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J e g y ző kö n y v  

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án 

megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: József Attila Művelődési Ház nagyterme (4233 Balkány, Kossuth u. 3. szám) 

 

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   

 

A lakosság köréből kb. 120 fő 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai 

közmeghallgatáson! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai 

közül jelen van 9 fő képviselő. A képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Javaslatot teszek a képviselő-testületnek a meghívóban szereplő két napirendi pontra. 1.) 

napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről, és a 2015. évi 

tervekről. A 2.) napirendi pontban, az Egyebekben a lakossági hozzászólásokat várnánk. 

Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok 

napirendre történő felvételével, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

151/2014.(XII.8.)  

határozata 

(Z1) 
 

 

a napirendi javaslatokról 
 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2014. december 8-i közmeghallgatásán az alábbi napirendet 

tárgyalja meg: 
 
 

 

1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi tervekről 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Egyebek 
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1.) számú napirend: - Beszámoló a képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi  

tervekről 

      Előadó: Pálosi László polgármester 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki ismer, az tudja, hogy egyik szívem csücske, Erdély. Erdélyben hallottam egy öreg 

bácsikától, hogy „ha beszélni akarsz, állj fel!, ha azt akarod, hogy értsék, mondd hangosan!, 

ha azt akarod, hogy megtapsoljanak, légy rövid!” Én is ezt fogom most tenni. Azért, mert a 

2014-es év kampányokkal volt tele, szerintem mindannyian tudják, hogy mi történt 

Balkányban, és mindannyian tisztában vannak vele, hogy mi történt 2014-ben. Ezért 

megpróbálom rövidre fogni, és minél több időt hagyni a hozzászólásokra.  

Tisztelt Megjelentek! Mint láthatják, valamennyi képviselő, Jegyző Asszony, az 

önkormányzat több előadója jelent meg rajtam kívül, hogy a felmerülő kérdésekre 

válaszoljanak, és együtt megbeszélhessük a településen élők közösségét érintő problémákat, 

gondokat. Örömmel látom, hogy településünk számos lakóját köszönthetem.  

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a képviselő-testületi ülések 2014. évben is 

határozatképesek voltak. A rendeleteket, a határozatokat a képviselők nagy többsége 

megszavazta.   

2014. évben a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lettek, az 

államigazgatási feladat- és hatáskörök egy része a Járási Hivatalokhoz kerültek. Az állami 

finanszírozás is teljesen átalakult, differenciáltabb feladatfinanszírozást tartalmaz. Az állam a 

kötelező feladatokat finanszírozza, amellyel év végén tételesen el kell számolni. A nem 

kötelező feladatokat a saját bevétel terhére lehet megvalósítani! Hitelfelvétel csak 

kormányzati engedéllyel lehetséges! Ez a finanszírozási rendszer még nagyobb szakértelmet 

és odafigyelést igényel. Gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetünk tovább stabilizálódott az előző 

évekhez képest. Kifizetetlen számlánk nincs! Minden számlát pontosan és határidőben tudunk 

teljesíteni! A 2014-es évet pénzmaradvánnyal fogjuk teljesíteni, amely megfelelő alapot 

nyújthat az uniós pályázatok önerejének biztosításához. Állami támogatást csak konkrét 

feladatokra lehet felhasználni! 

A bevételekről. Az önkormányzat 1 milliárd 274 millió 360 ezer forint éves bevételből 

gazdálkodhatott a 2014-es évben.  

 

Állami támogatás       373 millió 902 ezer Forint  

Általános támogatás                  217 millió 751 ezer Forint 

Köznevelés támogatás              35 millió 118 ezer Forint  

Szociális és gyermekjóléti támogatás    104 millió   78 ezer Forint 

Kulturális feladatok                              7 millió 446 ezer Forint  

Egyéb támogatás                  9 millió 509 ezer Forint 

Működési célú támogatás                     12 millió 750 ezer Forint  

Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről         151 millió 568 ezer Forint 

Közhatalmi bevételek, adók                     71 millió 750 ezer Forint  

                                    Iparűzési adó                     49 millió 750 ezer Forint  

                                    Gépjárműadó 40 %-a                   13 millió 600 ezer Forint 

Működési bevételek                     94 millió 661 ezer Forint      

Működési célú átvett pénzeszköz                 390 millió 949 ezer Forint  

Felhalmozás célú pénzeszköz      178 millió 780 ezer Forint  
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A számokból kitűnik, hogy fejlesztésre alig-alig jut pénz. 

A kiadásokról.  

Személyi juttatások                  367 millió 358 ezer Forint  

Munkaadói járulék          64 millió 273 ezer Forint  

Dologi kiadás        230 millió 563 ezer Forint  

Ellátottak pénzügyi juttatásai     175 millió 275 ezer Forint  

Egyéb működési kiadások                   62 millió 572 ezer Forint 

Felhalmozás célú kiadások                 236 millió 721 ezer Forint  

 

A pályázatokról röviden.  

 

KEOP-7.1.0/11-2011-0061 "ivóvízminőség-javító beruházás Balkány településen" (előkészítés) 

Teljes bekerülési érték Támogatás 
Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

5.900.000.- 5.015.000.- 885.000.- 0.- 

   

LEZÁRULT 

 

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0020 "ivóvízminőség-javító beruházás Balkány településen" 

(megvalósítás) 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

136.043.300.- 122.438.970.- 13.604.330.- 0.- 

158.986.619.- 143.087.957.- 15.898.662.- 0.- 

 

KEOP-7.1.0/11-2012-0043 "Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése" 

(előkészítés) 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

28.900.000.- 24.565.000.- 2.384.250.- 2.379.915.- 

28.620.000.- 24.327.000.- 4.293.000.- 0.- 

   

LEZÁRULT 

 

 

 

 



 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásáról 2014. december 8. napján. 

- 4 - 

 

KEOP-1.2.0/09-11 "Balkány Város szennyvíz elvezetése és szennyvíztisztítása" (megvalósítás) 

(benyújtás alatt) 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

1.184.876.405.- 1.070.436.075.- 0.- 114.440.330.- 

Az engedélyes tervünk készen van a szennyvízberuházásra, arra várunk, hogy a pályázatot 

kiírják.  

 

Folyamatban van a KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

 89.000.0000.-       

A pályázat elbírálására december végéig kerül sor.  

 

Tanyaprogram - tanyai termékek piacra jutásának elősegítése (Piac) 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

31.913.039.- 28.721.735.- 0.- 3.191.304.- 

Belügyminisztérium - átmeneti támogatás (ME/JHSZ/J/1000/4/2014) 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

10.000.000.- 10.000.000.- 0.- 0.- 

     

 

Belügyminisztérium - "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

1.020.000.- 1.020.000.- 0.- 0.- 
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Emberi Erőforrások Minisztériuma - Kulturális események támogatása 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

900.000.- 300.000.- 0.- 600.000.- 

 

Belügyminisztérium - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

Teljes bekerülési érték Támogatás 

Saját erő 

BM önerő  Önkormányzat 

9.204.361.- 9.204.361.- 0.- 0.- 

Ez magának, a térfigyelő rendszernek a kiépítése lenne.  

 

Saját erőből készült el a temető további fejlesztése. 72 fő elhunyt részére urnafal került 

megépítésre. (Második ütem.) Zsalugáter felszerelésére került sor a ravatalozó két oldalára, új 

szószék került elhelyezésre, és az urnafal bővítésével együtt a térkövezés is megvalósult.  

Az Egészségügyi Központ bejárati nyílászárói kicserélésre kerültek. A belső tér felújításra 

került, szigetelést és álmennyezetet kapott.  A belső világítást is korszerűsítettük.    

 

A közfoglalkoztatásról. Az önkormányzat folyamatosan, egész évben alkalmaz 

közmunkásokat. A létszámot pályázati igénybejelentés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nagyállói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központ Kirendeltsége 

határozza meg. A sikeres pályázatoknak köszönhetően közel 400 főnek biztosítunk 

közmunkát folyamatosan. 377 millió 663 ezer Forintot nyertünk közmunka programra             

a 2014-es évben. A legsikeresebbek a START munkák. 

Mezőgazdasági program. Sikerült beszereznünk többek között: rotációs kapát, talajmarót,               

6 hektár gyümölcsöst telepítettünk Abapusztán, 8 hektár erdőt telepítettünk a Petri tanyán. 

