Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott
rendkívüli ülésének:
a.)
b.)
c.)
d.)

Tárgysorozata
Jegyzőkönyve
Rendeletei (8-11)
Határozatai (49 - 65)
T á r g y s o ro z a t

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
4.)

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester

5.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
6.) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2014. évi önkormányzati
támogatásáról elszámolás, a 2015. évi benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
7.)

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági feladatokról
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző

8.) Tóth Sándorné 4233 Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM
rendelete alapján
Előadó: Pálosi László polgármester
10.) Egyebek
Kelt.: Balkány, 2015. április 29.
Tisztelettel:
Pálosi László
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről
Az ülés ideje: 2015. április 29.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(4233 Balkány, Rákóczi u. 8.sz.)
J e l e n v a n n a k:
Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Karsai István, Marjánné Rinyu
Ilona, Oláh János (1976), Marján János, Oláh János (1959), Papp István képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, Rácz Imre külsős alpolgármester, dr. Tóth János a Humán, Jogi és
Igazgatási Iroda irodavezetője, Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda
irodavezetője, Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke
Az ülésen nem vett részt:
Bánházi Barnabás

önkormányzati képviselő

igazoltan távol

Pálosi László polgármester:
Tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt a mai rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. A
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületi ülés tagjai közül jelen van 6 fő,
határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marján János, Oláh János tanácsnok Úr és
Bánházi Barnabás nincs jelen, igazoltan vannak távol.
Előterjesztést teszek a napirendi pontokra azzal a módosítással, hogy 6. számú napirendi
pontként először tárgyalnánk a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. 9 számú napirendi pontban tárgyalnánk a Pénzügyi
Bizottság által is tárgyalt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján, a Központi Ügyeleti Társulás
gépjárműbeszerzésével kapcsolatos előterjesztést.
14 óra 04 perckor Oláh János Tanácsnok megérkezett az ülés terembe
Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általam javasolt módosításokkal a
napirendeket el tudja-e fogadni?
Oláh János alpolgármester: Javasolnék, egy egyebek napirendi pontot.
Pálosi László polgármester: Rendkívüli testületi ülésen egyebek napirendi pont nincs, de
szívesen maradok és válaszolok.
Alpolgármester: Ez egy megkezdett testületi ülésnek a folytatása.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Az a baj, hogy rendkívüli testületi ülésen egyebeket
nem szoktunk felvenni. Utána meg kell tárgyalni, nem lehet felvenni.
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Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Két észrevételem lenne, az egyik, hogyha a
testület nagyobb része megszavazza, akkor fel lehet venni az egyebek napirendi pontot. Ez
volt az első, amikor megkaptam ezt a meghívót, hogy miért nem rendes testületi ülésben
jelölünk ki 8 napirendi pontot, tehát mi volt az oka a rendkívüliségnek? Valószínű, hogy az
egyebek többek között. A másik pedig az 5 napirendi pontot javaslom levenni az
előterjesztést, hogy a rendkívüli ülésnek a napirendjei közül azzal az indokkal, hogy széles
társadalmi csoportot a lakosság egészét érinti. Ugyanis egy 2015-2019-re vonatkozó
gazdasági program és feltétele, hogy széles körben a lakossággal egyeztetve, és nem
gondolom, hogy a testületi ülést, ahogyan befejeztük, és a meghívó megérkezett 24 óra nem
telt el, és ez széles körben lett egyeztetve. Tehát javaslom az 5 napirendi pontot levenni,
megfelelő társadalmi egyeztetés után visszahozni, és programként elfogadni. Köszönöm.
Pálosi László polgármester: Köszönöm. Akkor mivel két módosító indítvány érkezett .
Ki az aki egyetért azzal, hogy 10 napirendi pontként egyebek felkerüljön?
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
Ki az aki egyetért, hogy vegyük le Balkány Város Önkormányzata 2015-2019 időszakra
vonatkozó gazdasági programjának elfogadását napirendről?
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a beterjesztett javaslatot
elfogadta.
Pálosi László polgármester: Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok
napirendre történő felvételével, és azt a módosító javaslatokkal együtt el tudja fogadni, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A Képviselő-testület a beterjesztett indítványt 5 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
49/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról

A Képviselő-testület a 2015. április 29-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja
meg:
1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
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4.)

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester

5.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
6.) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2014. évi önkormányzati
támogatásáról elszámolás, a 2015. évi benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
7.)

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági feladatokról
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző

8.) Tóth Sándorné 4233 Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM
rendelete alapján
Előadó: Pálosi László polgármester
10.) Egyebek

1.) napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
( Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva )
Pálosi László Polgármester: A napirendet ismételten megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság,
Oláh Jánost kérném fel , hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Oláh János (1959) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet
van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatban?
Nem látok jelentkezőt. Észrevétel?
Karsai István képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, és én azt gondolom,
hogy a testületi ülésen is el kell hogy , hangozzon ami miatt ez a napirend nem lett elfogadva.
Főleg az volt, hogy úgy érezte a testület, legalábbis én úgy éreztem , hogy nem azokról a
dolgokról szól a beszámoló amit igazán fontosnak tartanának a testületi tagok. Abapuszati
erdő kivágás, Komlósi földdel történt tulajdonjoggal kapcsolatos terv alakulásáról nem
voltunk tájékoztatva. Ezzel kapcsolatos igényemnek Polgármester Úr eleget tett oly módon,
legalábbis az én fával kapcsolatos igényemnek, hogy egy elszámolást adott a nyárfa vágásáról
a 27 ha Abapusztai erdő területről 226 m3 rönkfával, 306 m3 nyárfával, 121 m3 nyárfa
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forgácsfával számol el bruttó 7.062.661.-Ft értékben és 2.576.309.-Ft vágási díjat számol fel
ezért a vállalkozó. Én Pénzügyi Bizottsági ülésen jeleztem. Ott a Bizottság meg is szabta, ha
jól emlékszem a határozatában, hogy ezzel kapcsolatosan igazságügyi szakértő bevonását
szeretném kezdeményezni, Juhász Mihály igazságügyi szakértő bevonásával. Döntött a
Pénzügyi Bizottság a megbízásával kapcsolatosan, nem tudom ki volt a felelőse ennek, a
Pénzügyi Bizottság szerintem vagy a Jegyző Asszony volt. Ennyi kiegészítést szerettem volna
mellé tenni, köszönöm.
Pálosi László polgármester:
kapcsolatosan?

Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel a napirenddel

További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: Aki el tudja fogadni a két ülés közötti fontosabb eseményekről
szóló tájékoztatót az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett a beterjesztett javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2015.(IV.29.)
határozata
(C8)
a két ülés közötti fontosabb eseményekről

A Képviselő-testület:
1.) a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást, tudomásul vette.
14 óra 10perckor Marján János megérkezett az ülésterembe.
2.) számú napirend:
Előterjesztés a
képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
( Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva )
Pálosi László polgármester: Ezt a napirendet szintén tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Felkérem Oláh János Tanácsnok Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse a
bizottság állásfoglalását.
Oláh János (1959) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata a napirenddel kapcsolatban?
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Karsai István képviselő: Pénzügyi Bizottsági ülésen hangzott el , hogy ami már régebben
felmerült, a művelődési ház megváltoztatásának módosításával kapcsolatos igény, amelyre
Polgármester Úr a bizottsági ülésen tett is egy választ és megkérném, hogy tegye meg újra ezt
a választ. És amit én még szeretnék mondani, hogy a civil szervezetek számára a környezet
módosításával kapcsolatos igényem, amit az 5.) számú napirendi pontban fogunk tárgyalni.
Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester: Megkérném a Jegyző Asszonyt, válaszoljon a kérdésre.
Karsai István képviselő: Köszönöm, az ő válaszát is elfogadom.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: A könyvtár és művelődési házzal kapcsolatos iratokat
felterjesztettük a Budavári Palotába, a Budavári Palota pedig felterjesztette a Minisztériumba.
Olyan információt kaptunk, hogy szakértő fog kijönni és megvizsgálja, hogy megfelel-e a
könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékének, és azután fogja jóváhagyni, és ezután fog
bejegyzésre kerülni a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába. Miután ez
megtörtént, vissza fogjuk hozni a Képviselő-testület elé a könyvtár nevének megváltoztatása
ügyében.
Karsai István képviselő: Előzetesen tájékozódott-e a könyvtár, vagy tájékozódtál-e te Jegyző
Asszony, hogy megfelel-e az elvárásoknak?
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Megfelel a nyilvános könyvtárak jegyzékének, mert
egész nap nyitva tartás van, megfelelő szakember van benne, ezért megfelel a nyilvános
könyvtárak jegyzékének. Ez a könyvtárakról szóló jogszabály 54. §-ban le van írva, hogy
hogyan felel meg, olyan információm van, hogy semmi törvényes akadálya nincs.
Karsai István képviselő: ezzel kapcsolatosan csak annyit kérnék, hogyha ebbe bármilyen
információ van, akkor kérném a két ülés közötti fontosabb események közt jelezze
Polgármester Úr.
Pálosi László polgármester: Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további
kérdése, hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: Aki a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben
foglaltakat el tudja fogadni, az kérem kézfelemeléssel jelezze azt.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelete
(A1)
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.12.)
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 szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.12.)
önkormányzati rendelet az alábbiakkal egészül ki:
„52/A. §
(1) A jegyzőt távollétében és akadályoztatása esetén az általa meghatározottaknak
megfelelően az aljegyző helyettesíti.
(2) Az aljegyző alapvető feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban:
a) munkájával segíti a jegyzőt és a polgármestert,
b) a jegyző munkájának segítése érdekében közreműködik a hivatal szakmai
irányításában, amelynek megfelelő ellátásáért szakmai felelősséggel tartozik,
c) szervezi a Hivatal jogi felvilágosító munkáját,
d) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, annak bizottságai ülésein,
e) részt vesz - a jegyző távolléte vagy akadályoztatása esetén - a jegyző
ügyfélfogadásának megtartásában, annak rendjére vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az aljegyző egyéb feladatai:
a) gondoskodik a jogszabályok naprakész nyilvántartásáról,
b) koordinálja a Képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint a közmeghallgatások
előkészítését,
c) közreműködik a Képviselő-testületi ülések munkatervének elkészítésében,
d) gondoskodik a vezetői pályázatok szakmai előkészítésében.
52/B. § A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a Balkányi Polgármesteri Hivatal Humán-, Jogi
és Igazgatási Iroda vezetője látja el.”
2. §
(1) Hatályát veszti a képviselő-testület szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés j) pontja, a 13. § (1) bekezdés
f)-h) pontja és a 40. § (1) bekezdés második mondata.
(2) E rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba és 2015. május 1. napján hatályát veszti.
Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2015. április 29. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2015. április 29.
Karóczkai Istvánné
jegyző
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Pálosi László polgármester: Ehhez a napirendhez van egy határozat-tervezet is. Az 1. számú
függeléket építjük be az szmsz-be. Aki a határozat tervezetet el tudja fogadni az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
Karsai István képviselő: Előtte… a Pénzügyi Bizottsági ülésen is megjegyeztem, hogy a
081, 030-as sport …tevékenysége alaptevékenységként szerepel az önkormányzat adatai
között, és felháborítónak tartom a 7100 Ft csarnokbérleti díjat, amit mindenféleképpen
próbálunk kezdeményezni. Ennek megváltoztatására…, nem tudom melyik napirendi pontnál
lesz erre lehetőség, vagy az Egyebek közt is ezzel kapcsolatosan a Pénzügyi Bizottsági ülésen
is elég komoly állásfoglalás született. Én azt majd kérném az Egyebek között feltétlenül, ami
ott elhangzott.
Pálosi László polgármester: Jó. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: A határozat tervezetet teszem fel szavazásra. Aki a Képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2015.(IV.29.)
határozata
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.25.)
önkormányzati rendeletét a határozat mellékletét képező 1. függelékkel egészíti ki.
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1. függelék a 2/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez
2.
A Balkány Város Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
Kormányzati funkció:
kód

megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

016010

Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020

Központi költségvetési befizetések

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző
részére)

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

051030

Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

063020

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084031

Civil szervezetek működési támogatása

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

parlamenti
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101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
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3.) számú napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
Pálosi László polgármester: az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában című előterjesztést szintén tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. Felkérem Oláh János (1959) Tanácsnok Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tagját, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.
Oláh János (1959) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet mellékleteivel együtt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek. Megjegyzem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt a
Könyvvizsgáló Asszony, valamint a következő napirendi pont tárgyalásánál is és kielégítő
válaszokat adott a Bizottság kérdéseire. Mindezekkel elfogadásra javasolja a Pénzügyi
Bizottság a Képviselő-testület részére.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Megkérdezem a T. Képviselő-testületet,
van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a napirenddel kapcsolatosan?
Karsai István képviselő: ennek a napirendnek a kapcsán felmerülnek olyan kérdések, amik a
következő napirendet, a 2015. évi költségvetésünket érinti, ami gondolom mindenki számára
egyértelmű. Engem a Könyvvizsgáló Asszony véleménye arról győzött meg, hogy
gyakorlatilag a tartalékunkat bármilyen olyan keretbe elhelyezhetjük, ahonnan majd
későbbiek folyamán egy olyan költségvetési rendelet-módosítással felhasználhatja az
önkormányzat ezt a tartalékot, de azért mindenképpen az is kiderült a tárgyalás további
menetében, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog. Oda kellene eltenni ezeket a tartalékokat,
amelyik helyre fel akarjuk használni. Majd felhívnám a későbbiekben a testület figyelmét
arra, hogy a költségvetési rendelet módosítása kapcsán ezekre a felhasználható keret korrekt
elhelyezése érdekében széles körű tárgyalása után döntsön. 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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
(B1)
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
1. §
(1) A 2014. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése
miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

33 187 E Ft-tal
25 783 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1 145 414 E Ft-ban
1 138 010 E Ft-ban
7 404 E Ft-ban
62 255E Ft
-57 851 E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
894 387 E Ft
369 876 E Ft
64 264 E Ft
250 740 E Ft
145 655 E Ft
63 852 E Ft
21 331 E Ft
36 621 E Ft
5 900 E Ft
243 623 E Ft
26 842 E Ft
...............E Ft
216 770 E Ft
11 E Ft
137 598 E

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások

Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- 12 -

2. §
(1) A polgármesteri hivatal költségvetésében kiadási oldalon jóváhagyott személyi juttatások
előirányzatát 2 631 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatát 738 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 35 E Ft-tal, a
felhalmozási kiadások előirányzatát 88 E Ft-tal növeli. A dologi kiadások előirányzatát 2
505 E Ft-tal, a szociális kiadások előirányzatát 28 715 E Ft-tal csökkenti. A bevételi
oldalon a működési bevételek 14 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás 31 402 E Ft-tal
csökkentésre, míg a működési célú átvett pénzeszközök 3 602 E Ft-tal, a maradvány
igénybevétele 86 E Ft-tal növelésre került.
(2) A Barackvirág Óvoda költségvetésében jóváhagyott kiadási oldalon a személyi juttatások
előirányzatát 255 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatát 58 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 40 E Ft-tal csökkenti. a
felhalmozási kiadások előirányzatát 982 E Ft-tal növeli.
A bevételi oldalon a
kamatbevételek előirányzatát 1 E Ft-tal, a működési célú pénzeszközök előirányzatát 67
E Ft-tal, az intézményfinanszírozás előirányzatát 523 E Ft-tal, a maradvány
igénybevételét 38 E Ft-tal növeli.
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében jóváhagyott kiadásokon belül a fejlesztési
feladatok előirányzatát 59 803 E Ft összeggel emeli. A finanszírozási kiadásokon belül
137 598 E Ft összeggel felemeli a hosszúlejáratú hiteltörlesztés előirányzatát, az
intézményfinanszírozás előirányzatát 30 879 E Ft-tal csökkenti.
A Működési
költségvetés kiadás előirányzata összességében 6 921 E Ft-tal csökkentésre kerül. A
működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 1 627 E Ft-tal, az egyéb
működési célú kiadások előirányzata 22 024 E Ft-tal növelésre, míg a munkaadókat
terhelő járulékok előirányzata 307 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 29 360 E Ft-tal
csökkentésre kerül. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében jóváhagyott
bevételeken belül az önkormányzat működési támogatását 133 659 E Ft összeggel, a
működési célú támogatásokat 361 518 E Ft összeggel, a közhatalmi bevételeket 21 554 E
Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzatát 163 280 E Ft-tal, a finanszírozási
bevételeket 130 070 E Ft-tal növeli. A működési bevételeket 39 734 E Ft összeggel, a
működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 450 488 E Ft összeggel, a felhalmozásra
átvett pénzeszköz előirányzatát 160 258 E Ft összeggel csökkenti.
3. §
Az önkormányzat konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat,
a polgármesteri hivatal, valamint a Barackvirág Óvoda módosítás utáni előirányzatát az 1.1.,
1.2., 1.3. számú mellékletek tartalmazzák

- 13 -

4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2015. április 29. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2015. április 29.

Karóczkai Istvánné
jegyző
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4.) számú napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérem
Oláh János (1959) Tanácsnok Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse a
Bizottság állásfoglalását.
Oláh János (1959) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában című előterjesztést. Mint már említettem,
jelen volt Könyvvizsgáló Asszony és a könyvvizsgálói jelentés is rendelkezésünkre állt, és
mindezeket figyelembe véve a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
zárszámadásról szóló rendeletünket.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Megkérdezem a T. Képviselő-testületet,
van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a napirenddel kapcsolatosan?
Karsai István képviselő: Kérdezném, hogy miért nincs a képviselőknek a könyvvizsgálói
jelentésből másolata?
Pálosi László polgármester: Ezt a mulasztást azonnal pótoljuk, elvileg könyvvizsgálói
jelentés nem szükséges az elfogadásához, de mindjárt intézkedünk és kiosztjuk.
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a napirenddel kapcsolatosan további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Karsai István képviselő: Szeretném jelezni a Képviselő-testületnek, hogy a 9. számú
mellékletben a költségvetés felhasználásra…, hogy itt van az a rész amiről beszéltem…
gyakorlatilag a pénzmaradványról való döntést át kellene gondolni, mennyi maradjon belőle
működésre, mennyi legyen fejlesztésre, át kellene gondolnunk. Köszönöm.
Oláh János (1959) tanácsnok: Ebben az ügyben, amit említettél, Bizottsági ülésen ugye az
hangzott el, ami gyakorlatilag benne van ebben a rendeletünkben is, ez a 20.000.000.-Ft , ezt
fogadtuk el, hogy ennyi kerülne a működési tartalékunkba és a 148.000.000.-Ft meg a
fejlesztési tartalék, tehát én ezt javaslom.
Karsai István képviselő: Ez a 20.000.000Ft-os keret a Pénzügyi Bizottsági ülésen
gyakorlatilag…, átgondolva most, ezen az egy Pénzügyi Bizottsági ülésen szerintem több
mint feléről már úgy gondolta a Bizottság hogy fel is használja, ezért gondolom, hogy nem
biztos, hogy az év hátralévő részében maga a 20.000.000.-Ft elég lesz keretre. Tájékoztatásul,
arról nem is beszélve, hogy itt a zárszámadási rendeletbe így kerül majd át a 2015. évi
költségvetésbe, majd dönthet a Képviselő-testület másképp az előirányzattal kapcsolatosan,
hogy megváltoztatja.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Megkérdezem a T. Képviselő-testületet,
van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a napirenddel kapcsolatosan?
Oláh János (1951) alpolgármester: Tulajdonképpen volt nekünk egy 5.900.000.- Ft, az más
keretből volt, ami az egyesületeknek lett volna és akkor a 20.000.000 Ft –ot, ha én jól
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értelmeztem, akkor a 20.000.000.- Ft-ból az 5.900.000.- Ft emelkedett 10.400.000ft-ra, tehát
nem 10.000.000.- Ft használunk el belőle már, hanem csak 4.400.000 millió forintot.
Pálosi László polgármester: Igen, csak volt első lakáshoz jutó rendeletről szó, a
nagycsaládosok segítéséről volt szó, és azt mondtuk, ha ezek ki lesznek dolgozva, akkor a
következő rendes testületi ülésre, akkor még ebből a pénzből marad, és mindig van mihez
hozzá nyúlni, van kapaszkodópont, hogy itt van a pénz és ebből tudunk átcsoportosítani.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: aki a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
(B4)
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 144 879 E Ft Költségvetési bevétellel
968 484 E Ft Költségvetési kiadással
168 991 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2015. április 30-án lép hatályba.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2015. április 29. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2015. április 29.

