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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 17.  

 

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), 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 

 

 

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, 

Marjánné Rinyu Ilona, Karsai István, Papp István képviselők távol vannak.  

Javaslom a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét, 

azzal a módosítással, hogy Egyebek napirendet is tárgyalnánk. 1.) számú napirend „Balkány 

Város középületeinek határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése” tárgyú 

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukció beszerzéseiről, 2.) számú napirend, a 

Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére benyújtásra 

kerülő pályázatok véleményezése tárgyában, 3.) számú napirend Egyebek 

 

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: 
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Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

114/2015. (VII.17.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2015. július 17-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.) Előterjesztés „Balkány Város középületeinek határoló és nyílászáró szerkezeteinek 

hőtechnikai fejlesztése” trágyú KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukció 

beszerzéseiről 

     Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére benyújtásra kerülő pályázatok véleményezése tárgyában 

    Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Egyebek 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés „Balkány Város középületeinek határoló és nyílászáró 

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

konstrukció beszerzéseiről 
     Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László  polgármester: 

Tárgyalta a Szociális és Kulturális Bizottság, felkérem Kiss Sándornét a bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 

A bizottság tárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra Balkány Város 

középületeinek határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése” tárgyú KEOP-

5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukció beszerzéseiről. Javasolja a határozat-tervezeteket 

elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a pályázat nyert. A határidő 2015. 

07.24-e 16 óra lenne. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Köszönöm szépen. Amennyiben a pályázat nyert, én azt befogadnám, de közben egyeztettem, 

és mivel kedden fog megjelenni valószínű a közlönyben. Javaslom, hogy 2015. július 28-a 

kedd 16 óra legyen. A három határozat-tervezet mindegyike kiegészülne ezzel, hogy az 

ajánlattevő a szerződés aláírására, amennyiben a pályázat nyert. Az ajánlattételi határidő 

2015. július 28. 16 óra 
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Pálosi László  polgármester: 

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

javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért a „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek 

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

projektmenedzser kiválasztásáról, azzal a módosítással, hogy az árajánlatot adó ajánlattevővel 

a szerződés aláírására, amennyiben a pályázat nyert. Az ajánlattételi határidő 2015. július 28. 

16 óra legyen 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 

115/2015.(VII.17.) 

határozata 

(Z1) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban projektmenedszer kiválasztásáról 

 

 

A Képviselő-testület  

 

1./ A „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

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

projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb bruttó 9.000.000.-Ft összeg erejéig 

tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a 

következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

 

- K-Projekt-Management Kft. 4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56. 

- INNO INVEST Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 7. 2/4. 

- FORRÁS UNIO Kft. 1450 Budapest, PF.: 171 

 

2./ A „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú, KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukció beszerzéséiben 

felhatalmazza a polgármestert a beérkező ajánlatok legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

bírálati szempontja szerinti értékelésére, ezt követően a legalacsonyabb árajánlatot adó 

ajánlattevővel a szerződés aláírására, amennyiben a pályázat nyer. 

 

3./ Az ajánlattevők 2015. 07. 28. napjáig 16 óráig tehetnek ajánlatot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért a „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek 

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

feladatok ellátójának kiválasztásáról, azzal a módosítással, hogy az árajánlatot adó 

ajánlattevővel a szerződés aláírására, amennyiben a pályázat nyert. Az ajánlattételi határidő 

2015. július 28. 16 óra legyen az azt kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

116/2015.(VII.17.)  

határozata 

(Z1) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban mérnöki feladatok ellátójának 

kiválasztásáról 

 

 

A Képviselő-testület  

 

1./ A „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú , KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban mérnök feladatok 

ellátása legfeljebb bruttó 5.340.000.-Ft összeg erejéig  tárgyban közbeszerzési értékhatár 

alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel 

ajánlattételre: 

 

- Humán-Tax Kft.  4400 Nyíregyháza, Jósa András u. 13. III/8.  

- EVATRON Kft 4552 Napkor, Kossuth u. 70. 

- Kelet-konzol Kft 4432 Nyíregyháza, Izabella út 5. 

