Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Az ülés ideje: 2015. július 14.
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, Oláh János (1976), Oláh János
(1959), Marjánné Rinyu Ilona, Kiss Sándorné képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője,
Dankó Zsuzsanna a Balkányi Könyvtár és Művelődési Ház mb. vezetője
Az ülésen nem vett részt:
Marján János
Karsai István
Papp István

önkormányzati képviselő
önkormányzati képviselő
önkormányzati képviselő

igazoltan távol
igazoltan távol
igazoltan 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-testület
tagjai közül jelen van 5 fő, határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marján János,
Karsai István, Papp István képviselők jelezték távolmaradásukat.
Meghívó nem került kiküldésre az ülés telefonon lett összehívva, javaslom, hogy a mai ülés
napirendje 1.) a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása, és 2.) egyebek legyen.
Kérdezem, hogy van-e a napirendi javaslatokkal kapcsolatban valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért az általam beterjesztett napirendi javaslatok napirendre történő
felvételével, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
111/2015. (VII.14.)
határozata
(Z1)
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a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület:
-

a 2015. július 14-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1.) Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása tárgyában
Előadó:Pálosi László polgármester
2.) Egyebek
1.) számú napirend: Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
benyújtása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Pálosi László polgármester:
Tárgyalta a képviselő-testület, most megjelent a pályázat, és 30 napnál nem régebbi
képviselő-testületi határozatra van szükség. Ugyanazt a határozat-tervezetet javaslom
elfogadni, amit már egyszer tárgyalt a képviselő-testület.
8 óra 02 perckor Oláh János (1959) tanácsnok megérkezett az ülésterembe
Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Arról szeretnék tájékoztatást kérni, hogy nem érkezett meg hozzám az anyag, az előterjesztés,
amiben bővebb információt olvashattam volna, hogy ez konkrétan milyen pályázatot, milyen
összegű pályázatot, és mire való pályázatot takar?
Pálosi László polgármester:
Felkérem Dankó Zsuzsát a könyvtár mb. vezetőjét, hogy nyújtson tájékoztatást.
Dankó Zsuzsanna könyvtár mb. vezetője:
Erről a pályázatról már márciusban döntött a testület. Ez az érdekeltségnövelő pályázat ez
arról szól, hogy technikai berendezések fejlesztése. Szeretnénk egy kiállító termet kialakítani,
paravánokat, tárolókat vásárolni. Ehhez 500.000.-Ft önerőt szavazott meg a testület, ami azt
jelenti, hogy 5.000.000.-Ft összeghatárig pályázhatunk.
Oláh János alpolgármester:
Igen, csak közben lejárt a 30 nap, és meg kell frissíteni a döntést.
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban valakinek további kérdése, hozzászólása,
javaslata?
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el.
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Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért a határozat-tervezetben foglaltakkal, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
112/2015.(VII.14)
határozata
(J1)
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) kinyilvánítja, hogy a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázaton részt
kíván venni. A pályázat keretén belül a közösségi színterek berendezéseinek,
felszereléseinek, eszközeinek kialakítására törekszik.
2.) a pályázathoz szükséges önerőt – 500.000.- Ft összeget – az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete
2014. évi pénzmaradványának terhére biztosítja.
3.) felkéri a Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. intézményvezetőjét a
pályázat elkészítésére.
4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, mb. intézményvezető