Közúthálózat javítása és a Mezőgazdasági földút rendbetétele Balkányban programok 

keretében sikerült minden olyan eszközt beszerezni, amire az önkormányzatnak szüksége van. 

A grédertől a tárcsáig, a fűnyíróig mindent sikerült megnyernünk.  

A Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével, a II. Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programban 2 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. 

Idősügyi Program „Segítő Kezek az aktív évekért” Programban 6 főt sikerült foglalkoztatni.   

Óriási sikere volt az idén is a diákmunkának, 35 diáknak tudtunk munkát biztosítani.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.   

Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek a beszámolóval 

kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, véleménye? 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Megadom a szót Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszonynak! 
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Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő: 

Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Önöket! Köszönöm a szót! Nagy örömmel hallottuk 

a beszámolóban, hogy az állami átvállalás, tehát Balkány Város hitelátvállalása megtörtént az 

állam részéről. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan mennyi összeg volt? Ez 

lenne az egyik kérdésem. Nagy örömmel nyugtáztuk azt, hogy Balkány Városa plusz bevételt 

igyekszik képezni az itt élők megsegítésére, és ilyen szempontból, dinnyetermesztésre is sor 

került a nyáron. És azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi bevétel származott a 

dinnyetermelésből. Köszönöm. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Akkor, kezdjük a hitelállománnyal. Az önkormányzat 300 milliós kötvényt bocsájtott ki azért, 

hogy fizetni tudja a számláit, és a megkezdett iskola-beruházást be tudja fejezni. Ez egy svájci 

alapú kötvénykibocsájtás volt. A svájci alapú hiteleket, sajnos mindenki ismeri. Az akkori 

árfolyam, és a mostani árfolyam nem egyezik. Ebből a 300 millióból azonnal kifizettük a 100 

millió forintos működési hitelt. A 300 millióból azonnal kifizettük a felvett működési hitelt, 

az 100 millió forint. Azonnal kifizettük a számunkra előnytelen 50 millió forintos fejlesztési 

hitelt. A bank azonnal visszatartott 50 millió forintot garancia alapon. És a fennmaradó részt 

teljes egészében csak fejlesztésekre fordítottuk. És örömmel tudom mondani, hogy 2014. 

évben több mint 100 millió forintunk lesz a számlán. Az állam két részletben vállalta át az 

adósságunkat. Az akkori 300 millió forint értékű svájci franknak négyszázhetven… 

megkérdezem Pénzügyi Irodavezető Asszonyt, mert nem tudom pontosan… 

 

 

Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető: 

462 millió forint. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

462 millió forintot vállalt át két részletben az állam, így megszabadult az önkormányzat a 300 

forint svájci frank alapú kötvénytől.  

A másik kérdésére, Képviselő Asszony, a dinnyetermesztésről. Magyar Sanyit nézem. Több 

mint egymillió forint, de Sanyi, pontos számot te tudsz mondani. Mennyi volt a dinnye, amit 

leadtunk a Kerezsi Kft-nek?  

 

 

Magyar Sándor Balkány, Benedek u. 23. szám alatti lakos: 

1.500-1.700 ezer forint körül. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

1.500-1.700 ezer forint körül, de természetesen, ha kívánja Képviselő Asszony, akkor én ezt 

írásban 15 napon belül megválaszolom pontosan, ha pontos számot kíván hallani.  

Megadom a szót Karsai István Képviselő Úrnak! 

 

 

Karsai István képviselő: 

Jó estét kívánok én is mindenkinek! Polgármester Úr, hogy az elmúlt években 

erdőgazdálkodásból mennyi bevétele volt az önkormányzatnak? És ezzel milyen módon 

számolt el? És volt-e olyan pályázatunk, ami bármilyen formai, vagy bármilyen hiba miatt, a 

támogatás nem lett elszámolva? Köszönöm szépen. 
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Pálosi László polgármester: 

Tehát, most megint fejből kell válaszolnom. Én örültem volna, ha ezeket a kérdéseket 

képviselő-testületi ülésen teszik fel a képviselők, mert akkor ott vannak a papírok előttem, és 

hamarabb tudok válaszolni. Nyárfaritkítást végeztünk, ebből azt a fát, amely a 

fafeldolgozónak megérte, azt kiköböztük, és az értékesítve lett, de én most azt fejből meg nem 

mondom, hogy pontosan mennyi az az összeg, de milliós nagyságrendű, amit értékesítettünk. 

És azt az aprófát, illetve értékesíthetetlen fát a képviselő-testület felhatalmazása alapján, 

szociális alapon 5 mázsájával osztottuk ki lakosonként. Szerintem többen kaptak ebből. 

 

 

Karsai István képviselő: 

Köszönöm. Majd akkor írásban. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Természetesen, ha kéred, akkor írásban, pontosan, számlákkal alátámasztva meg tudjuk 

mutatni. 

 

 

Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő: 

Én is szeretném mindkét kérdésemre a választ írásban is megkapni.  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Jó. Írásban is meg fogja kapni. Van-e még más? 

 

 

Karsai István képviselő: 

Elszámolatlan vagy tévesen felhasznált pályázat?  

 

 

Pálosi László polgármester: 

2014. évben nekem nincs tudomásom sem elszámolatlan, sem olyan pályázatról, amit nem 

kaptunk volna meg. Vannak még folyó pályázataink, elsősorban az MVH-s pályázataink, 

amikkel elszámoltunk, de pénzt még nem kaptunk belőle.  

 

 

Karsai István képviselő: 

Köszönöm.  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Megkérdezem, hogy a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatosan van-e még valakinek további 

kérdése, hozzászólása, javaslata? 

 

További kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 

Aki a képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi tervekről szóló beszámolót el 

tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  

 

A képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal, 1 nem szavat és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

152/2014.(XII. 8.)  

határozata 

(A9) 

 

a képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi  tervekről  

 

 

A képviselő-testület:   

 

1.)  a 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi tervekről szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

 

2.) számú napirend: - Egyebek 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Áttérnénk a 2.) napirendi pontra, ahol a lakosság hozzászólásait, véleményeit várnánk 

elsősorban. Én szeretném felhívni a figyelmet, és itt szeretném jelezni, hogy a 

hulladékgazdálkodási törvény előírja azt, hogy közmeghallgatást kell tartani december 31-ig a 

szelektív hulladékkal kapcsolatban. Én nem kívántam még egy közmeghallgatást összehívni 

emiatt, ezért én azt kérném először, hogy akinek van a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele, bármilyen hozzászólása, az tegye meg. 

Szelektív hulladék ugye, amit zsákokban kirakunk műanyagot, papírt, egyebeket, illetve van 

Balkányban három sziget, ahova üveget, papírt és egyebeket lehet kihelyezni. Tehát, 

megkérdezem, hogy a szelektív hulladékkal kapcsolatosan van-e bárkinek bármilyen 

észrevétele, hozzászólása?  

Megadom a szót Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszonynak! 

 

 

Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő: 

Köszönöm a szót! Én úgy gondolom, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egy nagyon fontos 

témakör. És én nem javasolnám azt, hogy ezt egy ilyen szűk körben folytassuk le, hiszen 6500 

ember él a településen, és a szelektív hulladékgyűjtésben 6500 ember érintett. Tehát, én azt 

javaslom, hogy ezt egy szélesebb propagandával, egy másik ülés keretében vitassuk meg! 

Köszönöm. 
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Pálosi László polgármester: 

Én ezt nem tudnám támogatni, mivel ez egy közmeghallgatás. Ez egy elég széles kör, 

véleményem szerint, és minden egyes lakos tájékoztatva volt arról, hogy ma közmeghallgatást 

tartunk. Aki el kívánt jönni, vagy el tudott jönni, az most is itt van, aki nem tudott eljönni, 

vagy nem kíván eljönni, az akkor sem lesz itt, ha még egy közmeghallgatást tartunk. Én úgy 

gondolom, hogy mivel közeledik a karácsony, és közeledek az újév, azért még nehezebb a 

lakosságot megmozgatni ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy aki itt van, az az 

észrevételét megteheti, és nem tartom célszerűnek – mivel ezt december 31-ig meg kell tartani 

– hogy még egy közmeghallgatást összehívjunk a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 

Egy törvényi előírás van, hogy december 31-ig ezt mindenkinek meg kell csinálnia. Én most 

lehetőséget adok, hogy bárki hozzászóljon.  