 

2./ A „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú, KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukció beszerzéséiben 

felhatalmazza a polgármestert a beérkező ajánlatok legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

bírálati szempontja szerinti értékelésére, ezt követően a legalacsonyabb árajánlatot adó 

ajánlattevővel a szerződés aláírására, amennyiben a pályázat nyer. 

 

3./ Az ajánlattevők 2015. 07. 28. napjáig 16 óráig tehetnek ajánlatot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért a „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek 

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

tájékoztatás és nyilvánosság (PR feladatok) feladatok ellátójának kiválasztásáról, azzal a 

módosítással, hogy az árajánlatot adó ajánlattevővel a szerződés aláírására, amennyiben a 
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pályázat nyert. Az ajánlattételi határidő 2015. július 28. 16 óra legyen az azt kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

117/2015.(VII.17) 

határozata 

(Z1) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban tájékoztatás és nyilvánosság (PR 

feladatok) feladatok ellátójának kiválasztásáról 

 

A Képviselő-testület  

 

1./ A „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú , KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban Tájékoztatás és 

nyilvánosság (PR feladatok) ellátása legfeljebb bruttó 1.500.000.-Ft összeg erejéig  tárgyban 

közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő 

ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

 

 

- Hajdú- PR-KO Kft 4060 Balmazújváros, Batthyány u.24. 

- PRONDEL Kft. 4405 Nyíregyháza, Kállói u. 90. 

- Orosházi Média Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

 

 

2./ A „Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú, KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukció beszerzéséiben 

felhatalmazza a polgármestert a beérkező ajánlatok legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

bírálati szempontja szerinti értékelésére, ezt követően a legalacsonyabb árajánlatot adó 

ajánlattevővel a szerződés aláírására, amennyiben a pályázat nyer. 

 

3./ Az ajánlattevők 2015. 07. 28. napjáig 16 óráig tehetnek ajánlatot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2.) számú napirend: Előterjesztés a Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

intézményvezetői álláshelyére benyújtásra kerülő pályázatok véleményezése tárgyában 

   Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László  polgármester: 

A Könyvtár véleményezése,tárgyalta a Szociális és Kulturális Bizottság, felkérem Kiss 

Sándornét a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  
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Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 

A bizottság tárgyalta, a könyvtár intézményvezetői pályázatát. Egy beérkezett pályázat volt 

Dankó Zsuzsa részéről amelyet a bizottság javasol a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. A pályázatot elbíráljuk, a pályázat érvényes, minden feltételnek megfelel. 

Az a speciális helyzet alakult ki, hogy sajnos az önálló intézményt nem tudjuk még létrehozni. 

Ezért a kinevezése minimálisan szeptember 1. Amennyiben nem kapunk szeptember 1-től 

önálló intézményre jogosítványt akkor erre a kinevezésre később kerül sor. 

 

Karóczkai Istvánné jegyző asszony: 

A bíráló bizottság elnöke Oláh János tanácsnok volt, akik elbírálták a pályázatot tegnapi 

nappal, esetleg pár szóban. 

 

Oláh János (1959) tanácsnok: 

A bíráló bizottsághoz tegnap egy pályázat érkezett be, amit felbontottunk. A bírálati lap 

szerint átvizsgáltuk. A bizottság megállapította, hogy minden tekintetben megfelel na 

követelményeknek, és támogatásra javasolja. 

 

Pálosi László  polgármester: 

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

javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozat-tervezettel, az azt kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 
 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

118/2015.(VII.17) 

határozata 

(J1) 

 

Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház „Könyvtár és Művelődési ház vezetője” 

munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

1.) a Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője munkakör betöltésére 

benyújtott pályázata alapján Dankó Zsuzsa (szül.: Nyíregyháza, 1971. november 22., 

a.n.: Orbán Erzsébet), 4233 Balkány, Bocskai köz 3. szám alatti lakost az intézmény 

nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő bejegyzésének napjától, legkorábban 2015. 
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szeptember 1. napjától határozott időre, 5 évre a Balkányi Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház vezetőjévé kinevezi. 