Karóczkai Istvánné
jegyző
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5.) számú napirend: Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérem
Oláh János (1959) Tanácsnok Urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse a
Bizottság állásfoglalását.
Oláh János (1959) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a rendeletnek a megváltoztatását. Olyan módon került megváltoztatásra ugyanis
a 3. § a) pontja, hogy beleférjenek azok a civil szervezetek is, akik nem balkányi székhellyel
vannak bejegyezve, de Balkányban van a működési területük. Ezzel a módosítással javasolja a
Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezetet.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Megkérdezem a T. Képviselő-testületet,
van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a napirenddel kapcsolatosan?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: Nem látok jelentkezőt. Aki a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelete
(Z0)
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
Balkány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, alapelvei
1. §
Balkány Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) elismeri és támogatja azt a
tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő
közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való
bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók
támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása,
szórakozása, sportolása érdekében.
2. §
Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében az önkormányzat az éves költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletében – a város anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít
meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról
való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség
biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e
rendeletében szabályozza.
2. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely
Balkány Város közigazgatási területén belül működik vagy az önkormányzat
illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik;
b) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete;
c) közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat
Mötv-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt
feladatainak ellátásában vesz részt vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a
polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.
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II. Fejezet
A pályázat benyújtásának, elbírálásának rendje
3. A pályázatok benyújtásának rendje
4. §
(1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás)
iránti pályázatokat írásban kell benyújtani az 1. mellékletben szereplő pályázati adatlapon
az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet kihirdetését
követő 30 napon belül.
(2) A pályázat kötelező mellékletei:
a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést;
b) az önszerveződő közösség alapszabályát, működésének egyéb alapdokumentumait;
c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az
előző évi támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;
d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült
azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, amely a pályázat benyújtására
vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható
költségek szerint részletezve.
(3) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a
(2) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az
esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető
változás nem történt.
(4) Az önszerveződő közösségek rendkívüli pénzügyi támogatása iránti pályázatokat – az
önszerveződő közösségek működőképességének fenntartása érdekében – az önszerveződő
közösségek minden költségvetési év december 15. napjáig nyújthatnak be. A beérkezett
pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság)
soron kívül, a beérkezését követő soron következő képviselő-testületi ülésig jelen
rendelet szerint véleményezi és döntési javaslattal látja el. A rendkívüli támogatásként
megítélt összeggel a helyi önszerveződő közösség a jelen Rendelet 10. §-a szerint köteles
elszámolni.
4. A beérkezett pályázatok véleményezése
5. §
(1) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja és indoklással ellátott
javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, illetve annak összegére.
(2) A Pénzügyi Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy
a) az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a
támogatásban részesítendő célkitűzés a közjavat mennyiben szolgálja és szakmai
szempontból mennyiben megvalósítható;

- 21 -

b) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően
elszámolt-e;
c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását;
e) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett
támogatható-e más, alkalmasabb módon.
(3) A Pénzügyi Bizottság eljárása során köteles megvizsgálni, hogy a pályázó pályázatához
csatolta-e a 4. § (2) bekezdés szerinti kötelező mellékleteket. Amennyiben a pályázat
benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás
kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a pályázatot, amelynek
kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a
képviselő-testület elé terjeszteni.
5. A pályázatok elbírálása
6. §
(1) A Pénzügyi Bizottság által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a
Pénzügyi Bizottság véleménye és javaslata.
(3) A pénzügyi támogatás megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesíti a
közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget.
(4) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás
más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.
(5) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság 5. § (1)
bekezdés szerinti döntését követően hozza meg. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság
döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés közötti idő nem elegendő az
előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti megfelelő előkészítésére, a
döntéshozatalra az azt követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
6. A pénzügyi támogatás felhasználásának rendje
7. §
(1) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról
szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját,
továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás
felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás
összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre a megállapításról szóló határozatban a
pályázó figyelmét fel kell hívni.
(2) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik.
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8. §
A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselőtestület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő
felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg – a Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérése után – hozzájárult.
9. §
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség, amely
a) az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;
b) az előző évben kapott pénzügyi támogatást – a képviselő-testület előzetes
hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
7. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
10. §
A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követően a
Balkányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája az önszerveződő közösség
folyószámlájára történő átutalással gondoskodik.
11. §
(1) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni. E kötelezettségének
a) a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor vagy
b) amennyiben a tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt
be, az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet kihirdetését
követő 30 napon belül írásban köteles eleget tenni.

(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok
másolatának benyújtásával teljesíthető.
(3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület a tárgyévre benyújtott
pályázatok elbírálásakor dönt.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
8. Egyéb rendelkezések
12. §
(1) Az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni:
a) az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét, és
annak célját;
b) továbbá, hogy a kapott támogatással az önszerveződő közösség e rendelet előírásainak
megfelelően számolt-e el, illetve a felhasználás milyen célra történt.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak közzétételéről a polgármester gondoskodik. A közzététel a
11. § (3) bekezdés szerinti döntést követően megjelenő lapszámban történik.
9. Hatálybalépés
13. §
(1) E rendelet 2015. április 29-én 16 óra 00 perckor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
5/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet, továbbá a módosításáról szóló 11/2011.(IV.28.)
önkormányzati rendelet.
Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
Kihirdetve a Balkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. 04. 29. napján.
Kelt.: Balkány, 2015. 04. 29.
Karóczkai Istvánné
jegyző
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1. melléklet a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI ADATLAP
az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség

neve
címe

A szervezet jogállása
Képviselőjének

neve
címe

A bírósági bejegyzésről szóló végzés

száma
kelte

A nyilvántartott tagok létszáma

fő

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
Kapott-e az előző évben pénzügyi támogatást?
Az előző évben kapott támogatás összege:

Ft

A jelen pályázatban kért támogatás összege
A kért összeg tervezett felhasználása (célja)
A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglévő)
forrásai
A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:1
a) a bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát;
b) az alapszabály másolatát;
c) az előző évi támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;
d) az előző évi tevékenységünkről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett
feladatokra, elért eredményekre;
e) szervezetünk (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon
jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó
döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
f) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint
részletezve.
Kelt.: ………………………………..
……………………………………
a szervezet képviselőjének aláírása