2.) számú napirend: Egyebek

Pálosi László polgármester:
Az erdőfelújítással kapcsolatban két ajánlat érkezett részemre az abapusztai erdőnek a
tuskózásával kapcsolatban. Az egyik Bukta János egyéni vállalkozó 160.000.-Ft/ha+áfa
ajánlatot adott. A másik Paulik János, aki 210.000.-Ft/ha+áfa ajánlatot adott a 27 ha
nyárfaerdő kituskózására. Erre azért van szükség, mert ősszel ezt a nyárfaerdőt újra kellene
telepítenünk.
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Oláh János alpolgármester:
Azt akarom megkérdezni, hogy ez a 160.000.-Ft az ugye egy jobb ajánlat. Ez a kituskózást,
leszállítást is tartalmazza? A tuskónak a leszállítását a földről.
Pálosi László polgármester:
A kituskózást és a letolást. A tuskónak az elszállítása az egy másik vállalkozó, sajnos a
Szakolyi erőmű. Ezt a tuskót a Szakolyi erőműbe szokták beszállítani, de sajnos az erőmű
jelen pillanatban nem üzemel. Ez csak tuskó kiemelés és letolás. Véleményem szerint az is
elég ha letoljuk, attól még lehet telepíteni, csak megfelelő helyszínre kell tolni. Fenti,
homokos részre lehet.
Oláh János alpolgármester:
Így érthető.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Azt szeretném kérdezni, hogy ennek az összegnek a finanszírozása milyen költségvetési
alapból történik?
Pálosi László polgármester:
Ez a nyárfa bevételből.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Mennyi volt a nyárfa bevétele?
Pálosi László polgármester:
Kiküldtem, most nem mondok olyan számot amiben nem vagyok biztos.
Oláh János alpolgármester:
7.000.000.-Ft
Pálosi László polgármester:
7.000.000.-Ft körüli összeget kapunk, abból 2.000.000.-Ft-ba került maga a kivágás, és ebből
5.000.000.-Ft úgynevezett eredményünk van, és ez menne annak a fedezetére.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Jó. Ha most jól számolok, akkor ez durván 20 ha tehát 3,2. Hány hektár ez összesen?
Pálosi László polgármester:
27 ha
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Akkor 30 ha 4.800.000.-Ft-os tétel. Ha jól számolom abból az erdőből nem keletkezett semmi
haszon. Jól gondolom?
Pálosi László polgármester:
Igen. Így van.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Akkor miért kell dolgozni?
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Pálosi László polgármester:
Ezt az erdőt ki kellett vágni.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Azt gondolom, ami a múltkori képviselő-testületi ülésen felvetődött. Hatalmas energia lett
beletéve, államilag is. Támogatott telepítés volt, és 30 hektárról van szó. Aki ebben a
szakmában dolgozik az tudja, hogy nulláért vagy mínuszosért nem szabad dolgozni. Át kell
gondolni, hogy mit kell csinálni, vagy esetleg itt a testületben több mezőgazdász van.
Szerintem megérne egy átgondolást arra vonatkozóan, hogy lehet ezt kevésbé költségessé
vagy veszteségessé tenni. Milyen megoldást lehet erre találni, mert ez így nincs jól.
Pálosi László polgármester:
Az állami erdészeti hatóság kötelezett bennünket a kivágásra. Kötelezett bennünket a kivágás
után az újratelepítésre.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Akkor adjon hozzá pályázati forrást. Ha ő kötelezővé teszi akkor az nem lehet, hogy az
adófizetők pénzéből az önkormányzat úgy gazdálkodjon, hogy nincs haszna. A föld a
legnagyobb érték ma. Nincs haszna hanem veszteség keletkezik, akkor ki kell tuskózni, és
mást kell. A földalapú támogatást kell igénybe venni, termelni rajta. Nem tudom, mit lehet
még igénybe venni?
Pálosi László polgármester:
Képviselő asszony ha egy erdőt kivágunk, akkor köteleznek bennünket arra, hogy azt
újratelepítsük.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Vagy ki lehet vonni a forgalomból.
Oláh János (1976) képviselő:
1.400.000.-Ft/ha a visszaminősítése erdőből szántóvá.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Jó. Akkor azon kell tovább törni a fejünket, hogy hogyan lehet ebből, milyen fát kell ültetni?
Mit kell oda csinálni? Biztos, hogy jó-e az erdő? Nem-e kell ezt a gyorsan növő, és évente
letermelhető növényt, amiből pelletet állítanak elő. Ez így nincs jól, hogy valami ott van, azt
hiszem, hogy 2004-ben lett telepítve az erdő. Eltelt 11 év, az önkormányzatot kötelezik arra,
hogy meg kell termelni, és abba nyárfát kell bele visszaültetni. A nyárfa viszont nem jött be.
Utána kellene járni, hogy mi az, ami nem nyárfa,de erdőnek minősül. Évente letermelhető,
ami évente hasznot hoz, és meg tud felelni azoknak az elvárásoknak.
Oláh János alpolgármester:
Összességében ez egy szerencsétlenül sikerült telepítés volt. Tehát a jó szándék mellett, hogy
ezt telepítsük el olyan dolog jött közbe, amire sem az akkori telepítők, sem a későbbiek nem
gondolhattak. Volt a 2010-es évben egy olyan belvíz, ahova a víz oda megállt, és hónapokig