 

 

 

2.) havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) alapilletmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint 163.170.- Ft 

b) illetménynövekedés a Kjt. 66. § (3) bekezdés b) pontja alapján: az 

alapilletmény 10 %-a: 16.317.- Ft 

c) vezetői pótlék: a Kjt. 70. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pótlékalap 230%-a, 

azaz 46.000;- Ft. 

 

3.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az adminisztrációs feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

3.) számú napirend: Egyebek 

Pálosi László polgármester: 

Egyebekben tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a szeptember 15-ei városnap 

nagyon közeledik. Ezért felkérem a Szociális és Kulturális Bizottságot a vélemények 

összegyűjtésére. A vélemények augusztus 1-ig a külsős bizottsági tagok, a civil 

szervezeteknek ezt tájékoztatásban ki kellene küldeni. Bárkinek, bármi javaslata van a 

Szociális Bizottság ezt összegyűjtené, és augusztus 5-ig tegyen javaslatot a képviselő testület 

felé a kitüntető címek adományozása tárgyában. 

 

A másik tájékoztatás a polgármesteri hivatal köztudomásul hétfőtől 2 hétre leáll. Az 

ügyintézés nem szűnik meg, állandó ügyeletet tartunk fél 8-tól délután 4 óráig. Elsősorban a 

gazdákat arra kérem, hogy amennyiben fizetés nélküli szabadság igényük van bárkinek, akkor 

azt a mai nap jelezze nekem, mert az ügyintéző is szabadságon lesz. egy-két emberért nem 

szívesen rendelném be. Az utolsó hétvégén pedig a rendszer lezár. Aki ma jön azt el tudom 

engedni. 

 

Az érdekeltségnövelő pályázatunkat vissza kellene vonni. Sajnos abba a cipőbe estünk, hogy 

nincs nyilvános önálló könyvtárunk, nincs alapító okiratunk, így nem felelünk meg a 

feltételeknek. Bízzunk benne, hogy jövőre igen. Azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy 

hozzunk egy olyan határozatot amiben visszavonjuk. Ne utasítsák el azért, mert nem felelünk 

meg. 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, más javaslata? 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 

Pálosi László polgármester: 

Kérem, aki egyetért, hogy az érdekeltségi pályázatunkat mivel a feltételeknek nem felel meg 

mai nappal visszavonjuk, az azt kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

119/2015. (VII. 17.) 

határozata 

(J1) 

 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) kinyilvánítja, hogy a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázatra 

benyújtott pályázatát a pályázati feltételeknek való megfelelés hiánya miatt 

visszavonja. 

 

2.) felhatalmazza a Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. intézményvezetőjét 

a pályázat visszavonására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: mb. intézményvezető 

 

Pálosi László polgármester: 

Alpolgármester úrral egyeztettünk Bukta János egyéni vállalkozó felkérése tárgyában, aki az 

abapusztai tuskózást, és kihordást a személyes egyeztetés után kiderült abban az összegbe 

csak tuskózást vállal, kihordást már nem vállalja. Így más vállalkozót kell keresnünk. 

Javaslom a képviselő testületnek, hogy a 113/2015 (VI.14) határozatunkat vonjuk vissza. 

Hatalmazzon fel a képviselő testület arra, hogy keressünk más vállalkozást, aki nem csak 

kistuskózná hanem ki is tolná. Olyan állapotba hozná, hogy lehessen erdőt telepíteni. 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, más javaslata? 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 

Pálosi László polgármester: 

Kérem, aki egyetért, hogy a 113/2015 (VI.14) határozatot Bukta János egyéni vállalkozó 

felkérése tárgyában vonjuk vissza, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

120/2015. (VII. 17.) 

határozata 

(Z1) 

 

 Bukta János egyéni vállalkozó felkérésének 113/2015 (VI.14) határozatának 

visszavonása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

      1.) kinyilvánítja, hogy a 113/2015 (VI.14) határozatát Bukta János egyéni vállalkozó 

felkérése tárgyában visszavonja. 

 

 

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 9 óra 10 perckor bezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek. 

 

Kelt.: Balkány, 2015. július 17.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 

 

 


