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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről  

 

Az ülés ideje: 2015. július 07.  

 

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, Marján János, Kiss Sándorné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

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

Tátrainé Tálas Judit Pénzügyi Iroda irodavezetője 

 

Az ülésen nem vett részt: 

 

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 8 fő, határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. 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 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

108/2015. (VII.07.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 
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A Képviselő-testület: 

 

- a 2015. július 7-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.) Előterjesztés a helyi természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 26/2008. (XII.15.) 

rendelet módosítása tárgyában 

 Előadó:Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés a „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek 

hőtechnikai fejlesztése” tárgyú KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban 

közbeszerző és tervező beszerzések eredményéről 

Előadó:Pálosi László polgármester 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés a helyi természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 

26/2008. (XII.15.) rendelet módosítása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László  polgármester: 

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh 

Jánost(1976), a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. 

 

Oláh János(1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 

A Bizottság az előterjesztést véleményezte. A határozat tervezetben foglaltakat javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása a rendelet- tervezettel 

kapcsolatban? 

 

Karsai István képviselő: 

Amit már bizottsági ülésen is feltettem kérdést, hogy ami a Gazdasági Parkban őspark 

védettségére vonatkozóan. Nem lehetne-e ennek a napirendnek a keretében intézkedni? 

Jegyző asszonytól azt a választ kaptam, hogy mivel magántulajdon, így kizárja ebből a 

körből. Ezt a választ így nem tudom elfogadni. Más észrevételem nincsen. Köszönöm szépen.  

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása a napirenddel 

kapcsolatban? 

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Annyi lenne még, hogy az 1.§-t egészítsük már ki azzal, hogy kivett közpark, mert a tulajdoni 

lapon még az is szerepel. 

 

 



3 
 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy 1.§ 5/A.) bekezdésében a kivett közpark 

kerüljön be, és így el tudja fogadni a rendelet-tervezetet, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2015 (VII. 07.) 

önkormányzati rendelete 

(G3) 

 

a helyi természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 26/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 26/2008. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet az alábbiakkal egészül ki: 

„5/A. § 
A képviselő-testület Balkány Város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban 

61/2 helyrajzi szám alatt felvett „kivett mocsár, kivett beépítetlen terület, kivett üzem, kivett 

árok, kivett közpark” művelési ágú területet helyi jelentőségű természeti értékként védetté 

nyilvánítja. 

5/B. § 

A helyi védetté nyilvánítás célja a természeti érték örökségének, jellemző karakterének 

megőrzése, károsodásának megelőzése, elhárítása és az eredeti állapot fenntartása a jövő 

nemzedékek számára.” 

2. § 

(1) E rendelet 2015. július 7-én 8 óra 7 perckor lép hatályba és 2015. július 8. napján hatályát 

veszti. 

Pálosi László      Karóczkai Istvánné  

polgármester      jegyző  

Záradék: 

A rendelet kihirdetve 2015. július 7. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Kelt.: Balkány, 2015. július 7. 

Karóczkai Istvánné 

           jegyző  
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2.) számú napirend: Előterjesztés a „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró 

szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése” tárgyú KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati 

konstrukcióban közbeszerző és tervező beszerzések eredményéről 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László polgármester: 

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh 

Jánost(1976), a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János(1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 

A Bizottság az előterjesztést véleményezte. A határozat tervezetben foglaltakat javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek, azzal a módosítással, hogy a közbeszerző kiválasztása 

tárgyában az ajánlati ár 889.000.-Ft-ra módosuljon. 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása a napirenddel 

kapcsolatban? 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Pálosi László polgármester: 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a határozat-tervezetet közbeszerző kiválasztása tárgyában 

azzal a módosítással, amit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is javasolt, hogy 889.000.-Ft 

kerüljön be az ajánlat árhoz, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

109/2015. (VII.07.) 

határozata 

(A15) 

 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban közbeszerző és tervező beszerzések 

eredményéről 

 

 

A Képviselő-testület:  

Balkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a „Balkány Város középületei határoló és 

nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése” tárgyú KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati 

konstrukcióban a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, 

három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 
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1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Bagaméry-Szalay Ügyvédi 

Iroda (cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.) ajánlata bruttó 889.000.-Ft ajánlati 

árral. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Pálosi László polgármester: 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az ETALON Kft. 4.999.990.-Ft ajánlati árát el tudja fogadni, 

az kérem, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

110/2015. (VII.07.) 

határozata 

(A15) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban közbeszerző és tervező beszerzések 

eredményéről 
 

A Képviselő-testület:  

Balkány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő, a „Balkány Város középületei határoló és 

nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése” tárgyú KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati 

konstrukcióban a tervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három 

ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese az ETALON 2000 Kft (cím: 

4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54.) ajánlata bruttó 4.999.990.-Ft ajánlati árral. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen a megjelenést. A rendkívüli ülést 8 óra 10 perckor bezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek. 

 

Kelt.: Balkány, 2015. július 07.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 

 

 