1

A nem kívánt rész törlendő!
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Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Kérnék 1 perc szünetet hogy kihirdessem a rendeletet,
mert ennek alapján lesz elbírálva a következő napirend.
Pálosi László polgármester: 14 óra 35 perckor, 5 perc szünetet rendelek el.
Szünet.
Szünet után.
Pálosi László polgármester: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 8 fő,
az ülés határozatképes, folytatjuk a képviselő-testületi ülést. Jegyző Asszony a rendeletet
kifüggesztette, így élő rendeletként szerepel most már, így rátérnénk a 6.) napirendi pontra.
6.) számú napirend: Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2014. évi
önkormányzati támogatásáról elszámolás, a 2015. évi benyújtott
pályázatok elbírálása
Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, felkérem Oláh
János (1959) tanácsnokot, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Oláh János (1959) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság
ismételten megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a rendeletmódosítást figyelembe véve,
jogosulttá vált rá olyan Balkányi Egyesület is, akinek az előző rendelet nem biztosította ezt a
támogatási lehetőséget. Átgondoltuk a támogatásokat, és az eddigi 5.900.000.-Ft-ot még
4.700.000.-Ft-al javasolja a Pénzügyi Bizottság kiegészíteni. Ennek a bizonyos 20.000.000.Ft-os működési tartaléknak a terhére, és ezek alapján a következő javaslatot teszi a Pénzügyi
Bizottság a civil szervezetek támogatását illetőleg. A Balkányi Tűzoltó Egyesületnek
850.000.-Ft támogatást, a Balkányi Sport Egyesület részére összesen 7.200.000.-Ft
támogatást. Ezt olyan bontásban, hogy a sakk szakosztály részére 300.000-Ft-ot, a birkózó
szakosztálynak 1.700.000.-Ft-ot, és a futball szakosztálynak 5.200.000.-Ft támogatást kíván
megítélni. Ebből a forrásból a Polgárőr Egyesületnek 550.000.-Ft támogatást, az Oktatásért
Alapítvány számára 200.000.-Ft-ot, a Balkányi Nyugdíjas Egyesület részére 350.000.-Ft-ot, a
Balkányi ”Esély az akáclombok alatt” 100.000.-Ft-ot, a Balkány és Térsége Gazdakör részére
szintén 100.000.-Ft-ot, a Városvédő és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület részére
350.000.-Ft támogatást, a Falugondnok Egyesületnek 50.000Ft, a Meggyógyulok a Balkányi
Daganatos Gyerekekért Alapítvány 350.000Ft-ot indítványoztunk, a SHOTOKAN KARATEDO Egyesületnek 500.000.-Ft támogatást és az Alfa Kulturális Alapítványnak 200.000.-Ft
támogatást indítványozott a Pénzügyi Bizottság. Javaslatunk még, hogy a támogatási
szerződésekben kerüljön feltüntetésre az, hogy ezek a civil szervezetek az önkormányzat
felkérésének kötelesek eleget tenni. Értjük ezalatt, a rendezvényeken való részvételt, vagy a
rádióban való tájékoztatást a Balkányi eseményekről. Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester: Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet van-e kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?
Papp István képviselő: Én az egyházat hiányolom, kimaradt?
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Oláh János (1959) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 50.000.-Ft-os támogatási
indítvány hangzott el. Egyedül a Református Egyház kért csak, a másik két egyház az nem
kért támogatási kérelmet. A Bizottság nagy része azon a véleményen volt, hogy ne
támogassuk az egyházat, mert elég lehetőségük van más forrásból. A Lovas Egyesület
részéről viszont az volt, hogy mivel még nem bejegyzett Egyesület, ezért így nem tudtuk
támogatásra indítványozni, de amennyiben bejegyzésre kerül egy ilyen együttműködési
szerződés formájában valamilyen módon ezt az Egyesületet is szándékában áll a Bizottságnak
támogatni.
Pálosi László polgármester: Jó, köszönöm szépen! A napirenddel kapcsolatosan van-e
további kérdés, hozzászólás, javaslat?
Marján János Képviselő: Ezek nagyon szép számok főleg, hogy a végén összejön egy
nagyobb szám, de a labdarúgó szakosztálynak az kevés, mert ha elosztjuk a főt gyerek
létszámba, akkor a labdarúgó szakosztály foglalkoztatja a legtöbb gyereket, és Balkányit.
Most nem akarok elmenni a debreceni labdarúgó gyerekekhez, de én kevésnek tartom. Ha
még a 7.200.000.-Ft-ot, ha azt megítélnénk, és onnan nem kellene levenni, de még az is
kevés. Ha a megyei másodosztályba is fogunk lecsúszni, mert a villanyszámlát, a vizet,
mindent az Egyesületnek kell kitermelni. Azért itt a birkózásnál is, azért ha úgy van, a
villanyszámla nem őt terheli, más Egyesületeket sem. Most én ide többet szeretnék, mert
Balkánynak a szíve csücske mindig a futball volt, és úgy ismertük meg. Mindig jó volt a foci,
bár most sajnos az utolsó előttiek vagyunk, de én szeretném egy kicsit bővíteni. A 7.200.000.Ft-ot szeretném megszavaztatni, és a többi meg maradjon.
Oláh János alpolgármester: Egyet értek azzal, hogy nézzük meg, hogy mennyi pénzre van
szükség. Én ezért azt javasolnám, hogy a Balkányi Sport Egyesületet tehát a 2.-es, és a 12.-es
az Alfa Kulturális Alapítványt ne tárgyaljuk meg. A Pénzügyi Bizottság a Sport Elnökkel
közösen dolgozzon ki egy olyan mindenki által átlátható éves programot, amiben tisztán
fogjuk látni, hogy hány gyerek sportol, milyen költségeik vannak, mit kell nekik fizetni.
Felháborítónak tartom, hogy például láttam egy számlát, amikor a KLIK-nek csak 400.000.-Ft
terembérleti díjat kellett kifizetni. Én itt nagyon nem értek egyet a tornacsarnok bérlésével, és
az egyebekben erre majd szeretnék konkrétan kitérni, mert nem tartom etikusnak azt, hogy
30… nem tudom pontosan mennyi gyerek, a Balkány által épített tornacsarnok használatáért
fizessenek. Ezen drasztikusan változtatni kell. Mi vagyunk ennek a tulajdonosa. Igaz, hogy
átadtuk üzemeltetésre, bizonyos időszakra, de ezt a szerződést akár felül is lehet vizsgálni. A
rádióval kapcsolatban is az a véleményem, hogy amikor 4.000.000.-Ft-ot tudunk fizetni
újságért, ennek a kis szűk körnek a hírverése volt az elmúlt pár években, akkor egy olyan
információs forrásért, mint a rádió, azt hiszem, egy kicsit tehetünk többet. Most én itt ezt úgy
gondolom, hogy nem is ebből a forrásból kellene ezt itt finanszírozni, hanem az
önkormányzat kössön egy együttműködési megállapodást egy összegért. Azért ezt várja, tehát
szolgáltasson ezért nekünk, mi adjuk ezt a pénzt, de a szolgáltatásra meg igényt tarthatnánk.
Tehát én úgy gondolnám, hogy a 2.-es és 12.-est tárgyaljuk újra. Nekem olyan információm
van, hogy a futball mellett még változatlanul a kézilabda is alakulóban van, vagy legalábbis
terv van róla. Felkérnénk az Egyesület Elnökét, hogy akár a Pénzügyi Bizottságnak, akár az
összes testületi taggal együtt üljünk le, beszéljük át. Mondjuk, a másik oldalról teljesen egyet
érek, hogy annak a 60-70 gyereknek a sportolásáról van szó. Most mondom azzal nem
teljesen értek egyet, hogy mondjuk, 8 idegen gyerek futballozik itt, és a balkányi gyerek meg
a kispadon ül. Tehát, azért itt én ezt is beszabályoznám, hogy ha szükség van idegenre ahhoz,
hogy tanuljanak tőle a gyerekek, akkor is azt 3-4 főben szabályozzák le. A többit, inkább arra
törekedjünk, hogy neveljük a saját gyerekeinket. Én egyébként ezt a 10-11.000.000.-Ft-ot
ebben a városban egyáltalán nem tartom soknak, mert ha ezt összeadjuk, hogy mennyi
embernek osszuk szét, akkor ez több száz emberről szól, gyerekeket, meg a felnőtteket is
belevéve, és igazából a várost ezek az Egyesületek tartják életben. Én egyetértek azzal, amit
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János mondtál, de ahhoz, hogy normálisan tisztán tudjunk dönteni, ahhoz ezt a kettőt vegyük
ki. Üljünk le, és záros határidőn belül döntsünk. Addig, ha szüksége van a Sportnak azonnali
fizetésre azt a pénzt adjuk oda, és az majd levonásra kerül a véglegesből. Ne akadályozzuk a
működésüket. Viszont, ha döntünk benne, akkor lássunk már tisztán, hogy ennyi a
villanyszámla, ennyi a vízdíj, ennyi a gázdíj, ennyi a bírói díj, ennyi az utazás, szerelésre és
akkor látjuk, én ezt így támogatnám.
Pálosi László polgármester: Én ezzel maximálisan egyet tudok érteni, mert ez Bizottsági
ülésen is felmerült, hogy a Sport Egyesületnek a költségvetésébe nem igazán látunk bele.
Illetve mindig utólag kapunk információkat, hogy mennyi szükséges még. Én csak annyit
javasolnék, hogy mivel a futball szakosztálynak július elején vége a bajnokságnak, ezt a
szezont be tudja biztonsággal fejezni. Fizetőképes maradjon, így Alpolgármester Úrhoz
csatlakozva egy bizonyos összeget határozzunk meg ahhoz, hogy biztonsággal be tudja
fejezni, és utána természetesen, ha le van egyeztetve a Bizottsággal, vagy a Testülettel, vagy
akár mindkettővel, utána én is hajlandó vagyok akár több pénzt is adni. Egyetértek
maximálisan azzal is, hogy az Alfa Kulturális Alapítvány a rádióval meg kössünk egy olyan
szerződést, amiben ténylegesen ki van vesézve, hogy mit kérünk a rádiótól, és mennyi pénzt
adunk mi mindezért.
Karsai István képviselő: Nagyon gyors leszek, teljesen egyetértek. Azt szerettem volna
mondani, mindenképpen a működési feltételét addig biztosítani kell. Valamint az öltöző
felújítását, természetesen nem ebben a támogatási keretben, de azt mindenképpen meg kell
oldani. Az Alfa rádiót is azt javasolnám, hogy ne ebbe a civil szervezetek támogatási körébe
támogassuk, hanem kössön vele az önkormányzat egy szerződést. Köszönöm.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Köszönöm szépen. Én maximálisan egyet értek
a Polgármester Úr javaslatával. Mind a Sport, mind a másik témakör, tehát az Alfa rádió. Én
szeretném még ebbe a körbe bevonni a Balkányi Tűzoltó Egyesületet olyan formában, hogy
vizsgáljuk felül, hogy mi az ő éves kiadási költségük. Ami konkrétan villanyszámlát, vonulási
díjakat, és minden egyebeket jelent, és ha ebbe az összegbe belefér, akkor maradjon. Viszont,
ha ettől több, akkor támogassuk őt olyan mértékig, ami tényleg egy méltó dolog. Illetve,
hogyha pályázati lehetőségek vannak, akkor tudom, hogy ott is önerős pályázatok vannak,
akkor tartalékot képezzenek. Meg lehet szabni azt, hogy tartalékot képezzenek pályázatokhoz
az eszközök beszerzésére. Teljesen egyet tudok érteni az előttem szólókkal.
Pálosi László polgármester: Parancsolj Alpolgármester Úr.
Oláh János alpolgármester: Én ezt az időpontot, hogy üljünk le, és tárgyaljuk meg, én ezt
nem egy hosszú időpontra gondolom. Hanem maximum egy hónapon belül, tehát ha most
megkapják azt a pénzt, hogy be tudják fejezni, akkor egy hónapon belül ebben, hozzunk
döntést. Ez ne ilyen, hogy ráérünk. Döntsünk minél hamarabb. Nekem még a másik dolog
pedig az, hogy a Polgárőr Egyesületre változatlanul azt mondom, hogy van lehetőség autó
pályáztatására. Ez 100%-os pályázat, most nem tudom, hogy nem lenne-e érdemes ezen
elgondolkozni, és beadni még egy pályázatot, mert ez 100%-os pályázat. A kiírás szerint, akik
az MvH-val együttműködnek azok kapnak erre lehetőséget. Én jónak látnám, ha lecserélnék
azt az autójukat egy újra.
Pálosi László Polgármester: Egy baj van a Polgárőr Egyesülettel, hogy Balkány belterületi
székhelye van, így ebből a pályázatból, ebből az MvH-s pályázatból tejesen ki van zárva.
Oláh János alpolgármester: Egy székhelyváltoztatás.
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Karsai István képviselő: Egy új telephellyel nem lehetne ezt megoldani? Mennyi ideje kell,
hogy be legyen oda jegyezve? Mennyi ideje kell bejegyzett székhellyel rendelkeznie?
Pálosi László polgármester: A beadás pillanatában nem lehet Balkány bejegyzett székhely,
Balkány belterülete. Ebben nem én kívánok dönteni. Van egy Polgárőr Egyesület Elnöke, én
megkerestem, én beszéltem vele, megnéztük a pályázati kiírást. Én a pályázati kiírást,
mondom, a beadásban az van reggel hétfőn 8 órától Balkány belterületén lévő civil
szervezetek, amennyiben a székhelye itt van nem pályázhat.
Karsai István képviselő: Javaslom azt, hogy terjesszük azt elő, hogy az önkormányzat
közösen. Kérje fel a Polgárőr Egyesületet, hogy vizsgálja meg közösen a lehetőségeit, hogy
pályázzon erre a gépjárműre, és ha nem sikerül az egy másik történet. Igenis kérje fel a
Polgárőr Egyesületet arra, hogy vizsgálja meg a lehetőségeit annak közösen az
önkormányzattal, hogy pályázzon erre.
Pálosi László polgármester: Jó, egyebekbe visszatérhetünk rá. Az egy másik lesz, de
szívesen. Hozhat a testület természetesen egy ilyen döntést az egyebekbe.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Jó, akkor az egyebekben kívánok majd a
Polgárőr Egyesület pályázatával kapcsolatosan szólni. Köszönöm.
Pálosi László polgármester: Jó. Akkor most a támogatásról döntsünk, az egyebeket
felvettük, ott majd meglesz a lehetőség.
Oláh János alpolgármester: Én javasolnám, a Tűzoltó Egyesületnél, egyetértenék a
Képviselő Asszonnyal, hogy ezt még nézzük meg, hogy mit tudunk még tenni. A Sportot, azt
akkor át tennénk egy hónapon belüli döntésre, ha egyetért a Testület vele. A Polgárőr
Egyesületnél azért, akkor megnéznénk ezt az autós pályázatot. Az Oktatásért Alapítványnál,
én részt vettem az Alapítványnak egy ülésén, nekik a 200.000.-Ft szükséges az oklevelekre, a
könyvjutalmakra, amit az iskolánál osztanak. Szerettek volna 50.000.-Ft-ot kapni, amiből a
Balkányi Iskola két zászlóját lecserélték volna, az tisztára szét van szakadva. Most az nekem,
hogy miből cseréljük le, hogy az Alapítvány kap ennyivel több pénzt vagy az önkormányzat
azt mondja, hogy van két szép zászlónk és oda adjuk, végül is mind a kettő megoldás. Ők
azért szerettek volna 50.000.-Ft-al még többet, hogy abból a két zászlót lecserélték volna. A
Nyugdíjas Egyesülettel és a Városvédő Egyesülettel egyetértek. Én még majd kérném ebben
Polgármester Urat, hogy amikor nekik szállítási problémájuk van, akkor még ezen a
támogatáson kívül működjön közre. A Balkány és Térsége Gazdakörnek én 200.000.-Ft-ot
javasolnék. Most engedjétek meg, hogy meg is indokoljam. Igaz, hogy a Gazdakör Elnöke
Rácz Imre és Megyei Elnök is, de én a Balkányi gazdákról beszélek, akik rengeteg
információt annak köszönhetnek, hogy ebbe a Gazdakörbe és pártsemlegesként van ebben
benne minden gazda. Rengeteg információt úgy tudnunk szerezni, hogy ezek a szervezések
folyamatosan megtörténnek. Érdemes a Gazdakör arra, hogy több támogatást kapjon. A
Megyei Falugondnoki Egyesületnek 50.000.-Ft-ot megszavaztunk, most ezt igazából minden
évben megszavazzuk, de ez a Falugondnoki Szolgálat most kimondottan a Református
Egyházközség üzemeltetésében működik. Itt olyan nagy kötődést én nem látok, de ha a
Képviselő Társak egyetértenek vele, felőlem maradhat. Szerettem volna egy kicsit többet adni
a Daganatos Betegekért Alapítványnak, hogyha lehetséges. Itt elhangzottakkal én az összes
többit tudom támogatni.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Akkor úgy látom, valamilyen konszenzus
most már kialakul. Egyetlen egy kérdés van, hogy a futball szakosztálynál mennyi az a pénz,
amivel be tudja fejezni a szezont. Elnök Úr, akkor légy szíves nyilatkozz arról, hogy most a
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szezon befejezéséig, mennyi az a pénz, hogy biztonsággal be tudjátok fejezni a Megyei I.
szezont?
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület Elnöke: Állni úgy állunk, hogy 1.500.000.-Ftot kaptunk, és kb. olyan 2.500.000.-Ft szükségeltetik ahhoz, hogy ezt az idényt be tudjuk
fejezni, a bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy éves szinten körülbelül a labdarúgó szakosztály
8.000.000.-Ft-ban van.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen!
Oláh János alpolgármester: Most az, hogy szükséges ez a 2.500.000.-Ft az valószínű, mert
biztos temérdek kifizetetlen számlák lehetnek már. Tehát ezzel már sok mindent nem tudnunk
kezdeni. Én még azért szeretném ezt majd tovább beszélni, hogy mert azért itt TAO-s pénzek
is fognak következni. Úgy gondolom, azért lesz szükség majd arra, hogy közösen leüljünk és
mindenféle lehetőséget számításba véve, ha erre szükség van, mert ez már valószínű, hogy
kifizetetlen számlákról van szó.
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület Elnöke: A Polgármester Úrnál jártam bent a
mai nap folyamán. Holnap lehet beadni egy olyan pályázatot, hogy a Sport létesítmény
körbekerítése. Előírja jogszabály, hogy a Sport létesítmény teljesen zárt legyen, és ott
minimum kétsoros korlát vegye körül a pályát. Én kértem árajánlatot azzal kapcsolatban,
hogy be tudjuk adni. A Polgármester Úr, és a Képviselő-testület engedélye szükségeltetik
ahhoz, hogy a Város jóváhagyja azt, hogy ezt a pályázatot be tudjuk nyújtani. Mivel ez
önkormányzati tulajdonú, ez a létesítmény, mi minden évben béreljük, szerződés formájában,
de viszont ahhoz szükséges a jóváhagyás, hogy be tudjuk nyújtani a pályázatot. Hallottam,
hogy itt egyebek is lesznek az ülésen. Nem-e lehetne ezt?
Pálosi László polgármester: Én az egyebekbe akartam ezt felvetni és megkérni, hogy
elmond, de köszönöm szépen!Az egyebekben, majd visszatérünk rá.
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület Elnöke: Ez is egy ilyen TAO pályázat 10%
önerő, és 90%-át pedig támogatja.
Pálosi László polgármester: Jó, köszönjük! Megpróbálom összefoglalni az Egyesületeket
most.
Pálosi László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Balkányi Tűzoltó Egyesület
850.000.-Ft támogatásban részesüljön, azzal a módosító indítvánnyal, hogy megbízza a
Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja felül az egész éves működését és az esetleges
többletforrási igényét és így támogassa.
Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Oláh János alpolgármester: Tegyünk már, ide határidőt.
Pálosi László polgármester: Jó, tegyünk. Mennyi legyen a határidő? Május 31-ig a Pénzügyi
Bizottság terjeszti be. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Balkányi Sport Egyesületbe a sakk
szakosztályt 300.000.-Ft-al, a Birkózó szakosztályt 1.700.000.-Ft-al, a Futball szakosztályt
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2.500.000.-Ft összeggel támogassa az önkormányzat, és megbízza a Pénzügyi Bizottságot,
hogy a további működését vizsgálja felül…
Tátrainé Tálas Judit Irodavezető: Itt szeretném, hogy az 1.500.000.-Ft-ot tegyük már
hozzá, mert azt már megkapta előlegként ennek a terhére.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: És meg kellene jelölni… bocsánat, a forrást is.
Pálosi László polgármester: Mindjárt a végén megjelöljük, csak össze kell adnom az összes
pénzt, hogy mennyi. Akkor azzal a módosítással, hogy 4.000.000.-Ft-ot. Amiből már
1.500.000.-Ft előlegként kifizetésre került. Megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot,
hogy május 31.-ig vizsgálja felül a futball szakosztály további működtetését.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Szeretném, hogyha belefoglalnánk a
nyilatkozatát, hogy neki körülbelül 8.000.000.-Ft az igénye ahhoz, hogy minimálisan
működjön. Minimum, ez az előzetes igény.
Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület Elnöke: Tehát ebben az összegben nincsen
benne a meccs prémium. Tavasszal nem kellett prémiumot fizetni, most viszont lehet, hogy
minden bajnokságon kell, ez körülbelül meccsenként majd 80.000.-Ft lesz.
Pálosi László polgármester: Tehát akkor fussunk ennek még egyszer neki. Aki egyetért
azzal, hogy a Balkányi Sport Egyesületet az alábbiak szerint támogassa az önkormányzat, a
sakk szakosztályt 300.000.-Ft, a Birkózó szakosztályt 1.700.000.-Ft, a futball szakosztályt
4.000.000.-Ft-al, amelyből már 1.500.000.-Ft-ot előlegként ki lett fizetve; megbízza a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Sport Egyesület futball szakosztályát vizsgálja
meg, a futball szakosztály 2015. évi további működtetésének a feltételeit, határidő május 31.
Felelős, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Előzetes tájékoztatás szerint az Elnök
8.000.000.-Ft-os támogatást kér az éves munkájához.
Pálosi László polgármester: Aki ezzel a határozat tervezettel egyetért az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Balkányi Polgárőr
Egyesületet 550.000.-Ft-os támogatásban részesítse, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: Az Oktatásért Alapítványt, akkor János vehetem a módosítódat
250.000.Ft-ra?
Oláh János alpolgármester: Hogyha más forrásból tudod ezt a két zászlót, akkor nekem nem
kell. Az már nagyon nem odavaló, és ezt szeretném, mert ha 250.000.-Ft akkor ebből ők ezt
lecserélik. Jó a 200.000.-Ft is, de akkor a KLIK fele jelezni, hogy cseréljék ki a zászlót.
Pálosi László polgármester: Az Oktatásért Alapítványnak marad a 200.000.-Ft támogatás.
Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Karsai István képviselő: Az egyebek között, majd tárgyaljuk meg a zászló dolgát is.
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Pálosi László polgármester: A Balkányi Nyugdíjas Egyesület 350.000.-Ft támogatásban
részesíti az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: A Balkányi „Esély az akáclombok alatt” Egyesületet 100.000.Ft támogatásban részesíti az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: A Balkány és Térsége Gazdakör. Alpolgármester Úrnak volt
egy 200.000.-Ft-os javaslata, aki a módosítóval egyetért, a 200.000.-Ft-al, az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadta.
Pálosi László polgármester: A Városvédő és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesületet
350.000.-Ft-os támogatásban részesíti az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: A Falugondnok Egyesületnek az 50.000.-Ft maradjon?
Beleveszed a módosítóba János?
Oláh János alpolgármester: Mennyi a kötődésünk nekünk ezekhez?
Oláh János (1959) tanácsnok : a helyiek, a Balkányiak hozták létre. Rendezvényt szoktak
tartani.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ők
koordinálják a megyében ezt a falugondnoki feladatokat. Most Gemzsén volt nekik
kihelyezett. Minden évben máshol vannak. Én szerintem erre fordítsák ezeket az összegeket.
Oláh János (1976) képviselő: Ha jól értelmezem, ha mi támogatjuk őket, a Falugondnok
Egyesületet akkor ők igazán ki is adhatnak egy olyat , mivel tagja vagyunk az Egyesületnek,
hogy pályázhatunk az autóra?
Pálosi László polgármester: Mi nem vagyunk tagja ennek az Egyesületnek.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Ez egy önálló Egyesület.
Oláh János alpolgármester: Ez az-az Egyesület, aki annak idején bábáskodott itt a
Falugondnoki hálózat létrehozásáért?
Rácz Imre külsős alpolgármester: Igen, 10évenként 3-szor rendeznek egy rendezvényt itt
Balkányban. Tavaly is itt volt, és tavalyelőtt is itt volt. Azt akartam mondani, hogy szinte
minden második évben ide hozzák, és ez a vendéglátás zajlik ebből a forrásból.
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Marján János képviselő: Annyi hozzászólásom volna, hogy ezt a pénzt adjuk, de kapjunk is
valamit. Nekik van olyan gépkocsijuk, ami 6 vagy 9 személyes.
Pálosi László polgármester: Nekik nincs. Kékesi József az Elnöke ugyan, és a Református
Egyháznál dolgozik a Szociális Gondozási Központban. Ez egy másik Egyesület, nem sok
köze van a Református Egyházhoz.
Oláh János alpolgármester: Ha Balkányi az Elnöke, és balkányi is, akkor adjunk.
Papp István képviselő: Én szeretnék egy kicsit nagyobb összeget adni. Én nem nevettem ki
senkit, én meg is szavaztam másnak a javaslatát. Én úgy gondolnám 100.000.-Ft-ba, de nem
muszáj megszavazni. Én tudom, hogy mit csinálnak. Voltam ott velük, mikor nem fértek el,
vagy nem volt olyan jármű. Köszönöm.
Pálosi László polgármester: Akkor a te módosítód az utolsó?
Oláh János alpolgármester: Azt akarom mondani, hogy ők menyit kértek? Csak arra
akartam kitérni, hogyha 50.000.-Ft-ot kértek akkor ne lepődjenek meg, hogy 100.000.-Ft-ot
adunk. Minden évben megkapták, de ugye én nem tudom, mit csinálnak. Én azért mondtam,
kérdeztem.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Egy rendezvény szokott lenni a Falugondnokoknak. A
megyéből az összes Falugondnok Balkányba jön.
Papp István képviselő: Feltárnak olyan helyeket is, engem kivittek Szegedre is, olyan
elhagyatott részek, hogy ott, hogyan élnek, mint élnek, erről szól a munkájuk.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Én azért tartanám nagyon fontosnak ennek az
összegnek az átgondolását, mert, hogy olyan település az országban nagyon kevés van,
aminek ennyi tanyás településrésze van, mint Balkánynak. Az Ő jelenlétük mondhatjuk azt,
hogy nélkülözhetetlen. Köszönöm.
Karsai István képviselő: Akkor már én is hagy érveljek. Mindig arra hivatkozunk, minden
pályázatnál, hogy 24 tanya van. Akkor, amikor ők kérnek valamit, akkor szerintem ne
legyünk annyira kicsinyesek, hogy 50.000.-Ft-ot szavazunk meg, hanem a 100.000.-Ft-ot.
Köszönöm.
Pálosi László polgármester: Akkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Falugondnoki
Egyesület 100.000.-Ft-os támogatásban részesítse az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, az
kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: A „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért
Alapítvány 150.000.-Ft támogatásban részesítse.
Karsai István képviselő: Nekem lenne egy javaslatom. Azt gondolom, hogy még nem
bizonyított ez az Egyesület. Olyan remek célt tűztek ki, amit egy ilyen támogatási listára
ránézve, az emberek, sajnos összehasonlíthatnak dolgokat, és ha egyes dolgokat tudunk
támogatni, akkor 250.000.Ft.-ot javaslok.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Nem jegyzőként, hanem alapító tagként szólok hozzá,
hogy 2013-ban alakult ez az Alapítvány. Tavalyi évben még csak 2 fő részére adtunk
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támogatást, mert nagyon nehéz körülmények között élnek. Sok gyógyszert fogyasztanak. Nem
nagyon volt ismert ez az Alapítvány, és még most indultunk be. Keressük a vállalkozókat,
hogy támogassanak bennünket.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Nekem is erre vonatkozóan, hogy lehet-e arról
információ. Összességében, hogy milyen kör, szám szerint milyen kört érint Balkányban? Fel
van-e mérve, fel van-e térképezve? Mert, én tudom azért, hogy elég súlyos problémák vannak
ezen a területen. Balkányban elég sok ember érintett ebben a témakörben. Ki érintett ebben a
körben, hány személy?
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Most van feltérképezés alatt. Ebben az ügyben
ülésezni fogunk, és még nem tudjuk pontosan, hogy hány fő van. Már legalább 20 főről
tudunk.
Karsai István képviselő: Még egy rövid kérdés, hogy hogyan lehet jelezni nektek azt,
hogyha valaki tud ilyenről?
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Van formanyomtatványunk, és adok.
Pálosi László Polgármester: Aki a módosítással, hogy „Meggyógyulok” a Balkányi
Daganatos Betegekért Alapítványnak 250.000.-Ft támogatásban részesítse az önkormányzat,
az kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László Polgármester: A SHOTOKAN KARATE-DO Egyesületet 500.000.-Ft
támogatásban részesítse az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László Polgármester: Az Alfa Kulturális Alapítványnál pedig, szintén bízzuk meg a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy határidőn belül május 31-ig, a 2015 évi
működésével kapcsolatban szolgáltatói szerződést készítsen elő, az Alfa Kulturális
Alapítvánnyal. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester: Az a határozat tervezetem, hogy az Egyesületek, Alapítványok
támogatása megítélésére 3.550.000.-Ft csoportosítsunk át a költségvetés 2015. évi működési
tartalék terhére. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2015.(IV. 29.)
határozata
(Z1)
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról
A Képviselő-testület:
1.) az Egyesületek, Alapítványok támogatása megítélésére 3.550.000.-Ft csoportosít át az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati
rendeletében a Működési Tartalék jogcím terhére;
2.) az alapítványok, egyesületek, civil szervezetek által benyújtott támogatás iránti
kérelmüket megtárgyalta és a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról az alábbiak
szerint döntött:
a) a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 850.000.- Ft (azaz nyolcszáz-ötvenezer
forint) támogatásban részesíti;
b) megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja felül a Balkányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület egész éves működését és az esetleges többletforrási igényét és tegyen
javaslatot a képviselő-testület elé
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
c) a Balkányi Sport Egyesületet 6.000.000.- Ft (azaz hatmillió forint) támogatásban
részesíti az alábbiak szerint:
ca.) a Sakk Szakosztályt 300.000.-Ft,
cb.) a Birkózó Szakosztályt 1.700.000.-Ft,
cc.) a Futball Szakosztályt 4.000.000.-Ft-al, amelyből már 1.500.000.-Ft-ot
előlegként kiutalásra került;
d) megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Sport Egyesület Futball
Szakosztálya 2015. évi további működtetésének a feltételeit vizsgálja felül;
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
A Balkányi Sport Egyesület elnökének előzetes tájékoztatása szerint az Egyesület
8.000.000.-Ft-os támogatást kér az éves munkájához.
e) a Balkányi Polgárőr Egyesületet 550.000.- Ft (azaz ötszáz-ötvenezer forint)
támogatásban részesíti;
f) az Oktatásért Alapítványt 200.000.- Ft (azaz kettőszázezer forint) támogatásban
részesíti;
g) a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesületet 350.000.- Ft (azaz háromszáz-ötvenezer
forint) támogatásban részesíti;
h) a Balkányi „Esély az akáclombok alatt” Egyesületet 100.000.- Ft (azaz egyszázezer
forint) támogatásban részesíti;
i) a Balkány és térsége Gazdakört 200.000.- Ft (azaz kettőszázezer forint) támogatásban
részesíti;
j) a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesületet 350.000.- Ft (azaz
háromszáz-ötvenezer forint) támogatásban részesíti;
k) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesületet 100.000.- Ft (azaz
százezer forint) támogatásban részesíti;
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l) a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért Alapítványt 250.000.- Ft (azaz
kettőszáz-ötvenezer forint) támogatásban részesíti;
m) a SHOTOKAN KARATE-DO Egyesületet 500.000.- Ft (azaz ötszázezer forint)
támogatásban részesíti;
n) megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy határidőn belül készítsen elő
szolgáltatói szerződést az Alfa Kulturális Alapítvány 2015. évi működésével
kapcsolatban
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Megjegyzés: ez az összeg tartalmazza az iparűzési adó felajánlásokat is.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen, ennek a napirendnek a végére értünk.
15 óra 15 perckor Papp István képviselő távozik az ülésteremből.
7.) számú napirend: Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági
feladatokról.
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, felkérem Oláh Jánost, hogy
ismertesse a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalását .
Oláh János (1959) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ismételten megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?
Karsai István képviselő: Ha jól éreztem én ezzel a napirenddel kapcsolatban. Konkrét
probléma, hogy jeleztem, hogy 10 fő beiskolázását láttam Windows-os tanfolyamra. Az
látszott kibontakozni, hogy nincs összhangban a tervezés és a végrehajtás ezekkel a
feladatokkal kapcsolatban. Ezért volt ezzel a napirenddel kapcsolatosan probléma. A
Bizottsági ülésen viszont kaptunk egy tájékoztatót Jánostól. Amiben fény derült arra, hogy
ezek az emberek elvégezték ezt a tanfolyamot. Gyakorlatilag, tehát a testületi ülésen kapott
tájékoztatáskor rossz felvilágosítást kaptunk, és ezért alakult ki ennek a napirendnek az el
nem fogadása.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Szeretnék helyesbíteni. Előzőleg a Képviselő Asszony
felvetését, illetve Képviselő Úrnak. 10fő volt betervezve, de ez a tanfolyam elhúzódott 2015re, és ezért adódott ebből ez a probléma. Mindenki a PROBONO rendszerbe van.
Bejelentkezik külön jelszóval. A köztisztviselők egy része 2015-ben végezte el a Windows-os
tanfolyamot.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek a napirenddel
kapcsolatban további kérdése, észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.
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Pálosi László polgármester: Aki a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági feladatokról
szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2015.(IV.29.)
határozata
(C8)
a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági feladatokról