állt a víz benne. Az ottani állományt a víz totál elvitte. A következő évben meg jött egy
aszályos év, és meggyúlt. Nem tudni, hogy mitől gyúlt meg, és egy hatalmas terület leégett
benne. Igazából a szakértő is, aki ki lett rendelve azt állapította meg, hogy tulajdonképpen
ezek a tényezők voltak azok, amik ennek az erdőnek a letermelését indokolttá tették. Ezt senki
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nem tudja megmondani, hogyha most ezt visszatelepítsük, hogy 5 év múlva, 2 év múlva nem
lesz-e esetleg olyan időjárás ami ezt tönkreteszi. Nem tudom, de igazából ez a terület
mezőgazdasági művelésre alkalmatlan. Ez szürke homok, amiben napraforgó, vagy kukorica
nem igazán termelhető. Azt mondom, ha ezt egy közmunkaprogramra be tudjuk vinni, akkor
ez az önkormányzatnak nem kerül plusz pénzébe. A kötelezettségünk az megvan. Ha most ezt
a terültet nem telepítenénk be, mert arra is van lehetőség. Kiváltjuk és ha-ként fizetünk
1.400.000.-Ft-ot, és nem telepítünk vissza erdőt. Vagy más területeken, ami az
önkormányzatnak van ennyi területe visszatelepíthetünk, és ezzel szabadon gazdálkodhatunk.
Visszaminősíthetjük szántóvá is, csak akkor ugyanennyi területet kötelesek vagyunk más
területbe visszatelepíteni. Ezek a lehetőségek vannak.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Nem gondolom, hogy ezt most kellene eldönteni. Szerintem nem ez kellene, hogy legyen a
cél, hanem ésszerűen gondolkodjunk. Most alpolgármester úr hogyha őrjíteni szeretnétek
minden testületi ülésen, akkor mondjátok azt, hogy nem az önkormányzat pénze, mert az
állam pénze. Az önkormányzat pénze az állam pénze. Az állam pénze a mi adófizetőnk pénze.
Nem gondolom, hogy ez hangsúlyozni kellene, hogy ez kinek a pénze. Ezért meg kell
valakinek dolgozni, és egyre kevesebben vagyunk, akik adófizetők vagyunk. Mindenki csak
használni szeretné a más munkáját. Előbb-utóbb, nem tudom a 65 évesek, vagy a nyugdíjas
korúak már 2/3-da lesz Magyarországnak, és 2.000.000-val leszünk kevesebben. Nem
magunkért kellene most gondolkodnunk, hanem a jövőért, értük. Értük, akik itt ülnek, akik
most 20 évesek, és akik akkor lesznek majd nyugdíjasok. Mi is aggódhatunk a nyugdíjunk
miatt, hogy esetleg lesz-e, vagy ki tudják-e majd fizetni? Igazán ők, akikért most mindent meg
akarunk tenni. Ők lesznek olyan helyzetben, hogy nem lesz aki nyugdíjat termeljen nekik.
Oláh János alpolgármester:
Akkor várnék egy javaslatot tőled képviselő asszony, hogy konkrétan mit kell tegyünk?
Pálosi László polgármester:
Ez egyenlőre arról szól, hogy ki kell tuskózni.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Szakmai kérdés. Láttam már olyat, és nem vagyok szakember. Igyekszem a mezőgazdaságban
minden vizuális, és gyakorlati tapasztalatot befogadni. Egy ültetvényt úgy tesznek újra
termővé, hogy megy egy gép, ami felszaggatja elvágja nem tudom mit tesz a gyökerével,de
ilyen csíkot tesz maga után, és az a terület újra termővé tud fordulni. Nyílván nagyobb
gondozást igényel, mert ott a jövevényt évente takarítani kell. Kordában kell tartani, hogy
ugye évente csak az-az egy, két szál nőjön rajta. Ez már szakmai kérdés, nem az én feladatom
ezzel foglalkozni. Esetleg egy ilyen verzió nem-e jöhet számításba, ami ilyen költség,
telepítési költség nélkül újra nőne, újra növekményt eredményezhetne.
Oláh János alpolgármester:
Valóban van ez, amit említettél. Ez az akácnál van, amikor az ültetett akácot termelik. Két
ciklusban engedélyezi az erdészet a tuskózás nélküli erdőnövesztést. Ilyenkor az történik,
hogy talajszaggatóval megszaggatják a talajt. A gép rááll a tuskó sorra, és a közte levő részt
megszaggatja, és az úgy feljött gyökérből hajtott hajtásokat azt a második évben leválasztják.
Ilyen baltások mennek, és ami nem odavaló, vagy a tuskóról lenőtt. Ezt az akácnál, a
nyárfánál nem, sajnos.
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Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal a határozat-tervezettel, hogy Bukta János egyéni vállalkozóval
kössük meg a szerződést az abapusztai 27 ha-os nyárfaerdő kituskózására 160.000.-Ft/ha+áfa
összegben, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, és 1 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2015.(VII.14)
határozata
(Z1)
Bukta János egyéni vállalkozó felkérése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) az abapusztai 27 ha nyárfaerdő kituskózására Bukta János egyéni vállalkozóval
160.000.-Ft/ha+áfa összegben köt szerződést.
2.) felkéri a jegyzőt a szerződés elkészítésére
3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen a megjelenést. A rendkívüli ülést 8 óra 23 perckor bezárom. További szép
napot kívánok mindenkinek.
Kelt.: Balkány, 2015. július 14.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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