 

 

Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő: 

Szeretnék észrevételt tenni… 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Képviselő Asszony! Egyebekben bárki hozzászólhat. A képviselő-testület fogja tárgyalni, a 

hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet a következő rendes testületi ülésen, még december 

31-e előtt. 

 

 

Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő: 

Bocsánat, tehát, én úgy érzékelem, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egy fontos témakör. A 

közmeghallgatáson ez nem volt meghirdetve a lakosság körében, és én úgy érzékelem, hogy 

egy olyan dolgot behozni egy közmeghallgatási testületi ülés elé, ahol sem napirendi pontként 

nem szerepel, ez nem jogszerű.  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Én meg úgy gondolom, hogy jogszerű. És úgy gondolom, hogy nyugodtan be lehet hozni, és 

nyugodtan meg lehet kérdezni a lakosságnak a véleményét, de ha Képviselő Asszony kívánja, 

én megkérdezem a T. Képviselő-testületet, hogy kívánja-e a képviselő-testület, hogy 

december 31-ig egy másik közmeghallgatást hívjunk össze a szelektív hulladékgyűjtés 

témakörében? Először is megkérdezem, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan 

további kérdése, hozzászólása, javaslata? 

 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy hívjunk össze még egy közmeghallgatást 2014. december 31-ig a 

szelektív hulladékgyűjtés tárgyában, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  

 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 4 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 1 

tartózkodás mellett nem fogadta el. 
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Karóczkai Istvánné jegyző: 

Nincs külön törvényi előírás, hogy milyen körben kell megtartani a közmeghallgatást. Azt írja 

elő a hulladékgazdálkodási törvény, hogy közmeghallgatást kell tartani december 31-ig, és 

erről majd a képviselő-testületnek döntenie kell. Köszönöm szépen. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Jó. Akkor én ezt a témakört le is zártam. Rendes testületi ülésen fogunk róla dönteni. 

Megadom a szót a Tisztelt Lakosságnak, akinek kérdése, hozzászólása, véleménye van, az 

kérem szépen, tegye meg.   

 

 

Farkas Béla Balkány, Fő utcai lakos: 

Farkas Béla vagyok, közfoglalkoztatott. A lényeg az, hogy mi ezekből a szelektív 

hulladékgyűjtőkből szedünk ki döglött kutyát, döglött tyúkok tömkelegét. A brigádnak egy 

része egyebet sem csinál, csak megy és szagolgatja, hogy hová dobnak be valamit. Tehát, itt 

nem közmeghallgatás kell, hanem valakit jól fenékbe kell billenteni, hogy tudja már meg, 

hogy ez papír, ez üveg, ez pedig műanyag. Nekem ez a véleményem. Mert majd megint mi 

fogjuk „húzni az igát”, mert lesz több műanyag kuka, több kukából szedjük ki a hulladékot, 

ami nem oda való. Ezt szerettem volna mondani. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen, Béla a véleményedet! Megkérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, 

észrevétele, hozzászólása?  

 

 

Farkas János Balkány, Petőfi utcai lakos: 

Fotót ne készítsen, legyen szíves! Köszönöm! Véleményem szerint, minden balkányi 

embernek az a jó, ha dolgozik. Szerintem Polgármester Úr is így van vele. Igaz? Szeretném én 

Öntől megkérdezni azt, hogy a főnökömnek miért javasolta, hogy engem rúgjon ki? Ez lenne 

az egyik kérdésem. A másik pedig Karsai Istvánhoz szólna, hogy mit szól az új testület 

felállásához és a díjazásához?  

 

 

Pálosi László polgármester: 

Ez a közmeghallgatás közérdekű észrevételekről, kérdésekről szól, nem személyeskedésről. 

Én ezt személyes kérdésnek veszem, de válaszolok rá. Én úgy gondolom, hogy senkit nem 

kértem arra, hogy rúgjon ki téged, nincs is rá befolyásom. Te egy másik 

közmunkaprogramban dolgozol többedmagaddal. Hála a Jó Istennek, hogy rendbe teszitek a 

csatornákat. Ez nekünk nagy segítség a belvízgondok kiküszöböléséhez. Én kívánom, hogy 

még jobban dolgozzatok ebben a közmunkaprogramban.  

A második kérdés megválaszolására megadom a szót Karsai István Képviselő Úrnak! 

 

 

Karsai István képviselő: 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester Úr! Több éves próbálkozásom után sikerült végre szót 

kapnom a közmeghallgatáson. A kérdésedet ketté bontanám. Ugye, az első része az volt, hogy 

mit szólok a testület jelenlegi felállásához? Szerintem egyértelműen látszik, a döntésekből is, 

hogy gyakorlatilag egy 4-4 fős állás alakult ki a választások után. Bár, az a véleményem, ami 

Orbán Viktornak volt a véleménye, hogy „ha a ló megdöglik, le kell róla szállni!”  Ennek a 
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választásnak vége van, ezt az eredményt kell tudomásul vennünk, így kell dolgoznunk! Tehát, 

egy 4-4 fős állás, és Polgármester Úr gyakorlatilag az ötödik ebben a döntéssorozatban 

általában. Én azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket, amik eddig is, ennek a testületnek a 

munkáját fémjelzik, ezt általában így kell mindenkinek tudomásul venni, hogy ez ennek az             

5 embernek a döntése, meg a testületnek a döntése, általában. Egyetlen egy szomorú dolgot 

látok, hogy ez nem 4 embert rekeszt ki a döntéshozatalból, hanem 2500 embert legalább, aki a 

másik 4 emberre szavazott, az ő véleményük nem igazán van figyelembe véve. Ezt a 

plénumot én nem tartom olyannak, hogy itt számokkal dobálózzunk, és mondjam, hogy kinek 

mennyi a tiszteletdíja. Erre meg van a megfelelő lehetőség, hogy megnézzék az emberek, 

hogy mennyivel lett megállapítva.  Azt gondolom, hogy irreálisan magas. Ezt hozzá kell, 

hogy tegyem. Még egy apróság. Ezek után én nem fogok elfogadni soha olyan érvelést, hogy 

az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt pl. szociális támogatásokat, vagy bármi más, 

apró összegű támogatást nem tudunk megadni. Köszönöm szépen.  

 

 

Nagy János Balkány, Bercsényi u. 7. szám alatti lakos: 

Jó napot kívánok! Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen jelentünk meg. Az éves szokások 

probléma egyszer, hogy az iskolába a szülőket nem engedik be, amikor négy óra van az 

aulába. Hiába van mínusz 2-3 fok, nem lehet bemenni, hogy a gyerekeket megvárjuk. Én úgy 

tudom, hogy állami intézmény. Szerintem mi vagyunk az Állam, és ne egy ember döntse már 

el, hogy be lehet oda menni, vagy nem. Megértem, hogy kellenek szankciók. Legalább öt-tíz 

métert mehessenek be a szülők.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Ez kérdés volt, vagy vélemény?  

 

 

Nagy János Balkány, Bercsényi u.7. szám alatti lakos: 

Ez kérés is és vélemény is.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Elmondtam, hogy állami fenntartás alatt van. Nem az önkormányzat tartja fenn az iskolát.  

 

 

Nagy János Balkány, Bercsényi u. 7. szám alatti lakos:  

De mi vagyunk az Állam. Mert nem mindenkinek adatott meg, hogy személyautóval jár a 

gyermekéért, hanem 2-3 km-t gyalogol. És ráadásul esik az eső is mostanában.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Tolmácsolni fogom az iskolaigazgató asszonya felé a kérést. Ezt tudom válaszolni.  

 

 

Nagy János Balkány, Bercsényi u. 7.szám alatti lakos:  

A másik nagy probléma, amit én látok, hogy nagyon jó ez a közhasznú program, viszont az 

embereket nem kellene azzal megalázni, hogy – mert én annak veszem – mindenki maga előtt 

rakja rendbe a járdát, az árkot takarítsa ki. Nem muszáj volna ezeket az embereket erre 

használni. Mert, ha az idősebb emberek meg tudják csinálni maguk előtt, akkor a fiatalabbak 

is képes rá. Mert, aki nem csinálja meg maga előtt az utat pl. 1 m-es sávban, azt nyugodtan 
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lehetne büntetni. És kő keményen kell. Nem kell sajnálni senkit. Mert, ha valaki arra lusta, 

hogy maga előtt a járdát összeseperje, elgereblyézze, azt nagyon tudom sajnálni.  

Nagykálló és Biri között most fog kiépülni kerékpárút. Kérdésem az, hogy Balkány fog-e 

ehhez csatlakozni, vagy nem?  