A Képviselő-testület:
1.) a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági feladatokról szóló tájékoztatóban
foglaltakat tudomásul vette.

8.) számú napirend: Tóth Sándorné 4233 Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé.)
Pálosi László polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta.
Felkérem Oláh Jánost, ismertesse a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét.
Oláh János (1959) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ismételten áttekintette Tóth Sándorné kérelmét. Az a javaslatunk, fogadjuk el a
vásárlási ajánlatát azzal a módosítással, hogy az előterjesztéshez csatolt adó-érték
bizonyítványban szereplő 500.000.-Ft-ot jelöljük meg minimális vételárként. Mivel ő már
kiegyenlítette a 2015. évre szóló bérleti díját a 60.000.-Ft-ot, azt javasoljuk, hogy ezt a
60.000.-Ft-ot számoljuk be a vétel árba. 440.000.-Ft megfizetésével adjuk el részére ezt az
ingatlant.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata, a napirenddel kapcsolatban?
Karsai István képviselő: Egy kettőség működik bennem, mert azt gondolom, hogy az
önkormányzat érdekét kell néznünk. Ez a legfontosabb egy ilyen döntésnél. Ha az
önkormányzat érdekeit nézem, ha csak a tárgyi érdekeit 60.000.-Ft bérleti díj az azt jelenti,
hogy 8 év alatt többet kapunk érte, mint most. Ennyit fizet az önkormányzatnak ez a bérlő.
Másik oldalról az önkormányzat érdeke az is, hogy Balkányban olyan vállalkozások legyenek
amire szükség van, ez pedig egy ilyen vállalkozás. Az ilyen vállalkozásokat jutalmazni is
kellene azt gondolom. Ez a kettőség működik bennem, nem tudom, hogy Képviselő társaim,
hogy gondolják, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.
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Oláh János alpolgármester: Nekem is ez volt a múltkor, ez motoszkált bennem, hogy adjuk
el, de az valóban 600.000.-Ft. Több, mint a vételár. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, vagy
ki nem. Annak idején odaadtunk egy kis csupasz területet, én akkor is borzasztóan sokalltam a
60.000.-Ft-ot a bérleti díjért, de igazából a vállalkozó vállalta. Én egy olyan 20.000.-Ft-ban
gondolkoztam volna abban az időszakban azért a kis gazdátlan csücsökért ott, de ő akkor azt
ott vállalta. Mikor munkanélküli volt ez asszony, ez az egyetlen lehetősége volt, teremtett
magának egy munkahelyet. Én most próbáltam nézni a koncepciót a városrendezési terv
alapján. Nem igazán találtam semmi olyat ami akadályozná, akár a temető bővítése nem
zavarja, nem hiszem, hogy most ez az önkormányzatot zavarná.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Én maximálisan egyet tudok azzal érteni, hogy
ha ezt az ujjunkat vágjuk ez is fáj, hogyha a másikat az is. De mi azért ülünk itt, hogy az
önkormányzat érdekeit nézzük. Most éppen egy ilyen gazdasági koncepció előkészítésén
dolgozunk. Ami a Megyei és Regionális Fejlesztési Programnak is a szerves része kellene,
hogy legyen. Igazából az a terület egy olyan helyen van, hogyha bármikor az
önkormányzatnak egy nagyobb beruházás, és legyen ez bármilyen gazdasági, jóléti vagy
bármilyen beruházásra szüksége van akkor azt a területet nagyon könnyen igénybe lehet
venni, ugyanis infrastruktúrával rendelkezik. Nagyon támogatom a vállalkozókat, különösen
ebben a gazdasági helyzetben. Nekem van egy olyan javaslatom, hogy ne adjuk el, de itt
felvetődött az a gondolat Alpolgármester Úr részéről, hogy véleménye szerint annak a bérleti
díja ugye mennyit érhetett. Akkor ezt a kettőséget, hozzuk egy közös nevezőre és akkor
esetleg nem kerülhetünk később egy nagyobb program megvalósításánál egy olyan helyzetbe
amikor úgymond, nemrég eladott területet esetleg kisajátítás alá kell kivonni, az sokkal
kellemetlenebb mint most. Tehát én ebben látnék konszenzus megoldást, és így a vállalkozó is
érzi, hogy támogatjuk, de megérheti azt az indokot amit hozzunk. Mi azért vagyunk itt, hogy
az önkormányzat érdekeit képviseljük.
Oláh János alpolgármester: Amikor odaadtuk bérbe ezt a kis területet, akkor ez teljesen jó
lett volna amit most felvetettél. A probléma az, hogy ha mi most ezt akármikor ki akarjuk
sajátítani. Ő ott beruházásokat hajtott végre, odavitte a villanyt, odavitte a vizet, felépített egy
kis házat rá, felépített fóliát, kerítést épített. Tehát ha mi most azt mondjuk, hogy
visszavonjuk tőle, akkor nekünk az már most lényegesen többe kerül. Én most így mindent
mérlegelve ezt az 500.000.-Ft-ot én támogatnám.
Karsai István képviselő: Nekem egy olyan javaslatom lenne, és remélem, hogy ez
kompromisszum is lehet, hogy a 2015 évben a rendezési tervünk meg fogja határozni, hogy
erre a területre akar-e az önkormányzat vagy nem akar-e, lesz-e ott fejlesztés vagy nem lesz.
Én azt javaslom, hogy a 2015. évben nem kívánja eladni az önkormányzat ezt a területet, de a
rendezési terv elkészítése után visszatér erre az igényre. Azzal a részével amit Alpolgármester
Úr javasolt, azt is el tudom fogadni. Valóban egy olyan kedvezményt is adhatunk neki, hogy
úgy érezze, hogy megbecsüljük a vállalkozását.
Oláh János(1959) tanácsnok: Én azt szeretném csak még elmondani, hogy a Pénzügyi
Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ez a vállalkozó hölgy ha másnak nem, de saját magának
munkát teremtett. Ezt én nagyon pozitívan értékelem. Hiszen a semmiből gyakorlatilag.
Vállalta a magas bérleti díjat, relatíve magas bérleti díjat ami el is hangzott, azonkívül olyan
szolgáltatást biztosít az önkormányzat területén a temető közelében amit a lakosság széles
körben tud igénybe venni. Rendelkezésre áll főleg azokon az időszakokban, amikor a lakosok
nagy számban keresik fel a temetőt. Én továbbra is a Bizottság álláspontját tudnám támogatni.
Ezen az általunk elfogadott áron értékesítsük számára. Én megítélésem szerint a rendezési
tervünkben az most ipari területként szerepel, ha jól tudom. Nem tudok semmi olyan
különösebb beruházásról vagy bármiről. Továbbra is fenntartom, hogy ezen az áron

- 38 -

értékesítsük számára. Én annak a híve vagyok, hogy intézzük a dolgokat, ne bonyolítsuk.
Köszönöm a figyelmet.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Közben, én itt a Jegyző Asszonnyal
egyeztettem. Én úgy fogom feltenni szavazásra, hogy egyértelmű legyen. Úgy tudnánk
eldönteni, hogy külön tenném fel szavazásra azt, hogy el akarja adni vagy nem.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Nem kívánok részt venni a szavazásban.
Köszönöm.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony 15óra 28 perckor távozott az ülésteremből.
Pálosi László polgármester: A Képviselő Asszony távozott. Valamilyen határozatot
hoznunk kell. Tehát külön-külön kívánom feltenni szavazásra, hogy egyszer, hogy el kívánjuk
adni vagy nem kívánjuk eladni.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony 15 óra 32 perckor visszaérkezett az ülésterembe.
Karsai István képviselő: Én javaslatom volt az első azt szeretném elsőnek megszavaztatni. A
rendezési terv átdolgozásának lezárásáig, nem kívánja eladni.
Pálosi László polgármester: Az a módosító indítvány, hogy a rendezési terv elfogadásáig a
Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni.
Aki a rendezési terv elfogadásáig nem kívánja értékesíteni a kérelemben szereplő területet, az
kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 2 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett nem
fogadta el.
Pálosi László polgármester: Akkor, hogy értékesítse 440.000.-Ft-ért figyelembe véve, hogy
a bérleti díjat már befizette. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2015.(IV.29.)
határozata
Tóth Sándorné 4233 Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme

A Képviselő-testület:
1.) a Tóth Sándorné 4233 Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta.
2.) az önkormányzat tulajdonát képező, Balkány 0790/22 hrsz alatti, 3309 m2 területű,
„kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant felajánlja Tóth Sándorné
kérelmezőnek megvételre.
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Az ingatlan vételárát 440.000.- Ft-ban (azaz négyszáz-negyvenezer forintban)
határozza meg, figyelembe véve azt, hogy Tóth Sándorné kérelmező a bérleti díj
összegét 2015. évre már megfizette.
3.) felkéri a jegyzőt, hogy Tóth Sándorné kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről
értesítse.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen!
9.) számú napirend: Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015.
(IV.17.) MvM rendelete alapján
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
felkérem Oláh Jánost ismertesse a Bizottság állásfoglalását.
Oláh János(1959) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a gépkocsi beszerzését, a pályázat keretén belül, és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen! Van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata?
Karsai István képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy ez utófinanszírozott pályázat, tehát
gyakorlatilag erre pénzt kell fizetni? Ennek a tranzakciónak a lebonyolítására, valami forrást
megjelölni.
Pálosi László polgármester: A Központi Ügyeleti Társulás pályázó, én valószínűnek tartom,
hogy valamilyen szintű átmeneti likvid hitelt kellesz igénybe venni. Ennyi pénze a társulásnak
nem lesz egyszerre, hogy ki tudja fizetni a biztonságos működtetés miatt. Ez lehetséges banki
hitel, likvid hitel, éven belüli de lehetséges, hogy az önkormányzatoknak össze kell dobni.
Ebbe még a Társulás nem döntött, azt beszéltük a polgármesterekkel, hogy amennyiben
megnyerjük a pályázatot akkor azonnal leülünk és döntünk benne, hogy honnan
finanszírozzuk ennek az átmeneti gondjait. 5.000.000.-Ft pályázati pénz, egy
személygépkocsi összkerék meghajtású Skoda Yeti, és a saját erő az 1.350.000.-Ft az Áfa
rész, de mivel a társulás áfa visszaigénylésre nem jogosult, így az áfa rész saját erőként megy.
Pálosi László polgármester: Van- e még valakinek további kérdés, hozzászólás, javaslat?
További hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: Aki a határozati-javaslatot el tudja fogadni, az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján

