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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről  

 

Az ülés ideje: 2015. június 4.  

 

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, Oláh János 

(1976), Oláh János (1959), Papp István, Kiss Sándorné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője,  

 

Az ülésen nem vett részt:  

 

Marján János                           önkormányzati képviselő           igazolatlanul távol 

Marjánné Rinyu Ilona             önkormányzati képviselő           igazolatlanul távol 

 

 

 

Pálosi László  polgármester: 

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt a mai rendkívüli 

Képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületi 

ülés tagjai közül jelen van 7 fő, határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marján János, 

és Marjánné Rinyu Ilona nem jelezte távolmaradását.  

Javaslom a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét. 

Kérdezem, hogy van-e a napirendi javaslatokkal kapcsolatban valakinek kérdése, 

hozzászólása, javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő 

felvételével, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

76/2015. (VI:04.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 
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A Képviselő-testület: 

 

- a 2015. június 4-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátást szolgáló épület fejlesztése, felújítása” című 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz 

Előadó: Pálosi László polgármester 

2.) Egyebek 

 

1.) számú napirend: - Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátást szolgáló épület 

fejlesztése, felújítása” című Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása pályázathoz 

Előadó: Pálosi László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

Pálosi László  polgármester: 

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh Jánost, a 

bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. 

Oláh János tanácsnok, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 

A Bizottság az előterjesztést véleményezte. A határozat tervezetben foglaltakat javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

Pálosi László  polgármester: 

Felkérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

javaslataikat, hozzászólásukat mondják el. 

Karsai István képviselő: 

Amit már a Bizottsági ülésen is megjegyeztem. Szeretném, hogy a gépészetre félretett 

pénzből az ügyelet leválasztására is sor kerülne. Köszönöm! 

Pálosi László  polgármester: 

A Határozat-tervezetből kimaradt a saját erőnek a meghatározása az 1.584.232.Ft-ot a 

fejlesztési tartalék terhére különítenénk el.  

Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, 

hozzászólása, javaslata? 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem aki egyetért, hogy a Képviselő-testület a 1.584.232.Ft-ot a fejlesztési tartalék terhére 

különíti el, és ezzel a módosítással a határozat-tervezetet el tudja fogadni, az azt 

kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

77 / 2015.(VI.04.) 

határozata 

(Z1) 

 

az "Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-ellátás fejlesztése" című 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz 

 

A Képviselő-testület: 

1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Önkormányzat az "Egészségügyi alapellátás, 

egészségházak és járóbeteg-ellátás fejlesztése" című önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázat benyújtását. 

 

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

a. - a támogatás összege (95 %):                                30.000.000.- 

b. - saját erő (5%) a fejlesztési tartalék terhére:                 1.584.232.- 

c. Összesen:                                                                    31.584.232.- 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

2.) számú napirend: Egyebek 

 

Pálosi László  polgármester: 

Egyebekben, két dolgot tárgyalt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh Jánost, a 

bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. 

 

Oláh János tanácsnok, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 

Az egyik volt az önkormányzat hagyományőrző fellépő ruha vásárlásának támogatása, ezt 

2.000.000.-Ft keret összegig javasolja a működési tartalék terhére a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

Pálosi László  polgármester: 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Pálosi László  polgármester: 

Aki egyetért, hogy a működési tartalék terhére 2.000.000.-Ft kifizetést engedélyez 

hagyományőrző fellépő ruha vásárlására, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

78 / 2015.(VI.04.) 

határozata 

(Z1) 

 

hagyományőrző fellépő ruha vásárlása tárgyában 

A Képviselő-testület: 

    1.) .) a működési tartalék terhére 2.000.000.-Ft kifizetést engedélyez hagyományőrző 

fellépő ruha vásárlására. 

Oláh János tanácsnok, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 

A másik, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a működési tartalék terhére 3.000.000.-Ft 

értékben térburkoló vásárlását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Pálosi László polgármester: 

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 

Oláh János alpolgármester: 

A bizottsági ülésen nem mondtam el, hogy olyan kérésem lenne polgármester Úr, hogyha 

beleférne. Vagy ha esetleg nem akkor szavazzunk többet, hogy az iskola előtti sziget ami van, 

hogy ott fűbetonnal vagy ami van, mert ott azt meg kellene csinálni. Ha ebből nem jön ki, 

akkor emeljünk a kereten.  

Papp István képviselő: 

Az feldobná az elejét az biztos. 

Pálosi László polgármester: 

Ez a 3.000.000.-Ft, Gyulai László lemérte ez azokra az utakra elég amit mondtam. Hogyha ez 

a kérés, nyáron meg is tudnánk csinálni, mert nincs iskola. A parkolás az úgymond minimális.  

Oláh János (1976) képviselő: 

Inkább ki kellene egészíteni ezt az összeget. 

 

Pálosi László polgármester: 

Most itt összeget nem fogok tudni mondani. Határozzunk úgy, hogy az iskola előtti parkolót 

fűbetonnal engedélyezzük. 
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Karsai István képviselő: 

Azt szeretném mondani, hogy szerintem az nem önkormányzati terület. Az iskola előtt a 

Kossuth utca, és a járda közötti rész nem önkormányzati. Én azt javaslom, hogy nézzük meg. 