 

 

Pálosi László polgármester:     

Ez egy kistérségi program. A kistérségi programba most valószínű, hogy Biri és Nagykálló 

között fog kiépülni. Jelen pillanatban van egy kis anyagi probléma, mert nem annyi pénzt 

nyertek amennyit szerettek volna. Saját erőként Nagykállónak és Birinek is bele kell tenni egy 

bizonyos összeget.  Reményeink szerint a következő ütem következik Balkány és Biri között.  

 

 

Nagy János Balkány,Bercsényi u. 7.szám alatti lakos:  

A másik fő problémát vetem fel. Ez egy ország. Ugye, hogy Szakoly is nem engedi ezt a 

csövet elvezetni. Miért van ez az ellenségeskedés? Miért nem lehet akkor feljebb vinni ezt a 

dolgot?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Milyen csőről beszél?  

 

 

Nagy János Balkány, Bercsényi u. 7.szám alatti lakos:  

A vízcsőről, ami ki fog menni Perkedpusztára a vízellátás miatt.  

 

 

Pálosi László polgármester:   

Téves információ. Engedélyes tervünk van. A kivitelező kiválasztásra került.  

 

 

Nagy János Balkány, Bercsényi u. 7. szám alatti lakos:  

Szakoly beleegyezett?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Szakoly nem támadta meg az első fokú hatóságnak a határozatát, amelyben szorgalmi jogot 

jegyeztettünk be a Dugó tanyára. Szorgalmi jogot jegyeztettünk be Balkány város javára. Így 

a kivitelezésnek részünkről semmi akadálya nincs. A kivitelező kiválasztása részünkről 

megtörtént. A munkaterület átadása megtörtént. Tudomásom szerint nagyon-nagyon 

előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel, mint alvállalkozóval. Nagy 

valószínűség szerint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt., mint alvállalkozó fogja mind a két szakaszt 

megcsinálni. Béketelep és Abapuszta, Balkány és Perkedpuszta között. Úgy tudom, hogy nem 

sok híja van annak, hogy aláírják a szerződést. Az elvi megállapodás már meg van.  

 

 

Nagy János Balkány,Bercsényi u. 7. szám alatti lakos:  

Volna egy olyan kérésem, hogy a vállalkozókat valamilyen szinten nem lehetne-e összefogni, 

hogy Balkányt valamilyen szinten úgy mondva támogatni, meg erősíteni, mert csak a 

széthúzást látom nagyon sok helyen.  Sok kis faluban járok országszerte. Nagyon össze 

vannak fogva. Ezt kellene nálunk is tenni.  
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Pálosi László polgármester:  

Megpróbálunk erre is lépéseket tenni. Meg van rá a tervünk, hogy hogyan tudjuk ezt 

megoldani. Megkíséreljük ezt a problémát is megoldani.  

 

 

Nagy János Balkány,  Bercsényi u. 7. szám alatti lakos:  

Még egyszer szégyellem a többiek nevében, akik nem jöttek el, mert azért egy ilyen 

rendezvényre, beszámolóra több embernek kellett volna itt lennie. Köszönöm.  

 

 

Hetey Vilma Balkány, Adonyi u. 43.szám alatti lakos:  

Polgármester úr beszámolójában elég sok pályázatot, számadatot hallottunk. Azt gondolom, 

hogy ennek minden balkányi ember örülhet, hogy ilyen sikeres pályázatokat nyert meg az 

önkormányzat. Azt gondolom, hogy annak is örülni kell, ha gyarapodik a városunk, örülni 

kell annak, hogy új járdák épülnek. Nem személyeskedésnek mondom Polgármester Úr, de 

megkérem, hogy engedje meg, hogy most hagy mondjam végig, és nem úgy, mint néhány 

hónappal ezelőtt, amikor egy közhasznú problémát fel akartam vetni magának és hátat 

fordított. És azt mondta nekem, hogy magával én nem tárgyalok. Most mivel egy hivatalos 

fórumon vagyok, elmondom a gondot, a problémát az Adonyi úton. Tavaly, vagy tavalyelőtt 

épült az Adonyi út hátulsó részére, az Ady E. utcától lefelé a járda. Akkor nagyon örültünk 

neki. Egy telet bírt ki ez a járda. Érdemes végig menni, hogy lapáttal lehet szedni fel a sódert. 

Az nem sok évet fog kibírni. Azokon a területeken van megmaradva a járda, ahol 

magánerőből megcsináltuk (vagyunk sokan) öt-tíz, vagy tizenöt évvel ezelőtt. Az még mindig 

állja a telet. Olyan keskenyre sikerült néhány helyen, pl. Csonka Laci, Borika néni, Varga 

Miskáék előtt, hogy két ember nem tud elmenni egymás mellett. Arról nem beszélt 

Polgármester Úr, hogy amikor a járdát építették, megépítettek egy víztárolót is Balkányban. 

Az Ady E. utcától egészen a Petőfi utcáig. Mert az nem vízlefolyó, nem vízelvezető, ami ott 

ki van építve. Probléma, ha egy nagyobb eső esik, akkor onnan nem folyik le a víz, és az az 

árok csak akkor szárad ki, ha a nap felszikkasztja az esővizet belőle.  

A másik gond, hogy a raklapok nincsenek kifugázva, emiatt az árok és a közút közötti kb. l 

méter távolságból egy nagy esőzés alkalmával az összes vizet bemossa az árokba. És ez, hogy 

amellett, hogy esztétikailag is probléma, balesetileg is nagyon veszélyes.  

Mindenki örült - mert sajnos mindenkinek van hozzátartozója a temetőben – annak, hogy 

felújításra került a ravatalozó. Csak felhívom a figyelmet polgármester úr, hogy az a raklap, 

amit leraktak, és bejön a fagyos téli idő, arra bizony nem lehet majd rámenni. Az nem olyan 

csúszásgátló lapokból van kitéve, hogy egy esős, fagyos időben tudják balesetmentesen 

használni.  

Elolvastam a polgármester úr szóró lapját a kampányolásban. És azt írta, hogy szívügye a 

Gencsy kastély.  Azt gondolom, hogy nem csak szívügyének kellene lenni a Gencsy kastély, 

hanem tenni is kellene érte valamit. Az az épület, amikor a megyei önkormányzat átadta a 

városnak egy jól működő, szépen karbantartott, ép, egészséges épület volt kívül-belül. Azt 

hiszem, hogy ezt nagyon sok városi ember is megláthatta akkor, amikor a korona másolatát 

idehozták, és ott helyezték el. Sok ember bemehetett akkor abba az épületbe. Sajnos a külső 

látvány is szörnyű. De, ha bemenne valaki a belső terét is megnézni, azt gondolom, hogy 

nagyon elszomorodna. 22 millió forintért megvette az önkormányzat a megyétől. Ha utána 

járt volna, kardoskodott volna polgármester úr, meg lehetett volna szerezni ezt olcsóbban is. 

Aktív dolgozó koromban, nekem nem volt sem barátom a megyei Közgyűlés elnöke, se a 

minisztériumban nem volt ismerősöm, de amikor a régi kisbuszra nem volt szüksége a 

Gyermekotthonnak, akkor kiharcoltam, hogy ingyen, fillér nélkül adják át az iskolának. Amit 

azt gondolom, hogy néhányan tudják is, hogy használták elég sokáig.  
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Javasolnám Polgármester Úrnak, hogy ajándékozza meg Balkány város lakosságát. Nyittassa 

ki azt a Gyermekotthont, nézhessenek szét benne az emberek. És láthassák, hogy hogyan lehet 

elpazarolni 22 millió forintot, és hogy lehet tönkretenni egy olyan épületet, ami Balkánynak a 

gyöngye volt.  

Nagyon örülök annak, hogy Dankó Zsuzsi a Facebook-ra mostanában nagyon értékes és 

nagyon szép régi képeket felpakol. Azt gondolom, aki be tud ide lépni, mindenki ugyanazt 

érzi, amit én is, amikor azokat a régi dolgokat meglátom. De ehhez az kell, hogy azt meg 

kellene becsülni.   

Lehet, hogy nem is feladata ennek a közmeghallgatásnak a jövő évi gondokról beszélni. De 

azért én néhány kérdést ezzel kapcsolatban felvetnék.  