A Képviselő-testület:
1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján a
Központi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás terepjáró személygépkocsi
beszerzésére pályázatot nyújtson be. A szolgáltatásfejlesztés szükségességét a jelenleg
használatban lévő gépjármű rossz műszaki állapota indokolja.
2.) kinyilatkozza, hogy az alábbiak szerint megismerte a pályázat költségvetését:
- támogatás
5.000.000.- Ft
- saját erő
1.350.000.- Ft
összesen:
6.350.000.- Ft
3.) a saját erőt (1.350.000.- Ft) a Társulás saját költségvetéséből biztosítja.
4.) felhatalmazza a Társulás elnökét a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
10.) számú napirend: Egyebek
Pálosi László polgármester: Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e
valakinek közérdekű kérdése, észrevétele, bejelentése?
Oláh János alpolgármester: Nekem több is lenne. Lenne egy javaslatom, jelenleg 515 fő
közmunkásunk van akik 1éves szerződéssel rendelkeznek. Nem tudom, hogy jól olvastam-e a
múltkor, hogy 76.000.000.-Ft körüli összeget kapunk dologi kiadásra. Valahol ezt a
költségvetésben szerepeltetni kellene, hogy mondjuk mi lesz ennek az évnek a hozadéka.
Tehát ha termelünk ennyi valamit, eladjuk, mit tervezünk ebből. Pl., hogy egy parknak
mennyi a rendbetétele, mennyi azoknak a munkáknak a költségvetése amit a szakmunkások
végeznek, végül a könyvtár mögötti részt azt szépen megcsinálják. Azt is el lehet számolni,
annak az értékét. Mennyi a mezőgazdaságból befolyt érték, és akkor év végén mit hozott
nekünk ez az 515 ember, tehát közel 300.000.000.-Ft-os tételről van itt szó, mert hogyha
ennek nincs hozadéka akkor nincs értelme, akkor miért csináljuk? Tehát az jó lenne akkor ha
ezt költségvetésbe megterveznénk, hogy igen ezt fogjuk csinálni. Ennek lesz ennyi árbevétele,
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és akkor ebből az árbevételből miket finanszírozunk? Pillanatnyilag ez nincs szabályozva,
amit megcsinálnak vagy behozzák a konyhába, tehát azok is értékek. Amit a konyhára behoz,
legyen az zöldborsó az egy érték. Most nézzük azt, hogy azt az 50.000.-Ft értékű borsót
előállítottuk 3.000.000.-Ft-ból akkor az ugye kemény mínusz. Van-e ennek az egésznek
értelme? Ezt így tudnánk igazából felmérni ha költségvetést csinálnánk rá.
Pálosi László polgármester: Tehát ha jól értelmezem, akkor valamilyen szintű bevételi
tájékoztatást kérsz?
Oláh János alpolgármester: Igen, mert most ha én azt mondom Szakolyban talán
28.000.000.-Ft-ot kaptak dinnyéből, különböző zöldségekből. Ezzel szemben mi nem sok
mindent tudunk felmutatni. De valószínű, hogy vannak itt is értékek, ami nem úgy fog
jelentkezni mint ahogyan mondtam. Az értékteremtő beruházás azt is el lehet számolni, mert
akkor azt mondjuk, hogy ezt ennyiből csinálták meg, ott el tudjuk számolni. De az, hogy 35
kiskertbe eldugunk 350 embert, és akkor annak lesz az árbevétele 500.000.-Ft az egész. Akkor
azzal viszont nem szabad tovább foglalkozni.
Pálosi László polgármester: Én ezt külön rendes testületi ülésben tájékoztatónál behozom
akkor. 5 programunk van start munkába. Ezt én tételesen le fogom gyűjteni, és amennyire
részletesen lehet, én ezt le fogom bontani. Ha ez a kérés.
Oláh János alpolgármester: Biztos lesz év végén változás, mert nem tudjuk az időjárást,
nem tudunk mindent, azért lássuk már, hogy egy 300.000.000.-Ft ad az állam amit ide betesz.
Mit állítunk elő belőle?
Pálosi László polgármester: Jó, rendben van.
Karsai István képviselő: Nekem az lenne a javaslatom hozzá, hogy legyen inkább az, hogy a
két ülés közötti fontosabb eseményekbe, minden testületi ülésen beszámolnál erről
Polgármester Úr.
Oláh János alpolgármester: Ha 100.000.000.-Ft-os árbevételünk van, és azt a 200.000.000.Ft az állam ide adja, akkor egye fene. De ha nem produkálunk érte semmit, akkor hagyjuk
ezeket az embereket, és legalább a gazdák boldoguljanak, tudják a munkájukat végezni. A
másik ami egy sarkalatos kérdés, ami már hónapok óta már régebben a levegőben van a Sport
csarnok használata. Igaz, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalva volt, de én úgy
gondolom, hogy amíg teljesen sarkosan nem fogalmazunk a KLIK fele addig olyan nagy
engedményre nem számíthatunk. Az én javaslatom az, hogy akár hívjuk el a KLIK vezetőjét
ide Testületi ülésre. Bízzuk meg Polgármester Urat, hogy tárgyaljon a következőről. A
Sportcsarnok minden nap délután 2órától este 8 óráig álljon ingyen a Balkányi lakosok
rendelkezésére. Az, hogy milyen besorolással azt itt akár a hivatalban mikor a birkózóknak
szükség, mikor a szabadidősöknek, mikor a karatésoknak ezt sorrendbe lehet rakni. Ezért
cserébe, természetesen mi a takarítását, ennek az őrzését, az ott történtekért felelősséget kell
hogy vállaljunk. Erre tudunk közhasznú munkásokat beállítani, ez az A verzió. A B verzió
ebbe nem megy bele a KLIK, akkor bíráljuk felül a szerződésünket, vegyük vissza a Sport
csarnokot. Nem az egész intézményt, hanem a Sport csarnokot és adjuk 7100.-Ft-ért a
KLIKNEK bérbe. Akkor majd meg tudják ők is, hogy milyen jól fog nekik esni, hogyha
igénybe akarják venni. A C verzió a harmadik, ha egyikre sem hajlandó a KLIK vezetője.
Vegyük vissza az egész intézményrendszert, és hirdessük meg egy Egyházi Iskolává, akik a
normatívából olyan jól fognak gazdálkodni, hogy azt fogjuk tudni finanszírozni. Én úgy
gondolom, hogy kénytelennek vagyunk a KLIKKEL lényegesen keményebben tárgyalni most
már. Én majdnem elsírtam magam mikor Sport Elnöke mutassa, hogy 400.000.-Ft-ot
túllépték. Azt a bizonyos keretet. Közben Balkányiaktól 7100.-Ft-ot kérnek el. Van rá
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precedens, hogy a Szakolyiaktól akik átjönnek sportolni azoktól csak 5000.-Ft-ot, tehát nem
igazán tiszta így ez az egész. Én úgy gondolom, azért lett ez a Sport csarnok megépítve, hogy
azt a Bakányiak használják. Tehát kezdjük a legenyhébbel, folyamatosan biztosítsák ingyen.
Mi ezért adjunk cserébe takarítást, adjunk őrzést, amiket ez igényel.
Pálosi László polgármester: Én azt javaslom ezzel, hogy május hónapban biztos lesz rendes
testületi ülés. Biztosan kell tárgyalni a Pénzügyi Bizottságnak. Egy Képviselő-testületi kérés
vagy egy Képviselő-testületi levél, sokkal hatásosabb mint, egy Polgármesterrel egy tárgyalás.
Ha ez a Képviselő-testület kérése, én azt mondom, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági
ülésre készítsünk elő, mindenki egy olyan levelet, egy megfogalmazást a KLIK felé, amit a
Képviselő-testület akkor elfogad. Ez május hónapban biztos, hogy megtörténik valamikor.
Oláh János alpolgármester: Polgármester Úr, ezt már diktáljuk le, és hagy menjen.
Pálosi László polgármester: De még biztos van itt más javaslat is. Én azért gondoltam
állítsunk össze egy levelet, mi a kérésünk. Hivatalosan Képviselő-testületi döntéssel jutassuk
el a KLIK vezetője felé.
Oláh János alpolgármester: Én úgy tudom, hogy az én indítványom a legenyhébb. Ettől a
többieknek még keményebbek is lesznek Polgármester Úr. Nincs ennek értelme, hogy
megépítettük itt ezt a nagyon szép Sport Csarnokot. Nem tudnak benne az emberek, ha az
unokám el akar menni otthonról akkor vigye a 7100.-Ft-ot, most hála istennek az apja ki bírja
fizetni, de van olyan szülő, aki nem tudja odaadni, és nem megy a gyerek.
Oláh János(1976) képviselő: Csak öt alkalommal ne menjen el, ami pénztelenség van.
Karsai István képviselő: Én nagyon támogatom Alpolgármester Úr javaslatát. Azt
gondolom, hogy itt az lenne a célravezető, hogy hívjuk meg egy ülésre a KLIK vezetőjét,
vagy legalábbis egy olyan személyt aki ebben dönteni tudna. Első körben azt gondolom, hogy
Birtháné lenne az akivel tárgyalnunk kell. Ha ő nem fog ebben tudni dönteni, vagy nem
biztos, hogy ő ebben döntés képes,akkor ebben tovább kell lépni. Ne a Pénzügyi Bizottságra
tegyük ezt a terhet, hanem igenis a testület vállalja fel. Érezze a KLIK is azt, hogy ez nem egy
embernek. Hanem a településnek a kérése.
Pálosi László polgármester: Én nem a Pénzügyi Bizottságra akarom ráterhelni, tehát nehogy
félreértsetek. Én azt javaslom, hogy május hónapban így is úgy is lesz testületi ülés. A
Pénzügyi Bizottságon keresztül lehet behozni egy ilyen össze szerkesztett levelet.
Természetesen a leghatásosabb egy Képviselő-testület kérése. Én meghívom ha kell a
következő rendkívüli testületi ülésre Birtháné Asszonyt. Jelzem neki, hogy ezt a Képviselőtestület napirendre tűzte, de hatásosabb ha Képviselő-testületi határozatot küldöm el. Mintha
én átmegyek hozzá, és elmondom a kérésemet, mert arra neki hivatalosan válaszolnia kellene.
Ha ő nem tud, akkor a felettesének. Ha ez így elfogadható.
Karsai István képviselő:Javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy kérjük fel Polgármester
Urat, hogy küldjön meghívót a következő testületi ülésre, ez a javaslatom.
Oláh János(1976) képviselő: Akkor a KLIKNÉL a zászló ügyében is, ez egy apróság az
előzőhöz képest.
Pálosi László polgármester: Jó, ez rendben lesz. Én felveszem az iskola igazgatóval a
kapcsolatot. Megígérem, hogy a zászlót az önkormányzat a saját működési költségvetésből
lecserélteti. Ne legyen ez a zászló akadálya annak, akkor cseréljük le.

- 43 -

Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Polgármester Úr. Választ szeretnék kérni arra,
hogy májusban miért rendkívüli testületi ülés lesz?
Pálosi László polgármester: A munkatervünk szerint májusban van rendkívüli testületi ülés,
vagyis bocsánat. Júniusban van rendes testületi ülés.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: A törvény csak azt szabályozza, hogy egy évben
hány rendes testületi ülést kell tartani , de azt nem szabályozza, hogy hány rendes testületi
ülést tarthat. És én éppen az ilyen helyzetek elkerülésére javasolnám azt, hogy ami egy
napirendi pontnál több napirendi pont, akkor azt ne rendkívüli testületi ülés keretében. Hanem
rendes testületi ülés keretében tárgyaljuk meg. Hiszen kellenek ezek az időszakok ahhoz,
hogy egy rendszeres rálátást tudjunk, és kommunikálni tudjunk. Itt az egyebek napirendi
ponton van a hangsúly. Tehát ne intézzük el, hogy csak tudjuk le az adott témát egy
rendkívülivel. Igen üljünk le, és ami probléma az jusson el a lakosságtól a végrehajtó
testülethez. Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester: Én befogadom. Most is van egyebek napirend. Hajlandó vagyok
rendes testületi ülést is összehívni. Én kizárólag az elfogadott munkatervre hivatkozom,
amelyben rendes testületi ülés van meghatározva 2 havonta. Ha ez a kérés, hogy egy
napirendnél több napirend esetén rendes testületi ülést hívjak össze, akkor természetesen én
ezt befogadom, és a következőben így lesz.
Marján János képviselő: Én, Alpolgármester Úrnak a javaslatát nagyon tudom támogatni.
Az egyik oldalról az előbb beszéltünk, hogy kell 60-70 gyereknek támogatni, hogy működjön
egy Egyesület. A másik oldalról meg úgy tud elmenni egy gyerek, egy szabadidejében. Nem
az Egyesületbe, hanem magán szorgalomból, hogy 700.-Ft-ot magához vegyen. Ez kihozza
belőlem azt, hogy egy ilyen létesítményt minekünk kell… most a járdát csináljuk, most a
parkolót csináljuk, most őriztetjük a zebrát, hogy a gyerekek átmenjenek biztonságosan ,
nincs 700.-Ft-ja, és akkor leül a számítógép elé. Javaslom, hogy most amit János felvetett
vegyük rövidre. Először akkor az enyhébbet, utána a közép, és utána a durvábbat. Hát a
miénk ez Balkány Városáé, és a gyerekeké. Az egyik oldalon azt tárgyaltuk adjunk, a másik
oldalon meg elveszik a gyerekektől még többet, magyarán a szülőktől. Nem mindenkinek
kerül ki az a 700.-Ft meg a másik, hogy elvisz egy 1000.-Ft és nem tud visszaadni, az apróval
gondja van. A másik volt olyan, hogy olyan rossz szájízzel ment el, mert nem volt nála 700.Ft csak 500.-Ft, mert 200.-Ft-ot már elhagyott ahogy futott oda, és akkor én adtam oda azt a
200.-Ft-ot az egyik gyereknek, mert sírva potyogva ment oda. Ezeket kerüljük el, nem
hiányzik. Én javaslom a Jánosnak a felvetését, enyhébb, közép és akkor ha más nem akkor
keményebb felvetéssel vigyük végig ezt a dolgot.
Oláh János alpolgármester: Akkor határozzuk is meg ennek a Testületi-ülésnek az
időpontját, akkor ne húzzuk.
Pálosi László polgármester: Most döntsünk, hogy mikor legyen rendkívüli testületi ülés?
Nekem ezt Birthanéval, azért le kell ezt egyeztetni. Én most más nevében nem merek
nyilatkozni, tehát akkor mondjátok azt, hogy május 15..., május 30., vagy valamit vagy
következő rendes testületi ülés, májusban biztos lesz az igazgatói pályázatok véleményezése.
Ezt már látom előre, az május 26 vagy 29. Addig biztos lesz egy. Következő rendes testületi
ülés ami májusban lesz akkor arra meg kell hívnom Birthanét, és annak a napirendi pontjának
a Sport csarnok bérlésének kell lenni. Én befogadtam, hogyha egynél több napirendi pont van
az rendes testületi ülés lesz. Akkor a János felvetésére szavazhatunk külön akkor, hogy május
31-ig rendes testületi ülésre meg kell hívnom Birthanét amelynek az egyik napirendi
pontjának a Sport csarnok bérlésének kell lenni, és akkor így már biztosan két napirend, mert
egyik a Sport csarnok a másik az iskolaigazgató véleményezése.
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Pálosi László polgármester: Akkor aki azzal egyetért, hogy május 31-ig rendes testületi
ülésen a Sport csarnok kérdését meg kell tárgyalni és meghívott vendégként hívjuk meg
Birtha Ferencnét a KLIK vezetőjét, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
7 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a beterjesztett javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
a Sportcsarnok bérleti díja tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) elhatározza, hogy május 31-ig rendes testületi ülésen a Sport csarnok kérdését
megtárgyalja és meghívott vendégként meghívja Birtha Ferencnét, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Nagykálló Tankerületének vezetőjét.

