeresen is, mert
ugye, ők zömmel hétvégén játszanak, amikor nekem nincs szükségem kisbuszra. Illetve,
különböző kirándulások szervezésénél is fel tudnánk használni. Volt beadva egy pályázatunk
annak idején, sajnos az nem nyert. Én úgy gondolom, hogyha megfelelő áron, és egy jó
kisbuszt tudnánk venni, egy 15-20 személyest, akkor azt az önkormányzat úgy ki tudná
használni, hogy nagyon sok helyre tudna az önkormányzat önköltséges áron besegíteni a
szállításba, és a mi saját dolgunkat is meg tudná oldani. Ugye, megvettük az Opel
személyautót, használtan, de nagyon jól tudjuk használni a régi Volkswagen kisautót is, amit
egy közhasznú sofőr hajt, és a két autóval meg tudjuk oldani a napi menetet, mert nagyon
sokszor volt ütközés, és nagyon sokszor volt olyan gondunk, hogy nem tudott mindenhová
menni, holott, én folyamatosan a sajátommal járok. És, ha minden igaz, jövőre teljes
közfoglalkoztatást ír elő a Kormány, tehát, valószínű, hogy nem 450 ember fog nálunk
dolgozni, hanem valószínűleg 600 főn felül, ami egy óriási szám lesz. És én ezzel megbíznám
Alpolgármester Urat, hogy ennek a kisbusznak nézzen utána, hogy egy 15-20 személyes
használt kisbusz, mert újra nem igen lesz pénzünk, illetve, nem is tudok most semmiféle
pályázatot, ami kisbusz beszerzéssel kapcsolatos lenne, de egy 15-20 személyes, 4-5 éves
használt kisbuszt, relatíve jó minőségű, kevés kilométert futott kisbuszt nézzen. És ha jó áron
tudnánk beszerezni, akkor én javasolnám a Képviselő-testületnek. A telephely ügyében. Én
nem csak a telephelyet vetném fel, hanem nagyon szeretnék, ha ezt a Balku-féle házat
kiváltanánk innen, és egy parkolót csinálnánk, és ezt az áldatlan helyzetet valamilyen szinten
más irányba, vagy a település más részére nyomnánk a közhasznúinkat. Amennyiben van
ilyen telephely, akkor én nagyon szívesen megnézném, és akár alkudnánk is rajta, de
természetesen, csak megfizethető áron. Tehát, ha el van szaladva az árral, akkor nem.
Hallottam hírét én is, hogy van, aki eladná, és nem is tartom rossz helyen. El kell indulni
ebben az ügyben is. Illetve, arról már beszélgettünk együtt, hogy egy külső telephelyet is
szeretnénk, és a közhasznú munkát jövőre föl szeretnénk turbózni olyan jelleggel, hogy
állattenyésztő vagy állattartó telepet is szeretnénk létrehozni, amihez megint külső telephely
kellene. Beszélgettünk együtt, hogy a Káplár-féle porta, a Balogh tanyán, évek óta ott van…
Oláh János (1951) alpolgármester:
Az eladó, úgy tudom.
Pálosi László polgármester:
Akkor azt is nézd már meg, légy szíves, hogy mennyiért adják. Ha tudtok mást is, akkor
szóljatok, csak jó lenne ebbe az irányba is elmozdulni, mert a konyhánkra elég sok mindent
tudnánk onnan megtermelni, főleg, hogyha lenne egy jó vágóhidunk is hozzá. Akkor már
megoldanánk a konyha dolgát is, meg a közhasznú munkások dolgát is, és akkor ezzel is
tudnánk előre lépni. A Darvai-féle ház. Én is alkudtam már sokszor velük, tegnap kint volt az
Építésügyi Hatóság szemrevételezni, ugyanis kötelezően előírta, hogy meg kell támasztani az
épületet, stb. Darvai semmit nem volt hajlandó csinálni, ezért mivel társasház, minket is
megbüntettek volna, mint tulajdonosokat, ezért a legszükségesebbet, tehát, a megtámasztást,
egyebeket megcsináltuk, de azt mondta az Építésügyi Hatóság, hogy ez ideiglenesen jó, de
amennyiben nem fogunk tudni megalkudni, és nem adja el, vagy nem vásároljuk meg, ő fogja
rá kiadni a bontási kötelezvényt, úgy hogy még egyszer hamarosan le kell vele ülnöm, és egy
megfelelő áron, nem 3-4-5-6 millió forintért, hanem én úgy gondolom, sokkal kevesebben
meg fogjuk tudni most már, talán állapodni. Mert, ha a bontási engedélyt kiadja, azt le kell
bontani, az pénz, és ha le is bontja, onnantól kezdve marad egy üres telke. Ami megint nem ér
annyit sem, mint amennyit most, mondjuk, kapna érte. Én megpróbálok ebben a Darvai-féle
ügyben lépni, és a tulajdonosokat jobb belátásra bírni. Nem biztos, hogy sikerül, de ezzel a
bontási kényszerrel hátha tudunk lépni benne. Azt nem rejtem véka alá, hogyha megvesszük,
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illetve ott, a Könyvtárnak a tetejével baj van, tehát, még azt is meg kell, hogy csináljuk.
Tehát, ideiglenesen vagy véglegesen, ez majd pénz kérdése lesz, de hogy ott hozzá kell nyúlni
a tetőhöz, az biztos, mert egyben van a két tető. Valamit ki kellene találni. Valamilyen
pályázatot nem tudunk-e az egészre hozni, az megint pénz lesz. Én ennyit kívántam
elmondani. Akkor, Alpolgármester Úr, én arra kérlek, hogy a kisbusznak és a külső
telephelynek nézz utána!
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek az Egyebek napirendi pontban további közérdekű
kérdése, észrevétele, bejelentése?
További közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai nyílt képviselő-testületi ülést 10 óra 15 perckor
bezárom. További szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek!
Kelt.: Balkány, 2014. november 19.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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