2015. március 1-től nem lesz állami feladat a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás, a 

lakástámogatás.  Mi az önkormányzat elképzelése ezzel kapcsolatban?  Meg fogja-e tudni 

oldani költségvetéséből azt, hogy Balkány lakossága ne a koldusbotra jusson? 

Szeptember 1-el minden három éves korú gyermeknek kötelező lesz az óvodai oktatás. Mi az 

elképzelése ezzel kapcsolatban? Remélem, hogy nem az a megoldás lesz, hogy növelni fogja 

a gyermeklétszámot, mert a jelenlegi gyermeklétszám is nagyon gátolja az oktató-nevelő 

munkát. 30-32-es csoportlétszámmal igazán eredményes munkát nagyon nehéz végezni. Ezek 

lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen a meghallgatást.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

A feltett kérdésekre a következőket válaszolom: Adonyi, Ady, Petőfi út járda. Keskeny a 

járda. Ugyanolyan szélességben építettük vissza a járdát, mint amilyen volt. Természetesen 

ennek a járdaépítésnek mindenképpen vannak olyan helyei, amelyek nem sikerültek teljes 

egészében és teljesen jól. Ígérem, hogy meg fogjuk nézni ezt a járdaszakaszt, és ahol 

szükséges – ugyanúgy, mint a Kossuth úton – újjá fogjuk építeni a tavasszal.  

A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy amikor megépítettük a 

csatornát, a csapadékvíz folyamatosan lefolyt.   És itt Nagy Jánossal értek egyet, hogy azokat 

a csapadékvíz csatornákat, azokat az árkokat, amelyeket mi folyamatosan karbantartunk és 

folyamatosan kitisztítunk ahhoz a lakosságnak is hozzá kell járulnia.  A maguk érdeke nem 

csak az enyém. Nem kell várni a közhasznú munkásokat, hogy majd mennek, és kitakarítják a 

csatornát. Hanem mindenkinek a saját portája előtt a járdát, a csatornát ki kellene takarítani.  

És egy nagy esőzésnél ilyen problémák, hogy elönti a járdát és kicsap az útra  nem lennének. 

Tudom, van két olyan balkányi szakasz, amely a mai napig is megoldásra vár. De, 

reményeink szerint azt is megoldjuk.  

A ravatalozó csúszásgátlásával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy meg van vásárolva a 

csúszásgátló szőnyeg. Ott van benn a ravatalozóba. Ha nagy hó, ónos eső esik, akkor azt a 

szőnyeget csak le kell teríteni, és az a burkoló rögtön nem fog úgy csúszni. Ez a csúszásgátló 

öntapadó szőnyeg, amelyen mindenki kényelmesen végig tud menni azon a burkolón.  

Igen, szívügyem a Gencsy kastély, és az is volt mindig, és az is lesz mindig. Az, hogy egy jól 

karbantartott épületet vettünk át, azért ez teljesen nem fedi a valóságot. Ami az átadás-

átvételnél mozdítható volt, azt mindent elvittek. Teljesen leraboltak mindent. Úgy, ahogy 

kellett. Mi úgy vettük át azt az épületet, hogy belül már teljes egészében lelakott volt. Tudom, 

hogy milyen volt, amikor Hetey Vilma volt a vezetője. De, azt is tudom, hogy hogyan vettük 

át ezt az épületet. Ennek az épületnek a felújítására óvatos becslések szerint több mint egy 

milliárd forint kellene. Egy kilencven százalékos pályázatnál is, ami nincs, kastély felújítási 

pályázat eddig, ami megjelent maximum ötven százalékos volt. Ha egy kilencven százalékos 

pályázatnál, ha azt mondjuk, hogy egy milliárd forint, százmillió forintot kellene a városnak 

előteremteni. Az iparűzési adóbevételünk, amivel gazdálkodhatunk az 48 millió forint. A 

gépjármű adó, ami nálunk marad az 13 millió forint éves szinten. 100 millió forintot nem 

tudunk ebből előteremteni. A Gencsy kastély felújítására csak száz százalékos támogatással 
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mernék nekivágni. Természetesen több részletben. Reményeink szerint végre, valahára 

megjelennek az uniós pályázatok. És végre, valahára úgy gondolom, hogy a KEOP-ból egy 

bizonyos összeget ki tudunk szakítani.  A KEOP az elsősorban nyílászáró, hőszigetelő és 

tetőszerkezet. És ezzel a száz százalékos pályázattal a Gencsy kastélyt legalább kívülről meg 

fogjuk tudni oldani, amennyiben eredményesen pályázunk. De, ehhez nagyon-nagyon jó 

pályázat kell.  

Az, hogy olcsóbban is meg lehetett volna venni, azon mindig lehet vitatkozni, hogy mi az 

olcsó és mi a drága. Egy biztos. Ingyen nem adta volna ide a megyei közgyűlés elnöke, sem a 

közgyűlés sem. Mivel ez ugyanolyan önkormányzati vagyon, mint a mienk. Az 

önkormányzati vezetőket ezért nagyon-nagyon meghúzgálják. Hallhatják TV-ben, rádióban, 

hogy hány önkormányzati vezető került ezért bajba.  

2015. március elsejétől a szociális törvény valóban meg fog változni. Valóban átalakulások 

várhatóak a szociális ellátásban. Egy biztos. A minisztérium külön alapot fog létrehozni abban 

a tekintetben, hogy azon önkormányzatok, amelyek nem tudják kigazdálkodni saját erőből, 

ugyanazt az ellátást, és ugyanazt az összeget tudják biztosítani a lakosságnak. Ugyanakkor 

lesz egy pótkeret is, amellyel szintén pályázat útján lehet majd pénzt elhozni. Úgy gondolom, 

hogy minden esélyük meg van arra a balkányiaknak, hogy azt a szociális ellátást, amit eddig 

is kaptak, ami a törvény szerint járt, azt március 1-e után is igénybe vehessék.  

Az óvodai oktatással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én az önkormányzati óvodát 

ismerem. A görög katolikus fenntartású óvodánál kevésbé vagyok képbe. Azt tudom, hogy 

nálunk jelen pillanatban egy üres csoport van. Egy üres csoportban egyetlen egy gyermek 

sincs. És nincs 32 fős létszámú óvodai csoportunk. Bizton merem állítani, hogy három éven 

belül ahány gyerek születik, mindet el tudjuk helyezni óvodába. Úgy, hogy nem kell 

létszámot emelni, sem új óvodát építeni.  

 

 

Tóth Imréné Balkány Jókai u. 29. szám alatti lakos:      

Meg szeretném kérdezni, hogy mi került 31 millió forintba a piacfelújításnál? Szerintem az, 

........mert, ha legalább az öltözőt, meg a WC-rendbe tették volna akkor igen. De,  így ott 

semmi nincs, csak kerítés.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Mindenkinek relatív, hogy mi mennyibe kerül és mennyit fogad el. Tételes költségvetésünk 

volt rá. Tételes költségvetés alapján, közbeszerzés alapján nyerte el a pályázó a piac felújítását 

és 31 millió forintba került. Ennyit fizettünk érte. És ez ennyi is. Abban egyetértünk, hogy jó 

lett volna az öltözőt is felújítani, valamilyen fedettet. Az eredeti költségvetésünk erről szólt,  

50 millió forintra. De a pályázat útján csak 31 millió forint  támogatást nyertünk erre. Ezért 

nem lett megcsinálva az öltöző, a WC.  

 

 

Hanzel Mihályné Görénypuszta 44. szám alatti lakos:  

Jó estét kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy az a kommunális adó hogy van elosztva? 

Ki fizet, meg ki nem? Mert tudomásomra jutott, hogy egy idegen ember hozta ki a 

Görénypusztára a kommunális adó értesítőket, és tőlem kért tanácsot, hogy ki hol lakik.  

Bizony nagyon sok ki van maradva, aki nem fizet. Nekem három lakásom van, ami után 

fizetek a Polgármesteri Hivatalnak. Mindig kifizetem. Úgy az állami adót, mint az egyházi 

adót. Akkor miért nem kell mindenkinek fizetni, aki még nem töltötte be a hetven évet?  