Karsai István képviselő: Köszönöm szépen. Nekem lenne egy olyan javaslatom, nem tudom,
hogy azokat a dolgokat elkerülendő a későbbiekben pl.:, azokban amiket válaszoltál az
erdővágással kapcsolatosan, a tanácsterem felújításával kapcsolatosan felmerült problémák.
Én azt gondolom, hogy ez éppen amiatt van, hogy mennyi az-az összeghatár amivel most
saját hatáskörben döntesz?
Pálosi László polgármester: 5.000.000.-Ft, illetve a közbeszerzés 8.000.000.-Ft.
Karsai István képviselő: Ez is az elszámolások szerint több volt, mint 5.000.000.-Ft. Ilyen
testületi döntés nem született, hogy ezt a beruházást megvalósítsd, a felújításokkal
kapcsolatosan. Én azt javaslom , hogy vizsgáljuk felül ezt az összeget. Legyen ez az összeg
kevesebb. Ha ezekből mindig problémák vannak folyamatosan, hogy egy 5.000.000.-Ft-os
beruházást már úgy érez a testület, hogy erről neki tudni kellett volna. Köszönöm.
Pálosi László polgármester: Ezt a költségvetés módosításánál meg lehet tenni, mert a
költségvetésben szerepel ez az összeg.
Karsai István képviselő: Tehát ez a 2015-ös költségvetési rendelet módosításánál lehet?
Pálosi László polgármester: Abba a rendeletbe van benne, igen.
Marján János képviselő: Istvánhoz kapcsolódnék, olyan elkerülés, olyan dolgok jönnek ki
amiről a testület nem tud. Én is javasolnám, ha már felmerült ez a kérdés egy 2.000.000.-Ftban korlátozzuk le. Azon felül vagy a Képviselő-testület döntése, vagy Alpolgármester
aláírása szükséges, hogy a pénz hova megy, és milyen helyre. A másik dolog volna az
Abapusztai erdővel kapcsolatosan, hogy minél hamarabb rendeződjön. Amennyiben eltérés
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van a felmért fatömeg, és az értékesítésnél akkor viszont a jegyző asszony intézkedjen a
felelősségre vonással. Én nekem ez volna a javaslatom.
Pálosi László polgármester: Tehát az egyikre válaszoltam, hogy a költségvetési rendelet
módosításokra vissza lehet térni, az külön szavazást igényel. Lesz költségvetési módosítás és
akkor lehet ezt majd módosítani.
Karsai István képviselő: Melyik tervezett testületi ülésre van betervezve?
Pálosi László polgármester: Júniusira.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Nekem más témakörrel kapcsolatban lenne
hozzászólásom. Nem kellene akkor szem elől téveszteni a pályázatokat, mind a Polgárőr
Egyesületnek, mind a Sport pályázatot. Adjuk meg rá a döntést, hogy hétfőn a Sport pályázat
beadható legyen, illetve a Polgárőr Egyesület pályázata. Én azt gondolom, hogy egy ilyen
település szerkezetnél nem lehet probléma, egyébként meg ha probléma, akkor egy jóféle
ügyvédet fel kell fogadni és körülbelül 2 óra hossza alatt megoldja ezt a dolgot. Ha már a
Sportnál tartunk akkor én úgy gondolom, hogy nagyon fontos beszélnünk arról, hogy a
tömegsport nagyon fontos lenne, hogy működjön Balkányban. Mind fedett szinten, mint
szabadtéri területen és mivel most itt van a Sport Egyesület Elnöke , szeretném Elnök Úrtól
megkérdezni, illetve arra kérném Polgármester Urat, hogy járja körbe közösen a Sport
Egyesület Elnökével azt a lehetőséget, hogy Balkányban tömegmozgásra milyen területet
tudnának felajánlani. Mondom konkrétan, hogy mire gondolnék. Elsősorban zárt térben a
Sport csarnoknak az igénybevételével, akár aerobik, fitnesz, speed-fitnesz, ami behozható,
tehát zárt térben téli sportnak. Nyári sportnak pedig akár hivatalos szervezésben, tehát ezt egy
kis fiatal sportot szerető kis hölgy vagy kis fiatalember ezt meg tudja csinálni. Amikor
közösen mozdulunk, és elmegyünk, és futunk, és ott vagyunk, és megmutatjuk magunkat, és
ezen túlmenően tudunk-e olyan helyet találni a sportpálya környékén? Tehát most nem
konkrétan a sportpályára, hanem annak a környékén amit futásra kijelölt helynek lehetne
kijelölni. Nagyon fontos az, hogy mozogjunk és hogyha azt a mozgás szeretetet nem adjuk át
egymásnak, akkor ez sokkal nehezebb, mint hogyha van egy két ember és megy, mert szereti
és aztán vannak követői. Tehát nekem a sporttal kapcsolatosan ezek lennének a kéréseim.
Még egy nagyon fontos dolog, lakossági bejelentés útján jutott el hozzám, hogy az iskolában
a lépcső balesetveszélyes, csúszásveszélyes. Ezt már jelezték több irányból az iskola
vezetőjének, mindösszesen annyi történt, hogy kihelyeztek egy csúszásveszély táblát. Most az
iskolába járnak olyan gyerekek is, akik nem tudom konkrétan nagyon könnyen törik a
csontjuk, egyéb problémával vannak. Életveszélyt jelent rájuk az ilyen baleset. Egyébként
felnőtt és gyerek is esett már el ezen a lépcsőn, és szeretném kérni ennek is a kivizsgálását.
Illetve szintén lakossági bejelentés alapján jutott tudomásomra az, hogy a Sport csarnok
beázik, most annak a garanciális javítását vagy ha ez nem garanciális annak a javítását is
szeretném felvenni a listába és szorgalmazni, és záros határidőn belül megoldást találni.
Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Szerintem az utolsó két kérdés itt lesz a
Birthané Igazgató Asszony, ezekre fogunk tudni választ kapni, fel tudjuk vetni. Én a
mozgással és a tömegsporttal maximálisan egyetértek. Meg lehet próbálni, gondolkodhatunk a
mozgással és tömegsporttal. Én mindenképpen, mivel egyebek van. Én szeretném akkor külön
határozatként felvetetni, hogy a Sport Egyesület be tudja adni a pályázatát a kerítés építéssel
kapcsolatban. Önkormányzati tulajdonban van, én mindenképpen szeretném ha a Képviselőtestület hozna egy olyan döntést, hogy a Sport Egyesület pályázatát támogatja kerítés
építésében, és mint tulajdonos a kerítés építéséhez hozzájárul. Tudomásom szerint egy ilyen
nyilatkozat kell. Amennyiben lehet én javasolom, hogy a Képviselő-testület erről hozzon
döntést. A Polgárőr Egyesület, van egy MVM rendelet, a rendelet mellékleteként ott van
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Balkány Város Önkormányzat, mint külterület. 5000fő alatti település pályázhat, de mi
külterülettel pályázhatnánk, és az információnk szerint csak olyan Egyesület és Alapítvány
pályázhat akinek bejegyzés alatt megtörtént, nem Balkányi belterületen van a székhelye. Én
tudomásom szerint egy Egyesületnek, egy Alapítványnak, egy székhelyváltozás vagy
bármilyen változtatást nem olyan egyszerű bejegyeztetni. Ez több attól, hogy elszaladunk az
ügyvédhez és másnap vagy harmadnap ez megtörtént volna. Ha ez így lenne akkor a Tűzoltó
Egyesület az idén tudott volna pályázni, és ő sem pályázhatott hasonló okok miatt. Akkor én
kérnék egy szavazást mielőtt megadnám Imrének a szót, mert már régen jelentkezett.
Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport Egyesület pályázatát támogatja és
hozzájárul ahhoz, hogy a saját tulajdonát képező Sport pálya körbekerítéséhez, ugye? Ez
körbekerítés vagy kerítés építés? Kerítés építés, ugye?
Obsitos Norbert Sport Egyesület Elnöke: Korlát is meg kerítés.
Pálosi László polgármester: Én ezért mondtam, hogy írja már le a pályázatíró, hogy
pontosan miről is van szó. Úgy egyszerűbb lenne egy határozatot hozni. Mi csak
hozzájárulunk, hogy építhessen a saját tulajdonunkon egy korlátot és kerítést.
Karsai István képviselő: Legalább az összeget, ha tudhatnánk, hogy mégis mennyi?
Obsitos Norbert Sport Egyesület Elnöke: 7.900.000Ft plusz Áfa. 440 méter kerítés építés,
három kiskapu, de maga a létesítmény körbekerítéséhez 700méter szükséges. Az idei
pályázatba 440méter van, és a következő évben ott a Kállói úti kerteknél, azt majd jövőre
csinálnánk meg. Egyenlőre a nádas felőli területet.
Pálosi László polgármester: Akkor a hozzájáruló nyilatkozat még egyszer. Balkány Város
Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Sport Egyesület a Balkány Város
tulajdonát képező Sportpályán kerítést és korlátot építsen.
Karóczkai Istvánné Jegyző asszony: És akkor még ebbe majd belekerül a helyrajzi szám.
Karsai István képviselő: kerítés és korlát építésére pályázatot nyújtson be.
Pálosi László polgármester: Akkor a kerítés építés pályázatát nyújtsa be, illetve hozzájárul a
kivitelezéshez. Akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy pályázatot benyújtson és engedélyezzük a
kerítés építést, és a korlát építést. Aki ezzel egyetért az kérem kézfelemeléssel jelezze.
7igen szavazattal a Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
a Sport Egyesület kérelméről
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A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Sport Egyesület pályázatát támogatja, hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat saját tulajdonát képező sportpályán kerítés és korlát építésére, a
kivitelezésre sor kerüljön.
Pálosi László polgármester: Így akkor megvan a határozatod, adhatjátok be a pályázatot.
Köszönöm szépen! Imre most már neked adom meg a szót.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Köszönöm szépen. Ehhez csatlakoznék, hogy a Balkányi
Polgárőr Egyesületnek is meg kellene hozni egy ilyen döntést, hogyha alkalmassá tudja tenni
magát a kért feltételeknek akkor nyílván a Képviselő-testület támogatja.
Pálosi László polgármester:Nekünk nem kell a Polgárőr Egyesületet támogatni. Ő önmaga
is benyújthatja. Miért kell nekünk támogatni? Majd ha megnyeri a pályázatot akkor
gondolom, hogy saját erőként majd fordul hozzánk hitelért vagy valamiért, hogy fizessük ki
az autót. A Polgárőr Egyesület magába is beadhatja, nekünk nem kell hozzájárulnunk.
Rácz Imre külsős alpolgármester: A Balkány és Térsége Gazdakör nevében tisztelettel
megköszönném a támogatás odaítélését. Remélem, hogy a gazdák megelégedésére fogjuk
felhasználni. Én úgy gondolom, hogy pozitívumként könyvelem el, hogy Alpolgármester Úr
elégedett a Gazdakörnek a munkájával de lehet, hogy vannak a testületben olyan képviselők
aki ezt a munkát nem ismerik. Pár mondatban elmondanám, hogy mivel is foglalkozott az
eltelt időszakban a Gazdakör. Legutoljára pénteken voltunk Berekszászon, a Gazdakör
adományt gyűjtött és 4.000.000.-Ft-ot és 16 hektár vetőmagot vittünk át a rászoruló gazdák
támogatására. A pénzösszeget pedig üzemanyag vásárlásra fogják költeni. Részt veszünk a
települési rendezvényeken, a koszorúzásokon, illetve ünnepségeken. A gazdatársak érdekeit
képviseljük, amennyiben igényt tartanak rá, bármikor bármilyen vendéget meghívunk, akik
előadásokat tartanak. A 19 megye agrárgazdasági vezetőjét is el szoktuk ide hívni egy-egy
évzáróra, ahol minden megye képviselteti magas szinten magát. A Gazdakör tagjaiból állt
össze az-az Agrárgazdasági Bizottság aki a földügyekben hoz bírálatot, ameddig a
Földbizottság meg nem fog alakulni. A település Agrárgazdálkodási Bizottság javaslata, hogy
térfigyelő kameráknak az elhelyezését a település határain helyezzünk el. Ezzel a
mezőgazdasági lopásoknak az esélyét esetlegesen csökkenteni lehetne javasolja a MAGOSZ.
Azok a települések, ahol a gazdák olyan értéket termelnek, mint ránk is jellemző itt
Szabolcsban, akkor az értékeit meg tudják védeni. Én úgy gondolom, hogy a mostani
határozatotokkal az utóbbi évek egyik leggazdagabb támogatását osztottátok széjjel, mert nem
nagyon volt rá mostanában példa, hogy 10.000.000.-Ft körüli összeget súrolja. Ezért,
köszönet. Én úgy érzem az önkormányzat gazdálkodásának, hogy többel tudjuk csak a
labdarúgást támogatni, mint az előző években akár az összes támogatott résztvevőket. Ezt
kívántam elmondani, köszönöm szépen a lehetőséget.
Oláh János alpolgármester: Én még a Képviselő Asszonynak szerettem volna mondani,
hogy felvetetted ezt a sport dolgot. Én most nem tudom, egy vagy két napja láttam a tv-ben,
hogy ki lesznek írva ilyen pályázatok ilyen erdei futópályákra, erdei tanösvényekre. Ezt akár
magán erdő tulajdonosok is pályázhatják, meg önkormányzatok is. Egy erdei futópálya az
szintén egy jó dolog lenne. Ahol végül tömeges futóversenyeket is lehetne rendezni. Ezt
figyelni kellene és ha van akkor pályázni rá.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Én azt gondolom, hogy tegyük ezt konkréttá,
mert jó ötletnek tartom. Egy erdőben nagyon kellemes futni,vagy sokkal kellemesebb, mint
egy sportpálya körül. Mert süt a nap és ezer minden más van, játszanak, és ne zavarjunk.
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Akkor az önkormányzat, van-e erre erdő, magánerdő, ki pályázza, ki figyelje? Akkor tegyük
ezt konkréttá.
Oláh János alpolgármester: tudok javasolni erdőt, az önkormányzatnak is van. Például
mondok egyet, ott az önkormányzatnak is van része. Meg nagyon sok magánembernek. A
Csiffy-Jármy irányába ha megyünk azt hiszem egy 24-25 éves erdő, kimondottan kellemes és
ott ráadásul az iskolától lehet indulni és ott vissza, ez csak egy.
Karsai István képviselő: Van egy javaslatom a Gencsy réten a temető mögött, ez egy 50-70
ha terület.
Oláh János (1976) képviselő: Először ezeket az erdőket szemétteleníteni kell. Óriási
mennyiségű szemét van kint az erdőkben, a dűlő utakon 30-50 kamion szemét áll most kint a
Balkányi határban. Van 515 közmunkásunk és…
Oláh János alpolgármester: Igen ez valóban kellemetlen. Most voltak itt amerikaiak
vadászni, és amikor vitték végig a vadászok a vendégeket, szemét-szemét hegyen.
Oláh János (1976) képviselő: A szőlőben nem lehet mozdulni a szeméttől, a Perkedpusztán
nem lehet megmozdulni a szeméttől, a dűlő utak sokasága tele-tele szeméttel. Tehát
félelmetes mennyiségben. Hogy, honnan lett ennyi szemét, azt nem tudom.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Jó tegyünk határozati javaslatot arra, hogy
tegyük felelőssé a Polgármestert, hogy a közmunkásokkal megadott határidőre ettől és eddig
végeztesse el, ennyi.
Karsai István képviselő: Volt eddig három dolog amiben nem született határozat tervezet,
csak beszélgetünk róla. Ezt mindenképpen meg kell tenni. Az első volt, szerintem a Pénzügyi
Bizottságot felkérjük arra, hogy a következő júniusi testületi ülésre készítse elő a
Polgármester Úr keretének a megállapítását. Ez lenne az egyik javaslatom.
Pálosi László polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a 2014. évi költségvetési
rendeletet módosítsa, tegyen javaslatot a Polgármester saját hatáskörébe felhasználható
pénzösszegre.
Aki ezzel egyetért,..
Oláh János alpolgármester: Ha már költségvetést módosítunk, akkor a módosításba legyen
már benne a közhasznúak által végzett tervezett bevétel. Tervezni nem tudtuk, mert ugye
Polgármester Úr elmondta 5 féle program megy. Most tudjuk azt, hogy ez a program ennyi
emberrel megy, ennyit kapunk rá, ezt fogja csinálni, ebből ennyi hasznunk lesz vagy kárunk
lesz és akkor ennek valahol egy költségvetésben. Én úgy érzem kellene, és akkor ősszel, vagy
decemberben azt mondanánk, hogy ebből a programból 20.000.000.-Ft-ot tudunk kivenni. Én
ebben nem kötözködni akarok, csak érzékeljük ez egy közel 300.000.000.-Ft-os program a
Kormánynak. Ezt mind mi fizetjük be a költségtérítésbe, meg akik adóznak. Én ebből
szeretném látni azt, hogy van-e valami haszna, vagy ez egy haszontalan dolog. Mert erre
semmi szükség, vagy pedig igenis nagy szükség van rá, mert az önkormányzatnak hoz jót. Én
azt is elszámolásra kérem, ha például megépítenek egy járdát számolják el, hogy ez a járda
építés ennyi volt. Mert akkor sosem fogjuk látni, hogy-hogy ment le ez a program.
Oláh János (1976) képviselő: A költségvetésbe ezt nem kellene, ezt csak egy külön
táblázatként kellene kezelni.
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Pálosi László polgármester: Maga a bevétel olyan nehéz megfoghatatlan, hogy most az
utcaseprés, mennyibe kerül János? Vagy mennyibe kerül a gereblyézés, vagy mennyibe kerül
a kapálás? Mert maga a termelvényt azt be tudjuk árazni.
Oláh János alpolgármester: Azért ne hunyjuk be a szemünket. Van 500 emberünk,
dolgozik, meg adunk még hozzá 76.000.000.-Ft-ot és ezen bukunk 300.000.-Ft-ot.
Pálosi László polgármester: A 76.000.000.-Ft-ot azt nem adjuk hozzá, 76.000.000-Ft dologi
van benne. Ami dologi az itt marad az önkormányzatnak.
Oláh János alpolgármester: Jó rendben, az itt marad anyagba vagy felhasználjuk. Az
rendben van, de mit termelünk ezért? Hát értsétek már meg, ez az országban ez
szemfényvesztés, félrevezetés. Dolgozzunk 500-an. 300-500 ember dolgoz, és több száz
milliót nem tennénk le év végén, azt mondom nem csinálom.
Karsai István képviselő: Alpolgármester Úr, én azt látom, mindenki egyetért azzal amit te
kérsz. Nem biztos, hogy a költségvetésbe kell kérni. Azt tudjuk, hogy mennyi amit
ráköltöttünk, meg mennyit ad az állam. Viszont ezzel folyamatosan a két ülés közötti
fontosabb eseményeknél számoljon el Polgármester Úr, hogy mi történt az elmúlt időszakban
ezzel kapcsolatosan tételesen.
Oláh János alpolgármester: Mert lehet ebből az fog kijönni, hogy elég 120 közmunkás,
vagy ha annyira jól megy akár több is.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Én értem, hogy Alpolgármester Úr mit szeretne.
Nekem két javaslatom lenne. Az egyik, és akkor ezt is fogalmazzuk meg határozati
javaslatban. A Polgármester járja körbe, hogy mik azok a tevékenységek, amelyek termelési
tevékenységek, és forintosítva hozható összeget hozhat. Mennyit tervez, és ezt hány emberrel
lehet megvalósítani. A másik, ami a település tisztán tartása, karbantartása. Úgy gondolom,
hogy arra 10-12 ember maximálisan elegendő, virágostól, öntözésestől, mindenestől. Akkor
az ne legyen beárazva, és azon felül minden. Tehát csak olyan tevékenységet ami termelői
tevékenység, és annak lássuk a hasznát. Ez az egyik, a másik szintén határozat tervezeti
javaslatban a költségvetés mellékleteként a pénzügyes, mivel kiemelkedő nagy összegről több
100.000.000.-Ft-os összegről van szó ami tényleg nincs elszámolva sehol. Ez egy országos
program ugye, mindenki azt hiszi hogy ez milyen jó az embereknek, mindenkinek, nekünk is
és közben senkinek sem jó. De akkor számoljunk el vele, hogy 300.000.000.-Ft ennek az