Ha a KPM-hez tartozik akkor kicsit bonyolultabb a helyzet. 

 

 

Pálosi László polgármester: 

99%, hogy önkormányzati. Azért önkormányzati, mert amikor az iskolát építettük, akkor az 

parkolóként volt feltüntetve. Támogatom ezt a javaslatot alpolgármester úr és a júniusi rendes 

testületi ülésre, visszahozom. Megnézzük a tulajdon lapot, lemérjük, hogy mennyi kellene, 

mert sóder, cementből jól állunk. Ezt a 3.000.000.-Ft elfogadjuk, és a fűbetont meg majd 

leméretem, hogy akkor mennyi és egy költségvetést készítünk, hogy mennyi kellene.  

 

Karsai István képviselő: 

Azt kérném polgármester úr, hogy nézzél már rá a keretek között, hogy hogyha ezt a keretet 

ilyen gyakorisággal fogjuk csökkenteni ezt a 20.000.000.-Ft-os keretet, hogy olyan gyorsan el 

fog fogyni, hogy ez nem fog utána lehetőséget adni, hogy esetleg más..nézd már meg találsz-e 

más keretet. 

 

Pálosi László polgármester: 

Az iskola előtti parkolónak a költségvetését kiszámítatom, hogy mennyi lenne a következő 

testületi ülésre, és megnézzük ezt a tulajdon viszonyt, de még ha a KPM is azt mondom 

vállaljuk, és tegyük rendbe. Sajnos nincs más keret amiből, ezt meg tudjuk oldani. 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérem aki egyetért, hogy a működési tartalék terhére 3.000.000.-Ft-ot térburkoló vásárlására 

jóváhagy, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

79 / 2015.(VI.04.) 

határozata 

(Z1) 

 

térburkoló vásárlása tárgyában 

A Képviselő-testület: 

  1.) a működési tartalék terhére 3.000.000.-Ft-ot térburkoló vásárlására jóváhagy. 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy egyebekben van-e még valakinek kérdése? 
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Papp István képviselő: 

Van Görény pusztán az átjárónál a huppanó, azt nem lehetne-e majd kijavítani,azt az egy két 

négyzetméter kis aszfaltot. Valahogy eltűnt onnan, és lett egy ilyen gödör. Meg a Cibakról a 

buszmegállónál, ha tudnál abban segíteni, ott is ami gödör van. Akkor biztonságosabban fel 

tudnánk venni ott a gyerekeket. 

Oláh János alpolgármester: 

Azt betonozni kellene szerintem. 

Pálosi László polgármester: 

Teszünk rá ebből a zúzott kőből amit most szedünk, jól megtöltjük zúzott kővel, és úgy 

lebetonozni. Akkor most feltöltjük. 

Papp István képviselő: 

Ha már így, még a tavaly beszélgettük a Szakolyi úti óvodánál azt a kerítést, és akkor 

biztonságosabb lenne. Mikor, hol állnak meg, innen is kamion, autó, onnan is. 

Karsai István képviselő: 

A Szakolyi vízmű teleppel a tulajdoni viszonyunk, hogyan is áll, abba a per lezárult-e már? A 

szemét teleppel kapcsolatosan történt-e bármi olyan lépés ami a tulajdonjogának az 

érvényesítését. 

 

Karóczkai Istvánné jegyző: 

Szakolyi víz műteleppel kapcsolatosan még nem zárult le a per, de a részletes tájékoztatást a 

következő ülésre be fogom hozni, és ügyvéd urat felkérjük jöjjön el, és mondja el.  

 

Pálosi László polgármester: 

A Szakolyi vízmű teleppel a per nem zárult le. Szakoly rendezési tervében nem vízmű 

telepnek van bejegyezve. Ügyvéd Úr pontosan tudja. Kezdeményeztük a kormányhivatalnál 

Szakoly egész rendezési tervének a módosítását. Ez a per alapja, mert a Szakolyi rendezési 

tervébe nem vízmű telepet tett be, hanem valami más. A bíróság állásfoglalása, hogy addig 

nem folytatja tovább a pert amíg Szakoly vízmű telepként nincs beírva a rendezési tervbe. 

Ügyvéd Úr tett lépéseket a Kormányhivatalnál, be van adva a kérelmünk, hogy Szakoly 

rendezési tervet módosítsák. 

 

Karsai István képviselő: 

Szeretném ha a következő ülésen, javaslom hívjuk meg az Ügyvéd Urat, és akkor erre a 

kérdésemre választ kapnék. A szeméttelep dolgával kapcsolatosan is esetleg adjunk neki 

megbízást. 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy egyebekben van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása? 

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

Köszönöm szépen a megjelenést. A mai rendkívüli Képviselő-testületi ülést 8 óra 15 perckor 

bezárom. 

 

 

Kelt.: Balkány, 2015. június 04.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 

 

 