Nem értek egyet ezekkel a segélyezésekkel is.  Otthon ül az apa, az anya, fekszenek, meg 

minden. A gyermek megy egy kiskocsival az erdőbe gallyat szedni, eltörött kézzel vágja 

összefelé. Miért kell az olyanokat segíteni? Menjenek dolgozni. Fiatalok. 24-25 évesek. 
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Mindig csak azzal van, hogy van egy receptem. Beteg a gyermekem. Ide kell mennem. Nem 

tudom elengedni iskolába, mert nincs cipője.  Nekem is volt gyermekem. Fizetni kellett a 

kollégiumot, fizetni kellett egy tízfilléres rajzlapért. Mindenért. Akkor most miért van ez a 

nagy kedvezmény? Azért nem mennek az emberek dolgozni? Tisztelet a kivételnek. Nem 

akarok senkit megsérteni. Azért nem mennek dolgozni, mert megélnek a gyermekek után. 

Fordítva van most, mint az én helyzetemben. Az én gyermekeim mikor kicsik voltak én 

tartottam a lányaimat. Most fordítva van a helyzet. Sok helyen a gyermek tartja a szülőt. 

Sajnos. Köszönöm szépen.  

 

 

Pálosi László polgármester:   

Tudomásom szerint mindenkinek fizetni kell a kommunális adót. A segélyezéssel 

kapcsolatban pedig vannak törvények, vannak szociális keretek. Vannak bevallott és be nem 

vallott jövedelmek, ami alapján segélyt adni kell. Minket sokszor a törvény kötelezettsége köt. 

És nem mondtam neveket.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Üdvözöllek Benneteket, Titeket, Önöket! Nagyon egyszerű a kérdésem, és egyszerű választ 

várok rá. Azt szeretném megkérdezni, és csak azt várom, hogy igennel, és nemmel 

válaszoljon a polgármester.  Alpolgármestert választottak-e már az alakuló testületi ülésen, és 

kap-e ezért tiszteletdíjat?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen. A törvénynek megfelelően alpolgármestert választottunk .................. 

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Csak igennel és nemmel. Kap érte tiszteletdíjat?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Igen. Választottunk. A törvénynek megfelelő tiszteletdíjat kap.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Azt szeretném Öntől újra kérdezni, és kérem, hogy igennel, vagy nemmel válaszoljon, hogy 

külsős alpolgármestert választottak-e ezen az alakuló ülésen?   

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen igen.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Kap-e érte tiszteletdíjat?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen igen.  
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Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Azt szeretném még Öntől megkérdezni, hogy tanácsnokot választottak-e ezen az alakuló 

ülésen?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen igen.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Kap-e érte tiszteletdíjat? 

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen igen.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Most már csak az a kérdésem, hogy egy nyolc fős testületnél egy négy fős vezető apparátus 

nem gondolja-e Polgármester Úr, hogy egy kicsit irreálisnak minősül?  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen nem, mivel én végzem főállásban a polgármesteri tisztségemet. A többiek 

mind mellékállásban végzik. És olyan feladatokkal vannak megbízva, amelyek az én 

munkámat segítik.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos: 

És ezért megkapják a tiszteletdíjat. De Ön egymagában felelős mindenért, amiért egy 

polgármesternek felelősnek kell lennie.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Természetesen a polgármester mindenért felelős.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos: 

És ehhez szüksége van még egy három  fős vezető apparátusra a nyolc fős vezető testületből.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Én úgy gondolom, hogy igen.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos: 

Köszönöm szépen a válaszát. A következő kérdésem. Ma négy képviselő közül hárommal 

érdemben beszéltem. Ma döntöttek a főiskolán és egyetemen tanuló diákokról, akik beadták a 

Bursa alapítványra a támogatási kérelmüket. Kettőtől ötezer forintig támogathatja őket az 

önkormányzat. A négyből három képviselő azt a választ adta nekem, hogy jöjjek el a 

közmeghallgatásra és mondjam el. Nem csak a magam gyerekéről beszélek, közte van a 
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tizennégyben az enyém is, hanem valamennyi tizennégy gyerek nevében és érdekében szólok 

most. Karsai Pistit idézem most egy pár mondat erejéig, amikor azt mondta, hogy irreálisan 

magasak a polgármesteri, alpolgármesteri, tanácsnoki és képviselő-testületi tagsági díjak. 

Polgármester urat szeretném megkérdezni arról, hogy miért annyira irreálisan kevés az a 

40.000.- forint, amin tizennégy, jelenleg egyetemen és főiskolán tanuló gyerek osztozik 

havonta? És van-e arra lehetőség az önkormányzaton belül, hogy bárhonnan, bármikor ezt az 

összeget átcsoportosítsák?  

A törvénynek, a jelenlegi jogszabálynak megfelelően beadott pályázatokat miért úgy bírálja el 

a testület, vagy a jelenlegi bizottság négy tagja, hogy azt gondolom, hogy, nem hiszem el 

hogy, nem ott lakik, ahol én gondolom? És, ha azt szeretnénk, hogy Balkányban most jelenleg 

a 6500 főből, amit Képviselő Asszony említett 7000, jelenleg 14 gyerek tanul felsőfokú 

intézménybe, és Bursa Alapítványra beadta pályázatát 14. Teljesen mindegy, mert nem sokkal 

több, és támogatunk olyanokat is, és olyan lakosokat, és olyan gyerekeket, akik jelenleg 

semmilyen, mondhatni általános iskolai szinten tanulnak, de támogatjuk őket havonta komoly 

összegekkel, akkor miért nem lehet átcsoportosítani az önkormányzatnál pénzeket arra, hogy 

ezek a gyerekek 14-en, akik jelenleg most beadták kérelmüket, ezek a gyerekek megkapják a 

maximumot. Mert az egyetem. És a főiskola ugyanezt az összeget hozzáteszi. Teljesen 

mindegy, hogy az én gyerekemről van szó, vagy bárki gyerekéről. El fogja érni azt az 

időszakot és korszakot. Jól fog jönni 5-10.000.- forint, bármennyi ezer forint. Szeretném 

megkérdezni Polgármester Úrtól, hogy jelenleg a gyereke most hol tanul? 

 

 

Pálosi László polgármester:    

Erre nem fogok Önnek válaszolni.    

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos: 

Akkor válaszolok én. Budapesten.  

Azt szeretném még Polgármester Úrtól megkérdezni, hogy szeretné-e, hogy Balkányban az 

értelmiség itt maradjon, és Balkány gyarapodását segítse elő? Egy egyszerű kérdés, és egy 

egyszerű választ várok rá. Igennel és nemmel.  

 

 

Pálosi László polgármester:    

Így nem fogunk tudni beszélgetni, ha igen, vagy nem.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos: 

Az összes többire nyilván várom a válaszát, de erre az egy kérdésre igennel, vagy nemmel 

válaszoljon.  

 

 

Pálosi László polgármester:    

Én úgy veszem, hogy Ön egy elkeseredett szülő, mert nem kapott annyi támogatást a 

bizottságtól, amennyit szeretett volna. De én zárt ülésről semmit nem kívánok mondani ezzel 

kapcsolatban. Van egy bizonyos keretünk, amelyet minden évben kiosztunk. Ezt a bizonyos 

keretet minden évben emeljük. És ez a keret a tavalyi évhez képest is emelve lett. 

Természetesen a bizottság dönti azt el, hogy mely gyereknek mennyi összeget ad. 

Természetesen annak a gyereknek adható, aki pályázik. Természetesen ez a Bursa Alapítvány 

arról szól, hogy a rászoruló gyerekeket segítsük a továbbtanulásban. És segítsük azzal az 

összeggel, amelyet az önkormányzat és az iskola hozzátesz.  Úgy gondolom, hogy arra 
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kihegyezni, hogy ez miért kevés, és a polgármester, az alpolgármester és a különböző 

tisztségviselőknek mennyi a tiszteletdíja, elég faramuci helyzet. Ugyanis, akkor, amikor - nem 

is olyan régen - a polgármesternek sokkal több volt a fizetése, mint az enyém, a 

polgármesternek sokkal több volt a költségátalánya, mint az enyém, a polgármesternek fő 

állású alpolgármestere volt, akinek sokkal több volt a fizetése, mint a mostani két 

alpolgármesteremnek összesen.  Az akkori képviselő-testület közel egy millió forintot vett fel 

tiszteletdíjként havonta. A mostani ugyan még csonka két bizottság nem kerül 150.000.- 

forintba. Arra most kihegyezni, hogy szociálisan hogy tudjuk támogatni a gyerekeket, elég 

faramuci az Ön szájából. Ezért ezzel nem is kívánok foglalkozni. Van az önkormányzatnak 

erre egy kerete, amelyet erre a célra használunk. És ezt az összeget minden évben kiosztjuk. 