adózott jövedelemnek mennyi a kiadási része, mennyi bevétel jött, üljünk le év végén. Ez nem
gazdaságos és akkor nézzük meg. Ugye egyrészt, hogyan lehet gazdaságossá tenni, vagy vane rá szükség. Ez ennyire egyszerű.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy érti Jánosnak mindenki, hogy
mit szeretne kérni. Az egyik szempont az-az, hogy a Kormány szándéka az, hogy mindenki
dolgozzon. Ez, hogy mindenki dolgozzon ez magában hordozza azt, hogy olyan munkát is
végeznek ami gazdaságosság szempontjából lehet, hogy nem kellene végezni. Azt kell a
Képviselő-testületnek javasolni a polgármester úr felé, amit a Képviselő-asszony javasolt. A
többség ha ezzel egyetért, hogy mérje fel azokat, hogy mennyi munkára van szükség. Most
akik ebben a programban részt vesznek, azok mind az 520-an úgy gondolják, hogy örülnek,
hogy nem x Ft-ot vihetnek haza, hanem háromszor annyit vihetnek haza. Úgy tűnik mintha a
Képviselő-testület meg sokallná azt amibe kerül, ez esetleg az Önkormányzatnak vagy maga a
Kormánynak. Én valóban nagyon örülnék neki, hogyha ezt a gondolatot tovább vinnék,
ugyanis ez nem csak a Balkányi Képviselő-testületnek a problémája. Mondom én szűkebben,
a megyénkben ahol folytatunk már erről kertészeti osztály, dohány osztály, polgármesterek, a
Munkaügyi Központ vezetői, és keressük azt a megoldást, hogy-hogy lesz majd Oláh
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Jánosnak ősszel ember aki leszedje a paprikát. Amikor mind az 520-an akire a helyben lévő
vállalkozásoknak szüksége lenne, mindannyian tudjuk majdnem mindenki foglalkozik itt
mezőgazdasággal. Ezt az utat kellene megtalálni, és tenni rá olyan javaslatot amit az egész
országban, ha lehet bölcs dolgot találnánk ki akkor az egész ország alkalmazhatná azt a példát
amit kitalálunk. Akkor valóban, mennyi ember kell ahhoz, hogy rend legyen a településen,
olyan rend legyen amiről Ifj. Oláh János beszélt, hogy össze legyen szedve az a szemét és az
ember restelkedik ott a maga földjén össze szedi, mások meg odahordják. Egyik nap
összeszedted másik nap meg odaviszik, valóban ebből az 500 valahány főből lehetne keríteni,
erre is embert aki erre vigyázna. Ezek mind olyan problémák, amivel én úgy érzem ha érzünk
magunkban olyan ötletet, fantáziákat ami előre vinné ezt a dolgot, én nagyon örülnék neki ha
ez pont Balkányi ötletként valósulna meg. Megint előrebocsájtom, hogy a Polgármester Urat
meg marasztalják azért, hogy 520 ember dolgozik, mert azért az a többszörösét viszi haza.
Igaz, hogy a mi szemszögünkből nézve igenis olyan munkát végeznek amit mi nem sokra
értékelünk. A mi településünkön is sokan azért nem bővítik a gazdaságukat a szamócára, vagy
ilyen kézi munkaigényes növényekre gondolva, mert azt mondják, hogy tavaly sem volt kivel
leszedni, mert mindenki oda van közmunkán. Ez gerjeszti a vállalkozókat joggal, hogy elviszi
az önkormányzat azokat az embereket, akikre szükségünk van. Biztos nem lesz népszerű amit
most mondok, akik 2016-ban ilyen járulékokra illetve arra, hogy az önkormányzatnál ilyen
közmunkások lehessenek jogalapot teremtsen, annak 30-60 vagy 90 napot a versenyszférában
kellene dolgozni. Egy ilyen településen, mint Balkány nem igaz, hogy nem tud jönni már
januártól, hogy én gallyat szeretnék kaparni, én almát szeretnék szedni, meggyet szeretnék és
30 munkanapot nem tud eltölteni a versenyszférában. Igenis a betakarítási időszakban
mindenkinek van munka, egy embert nem lehet találni. Ezek mind, hacsak 30napot, 60 napot
dolgoznának 274 milliárd van erre elkülönítve. Amennyiben 60napot dolgoznánk az 50
milliárdot megtakarítaná az állam azzal, hogy én fizetem helyette a TB-t, meg én fizetek
munkabért. Egy másik javaslat ha a Kormány ezt be tudná fogadni, és 3 hónapra idény
munkára ősszel csak 50%-át adna a munkabér támogatásnak, és a járulék támogatás nekem, és
én azt a munkabér támogatást egy az egybe tovább adnám a foglalkoztatottnak. Akkor ami
munkadíjat én fizetek, és ez a támogatás már olyan összeget eredményezne ahol azt mondaná
az a közmunkás, azért már 6000.-Ft-ért elmegyek dolgozni nem 3000.-Ft-ért itt leszek az
önkormányzatnál. Olyan nagy különbséget kellene a kettő közé tenni, hogy önként
elmenjenek. Egyébként az egész országra jellemző, hogy mindenki közmunkás akar lenni.
Főleg a vidékiek körében, hogy-hogy terjedt ez el, hogy mindenki csak itt akar dolgozni. A
harmadik jelzésünk az-az,hogy ha én nálam dolgozik valaki, azt bejelentve azokra a napokra
jelentem be amikor munkát végez. Az önkormányzatnál ha 6 napot nem tud vagy 8 napot,
mert az időjárás olyan volt, hogy esett az eső. Akkor ő arra a 8napra is nem szabadságon van,
hanem munkabért kap. Nyílván ha én nálam 15 napot tud dolgozni, mert a többi nap esett az
eső, az önkormányzatnál meg 22-őt, mert elszámolna minden napot semmi különbség nincs
aközt, hogy nálam az almát szedi vagy az önkormányzatnál dolgozik. Ezek mind olyan
jelenségek amik azt erősítik, hogy az önkormányzathoz jönnek dolgozni. Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester: Én ehhez csatlakozva még arról tárgyalok a Munkaügyi
Központ vezetésével, hogy pont ezt a speciális helyzetet amit te mondtál, hogy fizessünk a
közmunkásnak valamit, de ha esik az eső napi 500.-Ft-al érje be. Tehát, ha van olyan időjárási
viszony, és én nem tudok neki munkát biztosítani. Akkor fizessünk neki állásidőben 500.-Ftot és kész. Ne azt a napi munkabért kapja, és ezen megy most a Megyei Munkaügyi
Központtal tárgyalunk erről, hogy én ezt a részt bevezessem, és ez valamennyire segítene
ebben a kérdésben.
Oláh János alpolgármester: Valamennyit segít, de nem ez a végleges megoldás. Nem olyan
rossz irány ez amit Elnök Úr mondott, mert hogyha egy közhasznú állományban lévő
dolgozónak még a 90 napot is keveslem. Tehát meg kellene felezni nekik, az első felét a
versenyszférában. A másikat az önkormányzatnál. Akkor igaz, hogy nagyobb jövedelme
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lenne. A másik, valóban hasznos munkát végezne. Rögtön felvetődik az a probléma, hogy
amikor nekem kell, azt fogja az önkormányzat mondani, hogy neki is kell. Én igazából
máshol látnám az egészet. Én azt mondom azt kellene a Kormánynak megérteni, és ezt
kellene vinni tovább, hogy a mezőgazdaság az legyen egy olyan kiemelt ágazat, ahol igenis a
foglakoztatást olyan szinten támogassák… ha most itt egy multi idejön, kap egy munkásra, ha
felvesz 6.000.000.-Ft-ot. Egy mezőgazdaságban dolgozó nem kap egy fillért sem . Az 500.-Ft
az már egy nagyon jó kezdeményezés volt. Mert én is azt mondom, hogy 500.-Ft-ért nem
fogom kockáztatni azt, hogy ott megfogjanak nálam 50 embert, és én azután adjam oda az
egész gazdaságomat, mert annyi a bírság. Abba az irányba kellene elindulnunk, hogy a
mezőgazdaságnak olyan járulék kedvezményeket adni, hogy nem ezt az 51 fajta adót fizetni.
Nem is tudom követni a járulékokat, hogy mennyit kell már fizetni. Hanem igenis ha volt ez
az 500.-Ft, most azt mondanák, hogy vegyek fel állandó munkára egy embert, és azután
fizessek be havonta 15.000.-Ft-ot vagy 20.000.-Ft-ot azt el tudom viselni. De mikor egy
minimálbéres ember után ugyanannyit kell kifizessek, mint a munkabérre. Nincs olyan
vállalkozó Balkányban aki mezőgazdaságból azt ki tudja fizetni. Ezt kellene valahogy a
Kormányzattal megértetni. A mezőgazdaságban dolgozók támogatásra szorulnak, és akkor
nem az önkormányzatnál dugdosnánk itt elfele 500 embert, hanem mindegyiknek meglenne
aki dolgozni akar, szeret, meg tud. Annak mindnek lenne munkája.
Karsai István képviselő: Én azt gondolom, hogy lépjünk túl a Kormányzati problémákon,
biztos nem tudjuk megoldani. Legyen konkrétan tervezet ezekben a dolgokban. Visszatérve
János, azért van a településen ennyi szemét, mert ez a helyzet nem volt meg ezelőtt 5 évvel.
Kitalálták, hogy csak 3 szemét telep lehet az országban. Az emberek egy kocsi szemetet
kivihetnek havonta ingyen egy szeméttelepre. Most már nem lehet, bár nem vagyok biztos
benne hogy nem vihetnek ki. Meg kellene nézni a szerződésünket a Nyír-Floppal. Én nem
vagyok biztos benne, hogy nem vihetnek ki egy kocsi háztartási szemetet. Meg is kérném
Jegyző Asszonyt, hogy ezt nézzük is meg a szerződésben. Sőt meg is szavaztatnám.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Csak a szerződés, lejárt a Nyír-Flopnak már.
Karsai István képviselő: 2017-ben jár le a Nyír-Floppal a szerződésünk. A bérleti szerződés
a telephelyre 2017-ben jár le. Javasolnám, hogy szavazzuk meg végre ezeket a módosításokat
azzal, hogy még két dolgot szeretnék előterjesztésként felvenni. Az egyik amiről beszéltünk
Pénzügyi Bizottsági ülésen. Van három olyan család, akik halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekeket nevelnek. Ezeknek az egész évről szóló támogatását szeretném, és ezt viszont
nem a Pénzügyi Bizottság hanem a Szociális Bizottságra áttestálva a következő rendes
testületi ülésre, valamilyen megoldást szeretnék kérni. Valamint az első lakáshoz jutók
támogatását készítse elő. Az első volt Alpolgármester Úr javaslata az elszámolás a közhasznú
munkások foglalkoztatásából adódó pénzzel.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Véleményem szerint, úgy kellene ahogy
javasolta a Képviselő Úr, hogy folyamatosan tájékoztatás a Polgármester beszámolójában.
Kiegészítésként éves beszámoló, a pénzügyi éves költségvetés mellékleteként táblázatban.
Karsai István képviselő: Akkor ez így jó, én ezt támogatom. Alpolgármester Úr jó így?
Pálosi László polgármester: Bevétel oldalon nem lesz semmi.
Karsai István képviselő: Kiadás oldalt tudjuk. A bevétel oldalról meg, hogyne lenne.
Pálosi László polgármester: Mit írjak be bevétel oldalra? Bevétel oldalra benne lesz a
paprika, paradicsom, uborka, egyéb zöldségfélék. Ami bemegy a konyhára. Benne lesz, amit
hivatalosan értékesíteni tudunk.
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Oláh János (1976) képviselő: Ami bemegy a konyhára, annak is van egy ára.
Oláh János alpolgármester: Ezzel csak azt szerettem volna elérni, hogy mindenki lássa,
hogy Balkányban van 500 emberünk és ez ennyi produktumot hoz, vagy nem hoz. Hogyha ezt
nem mutatjuk ki, akkor sohasem fogjuk tudni.
Pálosi László polgármester: Arra hajlandó vagyok, hogy tájékoztatást adok a két ülés közötti
fontosabb eseményekről 4-5-10 mondatba, hogy miket csináltak az eltelt időszakba a
közmunkások. Ez nem probléma. Ez a pénzügyi kimutatás olyan számot fog mutatni, ami
véleményem szerint torz.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Azért van jogunk látni, hát éppen ez a kérés,
hogy lássuk, hogy 300.000.000.-Ft állami támogatással szemben van 30.000.000.-Ft. Vagy
3.000.000.-Ft, vagy akkor tényleg az kell, hogy bízza meg a polgármestert annak
felkutatására, hogy milyen profitot termelő tevékenységet tudunk 500 fővel, ennyit tudunk
500 fős közmunkással elvégeztetni. Vagy bízza meg a külsős Alpolgármestert azzal, hogy
vigye tovább az előbb elhangzott nagyon jó kezdeményezést országos program felé, és akkor
ebből csinálni egy országos programot, ugye azzal kiegészítve amit Oláh János
Alpolgármester Úr elmondott, hogy a versenyszféra és az önkormányzat. Ez egyébként, meg
tényleg így van. Tehát akkor ebből kovácsoljunk, akár négy határozatot is, de induljunk el
vele, hogy akkor ennek legyen sorja, hogy akkor mi-mi után következik. Mint ahogyan a
tornateremnél a KLIKEL meg tudtuk azt fogalmazni, hogy A verzió, B verzió, C verzió,
akkor fogalmazzuk meg itt is. A, B, C verzió. Tehát akkor legyen a A verzió az, hogy a
polgármester folyamatosan beszámol a közmunkából származó bevételekre, illetve az arra
ráfordított állami pénzeszközökről ezt havonta, illetve testületi ülésnél folyamatosan. Emellett
év végén a zárszámadási pénzügyi kimutatás mellé, szembe állítja a pályázott összeget illetve
a bevételi oldalt. Felelős a polgármester.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Nem gondolnám, hogy ezt így ki lehet sarkosítani,
rengeteg a mérhetetlen dolog. Kimennek szemetet szedni úgy ahogy János mondta, több napig
50 ember szedi a szemetet, és milyen értéket teremtett?
Oláh János (1976) képviselő: Mérhető az is Imre bácsi, mert tudjuk minden egyes
munkavállalónak a munkabérét. Mert tudjuk napra pontosan, hogy egy napja mennyibe kerül.
Ezeket külön, bár ezzel is értéket teremtünk valahol, de nem úgy mérhető készpénzben ezeket
külön kezelve. Azokat a dolgokat amikor megtermelünk valamit dinnyét, paradicsomot,
paprikát azt lehet forintosítani, vannak dolgok amiket lehet forintosítani vannak dolgok
amiket nem.
Pálosi László polgármester: Ezért mondom én János, hogy azt elfogadom, hogy a kért
tájékoztatást. A közmunkások mit dolgoztak …-tól,…- ig, azt is elfogadom ha értékesítésre,
vagy olyan mérhető dologra kerül sor az időszakban, hogy én le fogom írni, hogy x
mennyiségű borsó, x mennyiségű paprika került a konyhába feldolgozásra. Ezzel nekem
nincsen problémám, ha ez a kérés.
Oláh János alpolgármester: Az a baj egyébként, hogy a rendszer rossz. Ez nem kimondottan
a polgármester kitolása fele megy. Az a baj, hogy amikor előállítunk, termelünk 10 hektár
dinnyét, ráköltünk 30.000.000.-Ft-ot, és van 2.000.000.-Ft árbevételünk ez mindenkit irritál.
Ez egy pazarlás, ez egy pénzkidobás. Ennek így nem sok értelme van, de attól függetlenül én
azt mondom , hogy legalább akkor a beszámolóból tűnjön ki, hogy igen most ennyi ember ezt
csinálta, azt csinálta, vagy legalább legyen valami fogalmunk róla, hogy mi történt.
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Karsai István képviselő: Akkor javaslom amit Képviselő asszony indítványa az teljesen
egybehangzott az alpolgármester Úr véleményével amit kért. Akkor ugyanúgy, ahogy
megfogalmazta a Képviselő Asszony szavazzuk meg.
Pálosi László polgármester: Tehát a két ülés közötti fontosabb események között
szerepeltessem, a közmunkaprogramban elvégzett munkát, és az esetleges abból befolyó
árbevételeket.
Karsai István képviselő: Nem esetleges. Ne menjünk már bele, mert azt is ki lehet számolni,
hogy egy emberre ennyit kellett volna elkölteni, ha mással csináltattam volna…. Az ebből
származó bevétel, és kész.
Pálosi László polgármester: Akkor tájékoztatom a Képviselő testületet a két ülés között a
közmunkaprogram feladatainak az elvégzéséről, és akkor nem mondtam semmit majd írom
lefele sorban.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Egy részben jó, de ennek van folytatása.
Karsai István képviselő: Igen, év végén a költségvetésben a zárszámadásban szerepeljen.
Pálosi László polgármester: Jó, tehát annak sincs akadálya a táblázatnak. Akkor először ezt
szavazzuk. Felkéri a polgármestert, hogy a két ülés közötti fontosabb események között
tájékoztassa a Képviselő-testületet a közmunkában elvégzett feladatokról. Aki ezzel egyetért,
az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: De a lényeg nincs benne, bocsánat. Az, hogy az
abból származó bevételekből, tehát a kiadásból. Annyira kompletten elmondtam az előbb, a
hanganyagból vissza kellene hallgatni. Tehát egyszer arra vagyunk kíváncsiak, hogy.. nemnem mondom el még egyszer. Tiszta, és világos volt.
Karsai István képviselő: Akkor javaslom, hogy a képviselő asszony indítványát szavazzuk
meg ezek után, azt mondom, ha visszahallgatható a hanganyagból. Akkor úgy
megfogalmazva a határozat tervezetet. Tartalmilag némiben eltér, de nem sok mindenben tér
el.
Pálosi László polgármester: A némi meg a tartalmilag az szerintem eltér. Azzal, hogy
tájékoztatom, és a végén beszámolok azzal nekem nincsen problémám.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Akkor mivel van? Azzal, hogy itt annyi volt
még a kiegészítés, hogy a pályázatra igénybevett pénzeszköz, és a bevételi oldal legyen
kimutatva. Tehát gyakorlatilag ez volt a lényege a dolognak.
Pálosi László polgármester: Én ezt mondtam, hogy erről év végén be lehet számolni, csak ez
egy torz képet fog mutatni abban a tekintetben, hogy lesz egy bizonyos árbevétel. De ezt
ténylegesen év végén meg tudom csinálni. Azért mondtam, hogy két részletben szavazzunk az
egyik részlete az, hogy tájékoztassam a Képviselő-testületet a két ülés közötti fontosabb
események sorába a közmunkában elvégzett feladatokról és legyen benne, hogy árbevételről.
És a második pontban meg év végén tételes elszámolást készítsek a bevételi és a kiadási
oldalon a közmunkaprogramról.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Mely melléklete a költségvetésnek, táblázatban
kimutatva.
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Pálosi László polgármester: Én ebben nem vagyok biztos, hogy a melléklet ebben a
költségvetésben szerepelhet. Most én erre nem tudok válaszolni, mert nincs itt a
pénzügyesem. Én nem vagyok biztos, hogy a költségvetés mellékleteként ennek szerepelnie
kell-e vagy nem. Amennyiben külön kimutatjuk, egy sorban biztosan benne van a
költségvetésbe az a bevétel.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Akkor csatoljuk a költségvetéshez, de
egyébként lehet melléklete, mert 200.000.000.-Ft fölött van.
Pálosi László polgármester: A bevétel?
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Nem a kiadás. Tehát a közmunkaprogramra a
kiadás.
Pálosi László polgármester: Én ebbe nem megyek bele, elfogadom. Tehát, akkor a
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a két ülés közötti fontosabb események között
tájékoztassa a Képviselő-testületet a közmunkában elvégzett feladatokról. A másik része a
határozat tervezetnek, hogy év végén készítsünk kimutatást a közmunkaprogram bevétel és
kiadás oldalról, amelyet a költségvetéshez csatolunk. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7igen szavazattal a beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
tájékoztatás a közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatokról

A Képviselő-testület:
1.) felkéri a polgármestert, hogy a két ülés közötti fontosabb események között
tájékoztassa a Képviselő-testületet a közmunkában elvégzett feladatokról.
2.) felkéri a polgármestert, hogy év végén készítsen kimutatást a közmunkaprogram
bevételi és kiadási oldaláról, amelyet a költségvetéshez csatolunk.
Karsai István képviselő: A Pénzügyi Bizottság előterjesztése, készítse elő a következő
testületi ülésre a polgármester költségét.
Pálosi László polgármester: Akkor a költségvetés módosításánál a Pénzügyi Bizottság
készítse elő a Polgármester saját hatáskörében történő pénzfelhasználásról történő
előterjesztést.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő testület 7 igen szavazattal elfogadta a beterjesztett javaslatot. és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
a polgármester saját hatáskörében történő pénzfelhasználásáról

A Képviselő-testület:
1.) felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, készítse elő a polgármester saját
hatáskörében történő pénzfelhasználásáról szóló előterjesztést.
Karsai István képviselő:
megvizsgálása.

A Polgárőrség volt a következő, a pályázat benyújtása,

Pálosi László polgármester: De most a Polgárőrségnek most komolyan, egy Polgárőr
Egyesületnek a pályázatát mi nem nyújthatjuk be.
Karsai István képviselő: Polgárőrséggel kapcsolatosan az volt a kérése a testületnek, ha jól
értettem. Az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Polgárőrséggel, és vizsgálják meg a
lehetőségét annak, hogy a gépkocsi beszerzésre irányult pályázatra milyen módon tud a
Polgárőrség pályázni.
Pálosi László polgármester: Én felvettem a Polgárőrséggel a kapcsolatot, megnéztük az
MVM rendeletet. Az van benne, hogy Balkány belterületén székhellyel rendelkező Egyesület
nem pályázhat. Ha most ebbe semmit nem lép a Polgárőr Egyesület, akkor én ezzel nem tudok
mit csinálni.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: De noszogatni kell, hogy lépjen.
Karsai István képviselő: Egyetlen egy dolgot tehetünk, hogy felkérjük Polgármester Urat,
hogy ezt tegye meg újra.
Pálosi László polgármester: Akkor amennyiben a Polgárőr Egyesület alkalmas a pályázat
feltételeinek.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Tegye alkalmassá, lehetőség szerint.
Pálosi László polgármester: Én, mint Polgármester, hogy tegyek alkalmassá, de legyen. De
most gondoljunk bele, hogy milyen határozatot hozunk. Ma van ugye szerda délután, holnapi
nap áll rendelkezésre. Legyen én ezt is megszavazom.
Oláh János alpolgármester: Az a baj, hogy én ezt elmondtam a múltkor testületi ülésen, ha
most ahhoz az időponthoz rakom.
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Pálosi László polgármester: Egy héttel ezelőtt szóltam neki.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Egy hét, elég lett volna arra, hogy bejegyzik és
be kellett volna adnia. Mert nem a beadás és az elfogadás az egy hónapos határidő, hanem
amikortól az ügyvédnek a pecsétje rákerül.
Karsai István képviselő: Az a baj, hogy nem látjuk a kiírást. Akár az is lehet, hogy nem is
lehet alkalmassá tenni. Olyan dologról beszélünk, amit nem tudunk. Az is lehet, hogy igenis
annyi kellene, hogy alkalmassá tegyük. Azért kértem , hogy polgármester vizsgálja át jegyző
asszonnyal azt, hogy alkalmassá lehet-e tenni, és ha lehet akkor kérjétek fel a Polgárőr
Egyesületet.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Erről nem is kellene határozatot hozni, ezt mindent
megcsináltunk. Nem is muszáj lenne, mivel a civil szervezet vezetőjének is van egy
felelőssége. Mindent megteszünk, hogy segítsük őket.
Oláh János alpolgármester: Figyeljetek ide. Én nem véletlen tettem ezt fel neki, mikor
meghallottam, hogy van ez a lehetőség. Most támogatjuk őket 550.000.Ft-al, Bánházi
Barnabás már vett egy gépkocsit nekik. 3 éve, vagy nem tudom mikor. Már lassan öreg lesz,
mert ugye már akkor is használtan vették. Tehát lett volna lehetőség arra, hogy egy új autót
ingyen tudjanak venni. Engem bosszant az, hogy az Egyesület is így áll ehhez ahogy áll, mert
ez az egy két hét arra alkalmas lett volna, hogy akár egy ilyen jogi procedúrát lefolytatni. Azt
se mondom, hogy megnyerték volna. Lehet, hogy beadják a pályázatot, és nem nyernek, de ha
meg sem próbálja akkor biztos nem fogja.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: A polgármesternek az lenne a feladata, hogy
noszogassa a civil szervezetet arra vonatkozóan, hogy támogatlak mindenben titeket csak itt
van tessék pályázatok. Tényleg ennyi.
Pálosi László polgármester: Rendben Képviselő asszony. Én eddig eljutottam, itt van tessék
pályázatok. Itt van a pályázati lehetőség nézzétek meg. Aláhúztuk nekik ezt a sort amelyben
benn van, hogy Balkány belterületén bejegyzett Egyesület nem lehet.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Jó, akkor biztosan van az önkormányzatnál
olyan kvalifikált fiatal , hogy hozza be nézze meg, mit lehet tenni, oda kell adni, be kell írni
10 adatot és be kell adni ennyi. Tehát ez nem egy világ vége, tehát nem értem tényleg. Nem
értem ezt a nyögve nyelést, mert ez csak az. Már rég túl kellett volna rajta lenni, ott kellene
lenni egy jófajta ügyvédnél. Tényleg, hogy üsse rá a pecsétet, tényleg ennyi hiányzik hozzá.
Holnap adja be, és hétfőn beadható a pályázat. Ez ennyi, komolyan.
Pálosi László polgármester: Felkéri a polgármestert, hogy a Polgárőr Egyesület Elnökével
folytasson egyeztetést arról, hogy az MvH-s pályázatot, gépkocsi beszerzésére beadja. Aki
ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
pályázat benyújtása gépkocsi beszerzése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) felkéri a polgármestert, hogy a Polgárőr Egyesület Elnökével folytasson egyeztetést
arról, hogy az MvH-s pályázatot, gépkocsi beszerzése tárgyában adja be.
Karsai István képviselő: Szemétgyűjtéssel kapcsolatosan, felkéri a testület a Polgármester
Urat, hogy a közhasznú munkásokkal Balkány külterületéről, és belterületéről szedesse össze
a szemetet.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Határidő?
Karsai István képviselő: Nekem ehhez lenne még egy kiegészítésem. Maga a szemét lerakás
figyelése, erre is kellene valami. Akár ezek az emberek felváltva este is, ha van olyan ember
akit fel lehet kérni ilyen feladatra is. Figyeljék ezt a fajta bűncselekményt, mert ez
környezetszennyezés.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Ehhez a határozati javaslathoz kiegészítésként,
hogy a közterület felügyelőnek olyan hatáskört adni a kezébe, és olyan határozatot fogadni el,
hogy a bírság az visszatartó erejű legyen. Tehát ez egy második kör lesz majd. Most
szemétteleníteni, és megbízni a közterület felügyelőt.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Igen Tóth Sándor a közterület felügyelő, a
rendőrséggel együtt van egy szerződésünk, hogy a rendőrség közreműködésével és a polgárőr
közreműködésével együtt figyelik a szemétlerakást.
Karsai István képviselő: Ezeket az embereket kellene segíteni azzal, hogy közhasznú
munkásokkal támogatja polgármester úr ezt a fajta segítő szolgálatot, és ezt megszavaznunk.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: A helyi szemétlerakással kapcsolatosan, olyan
bírságot kiszabni, aminek visszatartó ereje van.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Ezt csak annyival szeretném erősíteni, amit a Képviselő
Asszony mondott. Azért, hogy mondja Alpolgármester Úr, hogy Jánosnak a területén van az a
szemét. Jánost fogja megbüntetni a Környezetvédelem, de úgy, hogy eltakarítassa, és
kiszámlázza Jánosnak. Holott János azon a területen mondjuk nem járt 2 hónapja, és nem is
tudja. Ezt olyan szigorral kell venni, hogy igenis bármelyikünket számon kérhetik ezért,
amiről ő nem is tud.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Az a baj, hogy nem tudja kideríteni. A rendőrség is
mindig lezárja a nyomozást, hogy ismeretlen tettes. Ez a legnagyobb probléma.
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Karsai István képviselő: Akkor azt szeretném kérni, hogy az előzőekhez kiegészítve, még
tegyük hozzá, hogy a közterület felügyelő számoljon be minden rendes testületi ülésen, a két
ülés között történő bírságokról vagy intézkedésekről.
Pálosi László polgármester: Nekem kizárólag annyi aggályom van a szemétszedéssel, hogy
folyamatosan szedjük a szemetet. Úgy ahogy mondjátok, amit ma összeszedünk, az holnap
már újra keletkezik. Sajnos. Tehát én abban megpróbálok, hogy erősíteni a tanyai hálózatot,
és a szemétlerakó hálózatot közmunkásokkal, erre is van lehetőség. Arra is van lehetőség
hogy összeszedjük, azt nem garantálom, hogy nem keletkezik újra, mert azt senki nem tudja
garantálni. Viszont itt a határozat tervezetbe véleményem szerint elsősorban önkormányzati
tulajdoni területekről. Tehát határozzuk meg, hogy dűlő utakról, hogy főutakon. Azt senki ne
várja, hogy magánterületekről is.
Oláh János alpolgármester: Most visszatérve erre, ami a Marján János erdei végében van.
Az pont önkormányzati terület. Tehát ott nem Marján Jánost fogják megbüntetni, hanem az
önkormányzatot.
Karsai István képviselő:Kiemelt figyelemmel az önkormányzati területekre.
Pálosi László polgármester: Így van, tehát ha önkormányzati terület, akkor megyünk végig
az utakon. Felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú területekről gyűjtesse
össze a szemetet közhasznú munkásokkal. A másik, a közterület felügyelő számoljon be
minden testületi ülésen az elvégzett intézkedésekről.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Harmadik, valamint alkosson olyan rendeletet
az önkormányzat, hogy bírság tekintetében visszatartó erejű legyen.
Dr. Tóth János Irodavezető: A szabálysértési törvényünk meghatározza, hogy helyszíni
bírság 5000.-Ft-tól 50.000.-Ft-ig 6 hónapon belüli jogszabálysértés esetén 60.000.Ft-tól
70.000.Ft-ig terjedhet.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Jó, az 5000.-Ft csak az lenne, már egyszer.
Karsai István képviselő: Zárójelben szeretném jelezni, hogy amit a János most csinál, hogy
legyen egy kivetítő. Egy lap top, és akkor ezeket a dolgokat a testület elé, amit most a törvény
szövegét látná az egész Képviselő-testület.
Pálosi László polgármester: Akkor a harmadik pont pedig, hogy felkéri a jegyzőt, hogy
készítse elő a közterület rendelet módosítását.
Oláh János alpolgármester: Nem a rendelettel van a baj, hanem a betartatásával. Mert lehet,
hogy a rendeletünk teljesen jó még lehet, hogy túl erős is. A probléma nincsen betartva.
Pálosi László polgármester: Akkor szavazunk erről a három javaslatról. Felkéri a
polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú területekről a közfoglalkoztatottakkal
gyűjtesse össze a szemetet; javasolja, hogy a közterület-felügyelő számoljon be minden
testületi ülésen a fenti tárgyában elvégzett intézkedésekről; felkéri a jegyzőt, hogy készítse
elő a közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezt el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
külterületi szemétgyűjtés tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú területekről a
közfoglalkoztatottakkal gyűjtesse össze a szemetet;
2.) javasolja, hogy a közterület-felügyelő számoljon be minden testületi ülésen a fenti
tárgyában elvégzett intézkedésekről;
3.) felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a közterület-felügyeletről szóló önkormányzati
rendelet módosítását.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Hozzá lehet venni amit János mondott, tehát
hogy annak a betartatása, ennyi.
Pálosi László polgármester: Jó, de hogyha van egy rendeltünk. Akkor utána majd a rendeltre
lehet hivatkozni, hogy ezt be kell tartatni.
Karsai István képviselő: A betartatás a közterület felügyelőnek a feladata lesz.
Oláh János alpolgármester: A közterület felügyelőnek mindig más feladata van. Tehát a
járdákra állnak a kamionok, összetörik a járdákat. Olyan elbarikádozás van a mi utcánkban is
ahogy megyünk, virágállvánnyal körberakva az útkereszteződés, hogy nem lehet elmenni.
Állandóan balesetveszély van, tehát ezt mind a közterület felügyelőnek kellene. Nem ez a
munkakörre, itt ez a baj. Mindig más munkát kap, és kétfele nem tud megfelelni. Vagy sofőr
legyen vagy közterület felügyelő. Tehát másképpen kell szervezni a munkáját.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: 4-es volt a közterület felügyelő, de ezeket nem
szavaztuk meg.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Ezt meg nem kell megszavazni, mert házon belül a
hivatal oldja meg.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Tehát nekem a tömegsporttal kapcsolatosan
lenne ez az erdei futópálya. Megfelelő időben a pályázat előkészítése, felmérése annak, hogy
hol lehet ezt megvalósítani. Elsősorban önkormányzati tulajdonú területen, ha az nem áll
rendelkezésre vagy nem elég, vagy nem felel meg a feltételeknek akkor esetleg
magántulajdonú erdők bevonásával is. Futópálya, vagy nem tudom mi a pályázatnak a címe.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony:Igen. ezt a turisztikai program keretében lehet majd
megvalósítani, és valószínű, hogy szeptemberben nyílik majd meg a lehetőség.
Pálosi László polgármester: Jó, akkor én javaslom Oláh János alpolgármester Urat. Ebben ő
jobban járatos, mint én. Egyrészt jobban ismeri a magángazdákat, jobban ismeri a területet.
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Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Két fontos szempont lenne. A Béketelepi iskolát
én kiválónak tartanám arra, lehet találkozóhely, ott hagyhatjuk az autót, kis közösségi hely
akár főzésre nem tudom. János te nagyon jól ismered ezt a területet, és legalább 2-4 km
legyen egy kör.
Oláh János alpolgármester: A Lovas Egyesület gondolkozik egyébként ebbe, hogy ezeket a
pályákat majd kialakítani úgy, hogy lovagolásra, és erdei lovaglásra.
Pálosi László polgármester: Akkor felkéri alpolgármester urat, hogy a tömegsport
tekintetében, futás, lovaglás, kerékpározás tekintetében vizsgálja meg a szóba jöhető
lehetőségeket. A helyszíni, és a pályázati lehetőségeket. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beterjesztett javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
tömegsport helyszínének és pályázati lehetőségeinek meghatározása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) felkéri Oláh János Alpolgármester Urat, hogy a tömegsport – futás, lovaglás,
kerékpározás – tekintetében vizsgálja meg a szóba jöhető helyszíni és pályázati
lehetőségeket.
Karsai István képviselő: A három család?
Pálosi László polgármester: A Pénzügyi Bizottság van megbízva, a három mozgássérült
családnak a különleges támogatásának az előkészítésével. A Pénzügyi Bizottság van
megbízva, az első lakáshoz jutók támogatás kidolgozásával. Határidő a következő júniusi
testületi ülés.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Volt egy ilyen testületi határozatunk, Június 30.
Rácz Imre külsős alpolgármester: Én most, hogy ilyen békítő hangnemet vett fel a
Képviselő-testületi ülés. Én csak figyelmetekbe ajánlanám a 2015-2019-ig a fejlesztési
koncepciót, hogy azzal, hogy levettétek napirendről egy dekával nem kerültünk előrébb. Ha
nem döntünk afelől, hogy az a 12 pont, vagy nem tudom mennyi. Amit Polgármester Úr
javasolt, egészítsük ki a ti általatok javasolttal. Mi az elképzelés, hogy hogyan tovább? Mi
lesz majd? Felszólítanak, hogy ennek nem tettünk eleget. Azzal a mi jelzésünk, hogy mit
szeretnénk, vagy mit nem szeretnénk, azzal nem bővül ez a kör. Kérdezném akkor Képviselő
Asszonytól, hogy elfogadta a testület. Levették napirendi pontról, azt mondta, hogy egy
szélesebb körben kell. Minden Képviselő képvisel valakit. Én úgy gondolom, hogy a választó
körzeti embereket képvisel, és akkor azok nevében most hozzá tehette volna minden
képviselő a saját ötleteit. A lakosság részéről ti felétek volt-e ilyen jelzés, hogy de még ezt
szeretnénk. Azt is be lehetne oda írni, de hogy nem teszünk semmit.
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Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Hozzunk akkor határozat tervezetet, hogy a
következő rendes testületi ülésre a civil szervezetek előzetes egyeztetése, tájékoztatása,
mindenféle hirdetőtábla, kocsma, újság, rádió. Nem tudom, tehát mindenhol meghirdetjük. A
lakosság széles körű tudomására hozzuk, hogy a 2015-2019 évi Gazdasági és Fejlesztési
koncepciónkat készítjük, és ehhez várjuk mindenkinek a javaslatát. Nem úgy képzeljük el
ahogyan ki van írva, meg fel van téve a polgármester Úr facebook oldalára, hogy ötletláda.
Ez ettől sokkal nagyobb súly. Gazdasági és Fejlesztési koncepcióról beszélünk. Ezt
mindenkinek tudnia kell, és ehhez adja be. Tehát, hogy ő a temetőben azt akarja látni kiírva,
hogy ez az út egy főút és jobbra, balra milyen irány. Biztos lesz ilyen, vagy szeretné azt, hogy
nem rakhatja le a Marján földre a szemetet és hová viheti? Tehát, hogy minden konkrétum
ebbe benne lehessen, és ezer ötlet van, és ezeket beépítve abba a koncepcióba be kell hozni.
Nem egy ilyenként, hanem mint program.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Törvényesség szempontjából szeretném mondani,
hogy minél hamarabb hajtsuk ezt végre. Mert 6 hónap alakuló üléstől számítva.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Miért nem hozta be Jegyző Asszony 4 hónappal
ezelőtt? Ha lett volna kifogásunk. Nem kell minket belehajkurászni egy idő hajhászásba, tehát
október 12-én volt a választás. November, december, január.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: November 12-én volt az alakuló.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Február, március, április.. itt volt. akkor miért
nem kellett ezt behozni? Ezzel kellett volna kezdeni, hogy itt van az új testület. Üljünk neki,
és mit szeretnénk csinálni. Így kellett volna elindulni, véleményem szerint. Most megint
vagyunk egy határidőben, és most megint úgy akarják kihozni a polgármester úr és jegyző
asszony is, hogy ezért én vagyok a felelős, mert ezt felvetettem. Nem ez jogszabályban le van
írva, hogy egy ilyen gazdasági programnak a felépítése, hogyan áll össze. Ennek a
legfontosabb része az, hogy széles körben a lakossággal egyeztetve, és nem lett egyeztetve.
Ennyire egyszerű.
Pálosi László polgármester: Akkor mit csináljunk?
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Minél hamarabb meg kell bízni a polgármestert
és a jegyzőt, hogy intézkedést tegyen arra, hogy május 10-ig széles körben eljusson a
lakossághoz. Jelöljük meg, hogy honlap, média, rádió. Rögtön itt lehet a rádiónak az első
felkérése, hogy egy ilyen programra készülünk. Ezt 10-ig közzé kell tenni, és akkor május 30ig vagy május 20-ig várjuk a lakosság minden véleményét. 20-án bejön, és a következő
testületi ülésre elő lehet készíteni. Ennyire egyszerű, véleményem szerint.
Pálosi László polgármester: Jó, akkor felkéri a polgármestert, hogy készítsen tájékoztató
anyagot a Gazdasági és Fejlesztési program elfogadása tárgyában, és erről civil szervezeteket,
és a lakosság minél szélesebb körét tájékoztassa. Helyi média ebben benne van a rádió, az
újság, és én javaslok külön szórólapot, ha a lakosság széles körében akkor legalább úgy
terjesszük, mint a Balkányi beszélőt.
Oláh János alpolgármester: Orvosi rendelőbe ha ki van rakva egy plakát, azt tudják.
Pálosi László polgármester: Plakáton, közösségi helyeken, és szórólapokon hirdetmény
útján. Észrevételek május 15-ig érkezzenek be, és ezek figyelembevételével a soron
következő testületi ülésre a Gazdasági és Fejlesztési programot. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelemeléssel jelezze.

- 62 -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beterjesztett javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
Gazdasági és Fejlesztési Program elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) felkéri a polgármestert, hogy készítsen tájékoztató anyagot a Gazdasági és Fejlesztési
program elfogadása tárgyában, és erről a civil szervezeteket, és a lakosság minél
szélesebb körét tájékoztassa a helyi médiában – rádió, Balkányi Beszélő – plakáton,
közösségi helyeken, és szórólapokon, hirdetmény útján és ezek figyelembevételével a
soron következő testületi ülésre készítse elő a Gazdasági és Fejlesztési Programot.
Az észrevételek beérkezési határideje: 2015. május 15.
Határidő: soron következő ülés
Felelős: polgármester
Pálosi László polgármester: Van-e még kérdés?
Karsai István képviselő: Van egy kérdésem. Már nem emlékszem pontosan sajnos, hogy
igazságügyi szakértő felkérésével kapcsolatosan határoztunk-e meg dátumot, időpontot?
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Én arra nem emlékszem, hogy nem határoztunk meg
határidőt csak, hogy kérjük fel.
Karsai István képviselő: Én akkor szeretném javasolni, hogy ez legyen május 31-e, ugye a
fát ki kell tuskózni, addig benne kell lenni a tuskónak.
Pálosi László polgármester: Tehát az igazságügyi szakértőt Juhász Mihályt, a jegyző
asszony legkésőbb május 31-ig kérje fel.
Karsai István képviselő: Legkésőbb május 31-ig végezze el az igazságügyi szakértést.
Pálosi László polgármester: Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beterjesztett javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
igazságügyi szakértő felkéréséről
A Képviselő-testület:
1.) felkéri a jegyzőt, hogy bízza meg Juhász Mihály igazságügyi szakértőt az
önkormányzat tulajdonát képező, 27 ha területű nyárfaerdő kivágásával kapcsolatos
szakértői vélemény elkészítésére, és az elkészített szakértői véleményt terjessze a
képviselő-testület ülésére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: jegyző
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: És akkor még két dologról nem szavaztunk, az
egyik a tornacsarnok beázása, és a másik pedig az iskola lépcső.
Pálosi László polgármester: Én ezt mondtam, hogy itt lesz Birthané, és ott fogjuk
szembesíteni vele.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: De addig szerintem fel kellene kérni az iskola
igazgatóját, hogy mindkettőt járja körbe. Nem tudom, hogy kit kell felkérni, és arra a testületi
ülésre hozzon előterjesztést ennek az ügynek az álláspontjáról. Ez lakossági bejelentés. Mi az
igazságtartalma, mi a probléma? Ne csak egy lakossági bejelentés, hanem a szakmai segítség
is legyen itt. Arra a testületi ülésre behozzuk, amikor a tankerületi vezetőt meghívjuk. Arra az
időpontra az iskola igazgatója készítse elő, ennek a tornacsarnok beázással kapcsolatban,
illetve a lépcső csúszásával kapcsolatos megoldási javaslatait. Tehát, hogy mi a probléma?
Mert igazság szerint azt sem tudjuk, hogy a tornacsarnokban beázik, és talán a fűtés sem
működik jól. Az iskola lépcsőjén pedig gyerekek, és felnőttek is elestek már, hogy ez valós-e?
Gyakorlatilag addigra hozza ide az iskola igazgatója ezeket a dolgokat, mind a két
tárgykörben.
Karóczkai Istvánné Jegyző Asszony: Igen, csak ezt megint a KLEBELSBERG vezetőjén
keresztül lehet. Másképp nem lehet végrehajtani, ha a KLEBELSBERG nem járul hozzá.
Marjánné Rinyu Ilona Képviselő Asszony: Jó, akkor a KLEBELSBERG vezetőjén
keresztül keressük meg, hogy nézze meg az iskola igazgatója.
Pálosi László polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy írásban forduljon az iskola
intézmény fenntartójához, amelyben kéri, hogy milyen intézkedések történtek a lépcső
csúszásmentessé tételéhez, és a tornacsarnok beázás, és fűtés problémájával kapcsolatban
milyen intézkedések történtek.
Pálosi László polgármester:
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beterjesztett javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2015.(IV.29.)
határozata
(Z1)
iskolával kapcsolatos problémák megszüntetése
A Képviselő-testület:
1.) felkéri a jegyzőt, hogy írásban forduljon az iskola intézmény fenntartójához, amelyben
kéri, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet, milyen intézkedések történtek a lépcső
csúszásmentessé tétele, továbbá a tornacsarnok beázás, és fűtés problémájával
kapcsolatban.
Pálosi László polgármester: Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e még
valakinek további közérdekű kérdése, észrevétele, bejelentése?
További közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el.
Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Napirendi pontjaink tárgyalásának végéhez
értünk. Ezennel a rendkívüli testületi ülést 17 óra 10 perckor bezárom.

Kelt.: Balkány, 2015. április 29.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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