Nagyon sajnálom, hogy zárt ülésről kimennek olyan dolgok, amelyek a zárt ülésre tartoznak.  

Azt, hogy sérelmezi, hogy az Ön gyermeke miért kapott annyit, amennyit. Ahhoz 

természetesen joga van. De, ez a bizottság döntése. És a bizottság döntését Önnek is el kell 

fogadnia.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos: 

Nyilván el fogom fogadni.  Visszautasítom a sérelmezést és az elkeseredett szülőt, mert ha 

valaki, akkor Ön, Polgármester Úr tudja, hogy ha valaki lemegy a földről a gyerekéért, az én 

vagyok.    Meg az Ön gyerekéért, akit nagyon sok éven keresztül neveltem. Ez egy tényleg 

faramuci helyzet, hogy 14 értelmiségi gyereket 40.000.- forinttal tudunk támogatni 

Balkányban most, ahol ilyen stabil a pénzügyi helyzet, és ilyen jól állunk anyagilag.  És nincs 

rá lehetőségünk, és nincs rá módunk, és egyáltalán nem faramuci helyzet, hogy ez az én 

számból hangzik el, már csak azért sem, mert Önnel ellentétben én pedagógus vagyok. És 

átérzem azoknak a szülőknek az érzését, meg azoknak a szülőknek a lelki világát, akiknek 

majd el fog menni a gyereke tanulni, és tanulni szeretne, és nem kell fizetnie 5-6-700. 000.- 

forintot azért, hogy egy félévet elvégezzen, hanem saját erőből jut el oda, hogy felvegyék 

egyetemre és főiskolára. Hátha ennyi a költségvetése az önkormányzatnak és ilyen anyagi 

helyzetben van, hogy ez havi szinten 40.000.- forintnál meghúzott vonal, akkor én ezt csak 

sajnálni tudom. És nem a magam részéről, és nem én vagyok elkeseredve. Azt gondolom, 

hogy Önöknek kell elkeseredni, hogy kínjukban 40.000.- forinttal tudják egy hónapban a 14 

fő egyetemre és főiskolára járó gyereket támogatni.   

 

 

Győri Ilona Balkány, Szakolyi u. 72. szám alatti lakos:  

Jó estét kívánok! Ági mondatára egy mondattal szeretnék válaszolni a Bursával kapcsolatban. 

2002 és 2005. között az én lányom is főiskolai hallgató volt és nem kapott Bursát. 

Egyedülálló voltam, egyedül neveltem. Még akkor beszámított az őstermelői. Az sem volt. 

Mindenki tudja, hogy egyedül neveltem. Köszönöm.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Köszönöm Ilike, de térjünk vissza a közérdekű hozzászólásokra, ha lehetne. Ez nem lesz jó, 

ha így személyeskedünk.  

 

 

Hetey Vilma Balkány, Adonyi  u. 43.szám alatti lakos:  

Engedje meg, hogy csak reagáljak a felvetésére, amikor azt mondta Nagy Jancsinak igaza 

van, hogy miért nem tisztítják ki az árkot. Hát maga ismeri, elég gyakran kocsival elszalad, 

hogy kiket érint az, hogy nem folyik le a víz. Azok az emberek tisztességesek, a portájuk 

olyan, hogy Balkánynak a dicsőségére válik. Ott minden hétvégén gyönyörűen kitisztítják az 
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árkot, még az is, aki nem tud le-, fellépni az árokba. Az megkér valakit, hogy tisztítsa ki. És 

fizet érte. Nem az a gond polgármester úr. Engedje meg, hogy egyszer, amikor nagy eső lesz, 

odahívjam magát, hogy nézze meg. Nem az a probléma, hogy nincs kitisztítva az árok, hanem 

az a probléma, hogy nem jól van megépítve. Nincs befugázva és az összes sárt, az összes 

mocskot az út széléről a lapok között bemossa a víz az árokba. Azt visszautasítom a többiek 

nevében, hogy nincs kitisztítva. Jöjjön el egy hétvégén és nézze meg, hogy hogyan néznek ki 

ott a porták, meg árok hogy néz ki, ha nem áll benne a víz. Ma esik az eső.  Most is legalább 

30-40 cm-es víz áll állandóan, ami meg sem moccan.  

 

 

Pálosi László polgármester:   

Nem a tisztességesen és becsületesen takarító emberekre gondoltam Vilma, de ha ez a kérése, 

természetesen ki fogok menni, és meg fogom keresni, és meg fogja mutatni a problémát, és 

megpróbáljuk tavasszal orvosolni. Ha ténylegesen valami miatt a lejtés nem jó, akkor meg 

fogjuk nézni. Ezt ígérem Önnek.  

 

 

Szőllősi István Balkány, Dobó I. u. 6. szám alatti lakos:   

Polgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy mit tervez a képviselő-testület a jövőben?                    

A tervekről nem sokat hallottunk. Egy-két tanácsot adnék.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Azt megköszönném.  

 

 

Szőllősi István Balkány, Dobó I. u. 6. szám alatti lakos:   

Szeretném tolmácsolni, mert elég sok emberrel találkozom nap, mint nap Balkányban a 

parkolási gondokat. Erre akarom felhívni a figyelmét a képviselő-testületnek. Ez megoldásra 

vár. Mert ez áldatlan állapot a piac és környéke, iskola és környéke, stb. Nem tudom, kinek jut 

még eszébe más a városrészek megnevezése. 

A közvilágításra szeretném még felhívni a figyelmet, mert úgy gondolom, hogy az is 

felújításra szoruló. Nem ott ég, nem oda világít, stb., stb.  

Lehet, hogy a következő felvetésemet már egyszer mondtam, lehet, hogy nem ennek a 

polgármesternek. Az én gyerekemet egyszer elütötte az autó, mert nem volt zebra. Ez a zebra 

kérdés a mai napig is fennáll itt Balkányban. Nagyon kevés itt a zebra. Az önkormányzatnak 

sokkal jobban kellene érte harcolni, hogy több zebra legyen felfestve, mert az úgymond a 

lakosságot szolgálná. Minél több van. Mert millió helyen mindenki megy átfelé 

tulajdonképpen szabálytalanul, mert csak a zebrán tudna szabályosan menni, úgymond 

védelem alatt, mert azt a törvény védi.  

A piacról jutott eszembe, hogy a felfestése a parkoló övezetnek az már teljesen le van kopva. 

Azt nem tudom, hogy kire tartozik. az önkormányzatra, vagy Közút, vagy bárki?  De az 

balesetveszélyes, mert amikor Balkányba bejönnek az autók, akkor két sávra jön be. És a 

piacnál egyszer csak ott összeszűkül, és nincsen semmi felfestve. Igaz, van egy tábla, de az se 

megvilágítva, ha ott állok a traktorral, akkor én nem nagyon látok semmit, és ez nagyon 

balesetveszélyes pozíciókat hoz létre. Ennek már többször részese voltam, hogy el akarnak 

ütni, vagy nekem akarnak jönni, mert ott olyan hirtelen összeszűkül, ott nincs semmi 

figyelemfelhívás erre.  Se járda, se útburkolati elválasztó sáv, se semmi. Pedig biztosan 

vannak erre megoldások.  

A határban lévő utak fenntartására, karbantartására van gépi eszközünk. Csak nem mindig ott 

van ez a gép ahol kéne. Vagy esetleg nem ér oda inkább. Úgy fogalmazok. Igaz, hogy én ebbe 
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már próbálkoztam, hogy melyiket kéne, vagy, hogy s mint.  Több hasonló sikert már el is 

értünk.  Szerintem ezt nem úgy kellene, hogy most aki szól, oda megy, hanem erre valami 

embert rátenni, és aki tudja, hogy most merre járnak sok ember, akkor azt ott állandóan 

úgymond karbantartani. Az legyen gally, árok, vízelvezető. Lehetne itt erről sokat beszélni, 

csak nem akarom húzni a szót.   

 

 

Pálosi László polgármester:  

Akkor visszafelé megyek. A gréder természetesen nem folyamatosan dolgozik. Folyamatosan 

kérem a gazdák segítségét, hogy hol vannak azok a szakaszok. A gréderrel elsősorban azokat 

az útszakaszokat csináljuk meg, ahol a Családsegítő autói közlekednek, illetve azokon a 

tanyai településeken, ahol mentő és más járművek közlekednek. De, említette István, hogy 

amennyiben kérés, és nem csak Ön kéri, hanem más is, amennyiben kérés jön hozzám, akkor 

természetesen minél hamarabb próbáljuk ezt orvosolni. Akár a gally és benyúló ágaknál, akár 

pedig a gréderrel. Most is kérném azt, hogy amennyiben problémás szakaszok vannak, most 

már csak tavasszal, mert most már nem fogunk gréderezni, akkor azt jelezzék felém. És meg 

fogjuk csináltatni.   

A piac két sáv. Valóban így van. Hamarabb zárul a két sáv. Egész fenn a kisboltnál bezáródik 

a két sáv. Az valóban probléma. A Közút kezelésében van, és a Közút festette fel ezeket a 

számomra is néha érthetetlen vonalakat. Vele kell egyeztetnünk, ami nem egy egyszerű dolog.  

Próbáltuk a parkolókat is más irányba húzni. Azt sem engedi. Úgyhogy ez továbbra is 

probléma.  

A zebrakérdéssel kapcsolatban: Nem biztos, hogy a zebra mindig megoldás. Lehet, hogy fel 

van festve a zebra, de úgy mennek rajta keresztül az autók, ahogy nem szabad lenne. Az 

útkereszteződésnél a KRESZ is előírja, és ezt Ön is tudja, Ön is gépjármű vezető, hogy az 

útkereszteződésnél zebra nélkül is a gyalogos keresztül tud menni.  Hiába ki van téve a 

harmincas tábla, ha nem áll ott rendőr, lehet ott százzal is menni. Nem tiltja semmi. Hiába van 

felfestve a zebra, az még nem jelenti azt, hogy nagyon sok autó le fog lassítani.  

Természetesen, lehet, hogy több, ha fel van festve, de ez nem jelenti azt, hogy megoldanánk 

azt a problémát, ami sajnos napi probléma elsősorban az iskola és környékén.  

A közvilágítással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy be van adva egy pályázatunk. A 

Belügyminisztérium be is fogadta ezt a pályázatunkat a közvilágítás korszerűsítésére. E 

pályázat megnyerésével próbáljuk majd orvosolni azokat a gondokat, melyeket említett.  

Parkolási gondok. Igen, valóban az iskola és a piac óriási gondokat okoz parkolás 

tekintetében. Az iskolában folyamatosan polgárőrökkel, közmunkásokkal segítjük a parkolást. 

Elsősorban reggel és a délután 16 órai időszakban. Azt gondolom észrevette a lakosság is, 

hogy folyamatosan kinn vannak a közmunkásaink, és kinn vannak az emberek, akik segítik. 

De reggel fél nyolctól nyolcig és délután 16 óra és 16,30 percig óriási tömeg zúdul erre az 

iskolai parkolóra. És mindenki természetesen folyamatosan fel akarja venni a gyerekét és haza 

akarja vinni. Ugyanez vonatkozik a piacra. Elsősorban szombati napon. Minél közelebb 

szeretnénk leparkolni, minél kevesebbet kelljen gyalogolni. S nagyon jó példa, amikor 

áthelyeztük a piacot ideiglenesen. Amíg az építkezés tartott, s itt volt a piac a parkolóban 

szinte azonnal megszűnt minden probléma a Fő utcán.  Nem voltak parkolási gondok, mert 

mindenki elfért. De természetesen, ahogy a piac visszakerült mindenki minél közelebb 

szeretne menni.  Kérnénk mindenkit, aki csak teheti, van parkoló bőven, egy két-három perces 

séta mindenképpen segítene abban, hogy enyhítsük a parkolást. De gondolkodni kell valóban 

valamilyen szintű parkoló kialakításában, ami sajnos területvásárlással jár. Természetesen itt 

azoknak a boltoknak is a segítségére várunk, amit eddig nem kaptunk meg. Akik a piac 

környékén boltot üzemeltetnek, mert nem csak a mi problémánk a parkoló, hanem az Ő 

problémájuk is, és miattuk is van parkoló hely probléma és a piac miatt is van parkoló hely 
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probléma. Az a vásárló, aki bemegy a piacra, az nem csak kizárólag a piacra megy, hanem 

bemegy utána a boltokba is, amelyek ott vannak.  

 

 

Szőllősi István Balkány, Dobó I. u. 6.szám alatti lakos:   

Arra van szabály, hogy hol parkolhatnak? Nem?  

  

 

Pálosi László polgármester:  

Bizonyos parkoló mennyiség meg van határozva. Hellyel-közel meg is vannak talán azok a 

parkolók, csak egy szombat délelőtti piacra az a parkoló mennyiség, amelyet minden üzletnek 

biztosítani kellene, az töredéke annak, amire ott szükség lenne hirtelen.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Úgy emlékszem, hogy annak idején az iskola újításának, felújításának és újra építésének az 

volt a feltétele, hogy egy x darabos parkolót kellett létrehozni. Ez lett kialakítva Papp Pistivel 

szemben a parkoló. És én azt gondolom, hogy ezt egy önkormányzati, vagy egy Közúti 

határozattal rövidre lehetne zárni. A Művelődési Háztól egy megállni és várakozni tilos táblát 

kellene kihelyezni. A szülők álljanak be a parkolóba, és kísérjék el a gyereküket a 

Gyermekváros előtt azon a harminc méteren az iskola ajtóig, mert addig, amíg itt konkrétan 

tényleg baleset nem történik, a lehető legnagyobb odafigyeléssel és türelemmel, és ha az 

ember 30-al és 20-al közlekedik ezen az útszakaszon tényleg a reggeli órákban, és a délutáni 

órában, bármikor kiszaladhat a gyerek a beálló autók közül. És tényleg, amíg tragédia nem 

történik, addig biztos, hogy senki nem fog semmilyen formában intézkedni. A nagy parkoló 

ott áll üresen, amíg az autóval a gyereket majdhogynem beviszik a szülők az aulába.      

 

 

Pálosi László polgármester:    

Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni? Nem látok jelentkezőt.  

 

 

Sopronyiné Kuritár Ágnes Balkány, Benedek u. 25. szám alatti lakos:  

Ha megtenné Polgármester Úr, hogy válaszolna a kérdésemre, hogy van-e mód az 

önkormányzatnak, vagy a Közútnak valamilyen formában jelezni, és akkor a szülőket 

kötelezni arra, hogy a parkolót használják parkolásra.  

 

 

Pálosi László polgármester:  

Erre ugyanazt tudom mondani Ági, mint a zebrakérdésre.  Ki lehet tenni a megállni tilos 

táblát.  Ki lehet tenni fizető parkoló táblát. Sok mindent lehet úgy, hogy kitiltjuk az autósokat 

akár a piac környékéről, akár innen. Nem megoldás a kitiltás. A kitiltással egy másik 

útszakaszra nyomjuk rá a gépjármű forgalmat. És lehet, hogy akkor az Iskola utca, vagy a 

Váci utca dugul be úgy, hogy ott sem lehet majd abszolút közlekedni. Tudok a problémáról. 

Ugyanúgy naponta ott járok, ahol Ön, vagy más. Megpróbálunk valamit kitalálni, de 

egyszerűen, ha olyan közel és teljesen olyan közel áll be az autóval, hogy nem lehet kikerülni, 

akkor túl sok mindent nem fogunk tudni tenni. Mivel a parkolóba parkolni bárki beállhat. Ott 

a kitolás és a beállás óriási gondokat és forgalomlassulást is eredményez. Főleg, ha egy kezdő 

sofőr kezd el kifelé tolatni. Akkor még több időt kell rá szánni, hogy megvárjuk, míg kiáll, 

mint egy rutinosabb sofőrnél.  
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Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, hozzászólása, 

véleménye? 

 

 

További közérdekű kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

Felhívnám a figyelmüket arra, ha mennek hazafelé és a Kossuth-kert felé mennek, kész van a 

Betlehemünk. Ajánlom mindenkinek figyelmébe. Nagyon ajánlom a karácsonyi 

programjainkat. Akár a gyertyagyújtást, akár vasárnap a közös éneklést. Advent utolsó 

vasárnapján pedig szintén gyertyagyújtással fogunk kedveskedni.   

  

Köszönöm szépen a megjelenést! A közmeghallgatást, a mai képviselő-testületi ülést 19 óra 

15 perckor bezárom!  

 

Kelt.: Balkány, 2014. december 8.   

 
 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                           jegyző  
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Tisztelt Címzett! 

 

 

A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  

 

 

 

Kelt: Balkány, 2014. december 22. 
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