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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. augusztus 03.  

 

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, Marjánné Rinyu Ilona képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, Tátrainé Tálas Judit Pénzügyi 

Iroda irodavezetője, Gyulai László településfejlesztési előadó 

 

 

Pálosi László  polgármester: 

Tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt a mai rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. A 

jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő, 

határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marján János, Karsai István, Papp István 

képviselők távol vannak.  

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 az általam beterjesztett napirendi javaslatok napirendre történő 

felvételével, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

121/2015. (VIII.03.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2015. augusztus 3-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
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1.) Előterjesztés a „Balkány Város középületei és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

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

ellenőr, projektmenedzsment valamint tájékoztatás és nyilvánosság-PR feladatok beszerzések 

eredményéről. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés a „Balkány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” 

tárgyú pályázat benyújtásához és a szükséges forrás kiegészítés biztosításához. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Előterjesztés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: 

Nkt.) 74§ (6) bekezdése alapján meghozott döntésről. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés a „Balkány Város középületei és nyílászáró szerkezeteinek 

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

műszaki ellenőr, projektmenedzsment valamint tájékoztatás és nyilvánosság-PR feladatok 

beszerzések eredményéről. 

Előadó: Pálosi László polgármester 
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László  polgármester: 

Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérem Oláh Jánost (1976) a bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

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

Az előterjesztést véleményezte a bizottság, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 

abban a formában, hogy mérnök műszaki ellenőr feladat ellátására a Humán-Tax Kft.-t 

javasolja, a projektmenedzsment feladatoknak az ellátására a Inno Invest Kft.-t javasolja , és a 

tájékoztatás és nyilvánosság-PR feladatok ellátására a Hajdú-PR-KO Kft.-t javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Pálosi László  polgármester: 

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

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért, hogy a mérnök műszaki feladatok ellátására a Humán-Tax Kft. 

eredményes ajánlatot nyújtott be, 4.000.000.-Ft+áfa árajánlatát elfogadja, az azt 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



3 
 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

122 / 2015.(VIII.03.) 

határozata 

(D6) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban Mérnök, műszaki ellenőr beszerzés 

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 Mérnök, műszaki ellenőri 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 a HUMÁN- TAX Kft. 

4400 Nyíregyháza, Jósa A. u.13.3. em. 8. ajánlata 4 000 000.-Ft+ ÁFA ajánlati árral. 

 

2. a második legkedvezőbb ajánlat az EVATRON Kft.4552 Napkor, Kossuth u. 70. 

ajánlata 4 500 000.- Ft+ ÁFA ajánlati árral. 

 

3. a harmadik legkedvezőbb ajánlat a Kelet- Konzol Kft.4432 Nyíregyháza, Izabella u.5. 

ajánlata 5 100 000.- Ft+ ÁFA ajánlati árral.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért, hogy az Inno Invest Kft.-t 7.000.000.-Ft+áfa ajánlati árral bíznánk meg, 

az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

123/2015.(VIII.03.)  

határozata 

(D6) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban projektmenedzsment beszerzés 

eredményéről 
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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 projektmenedzsment 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 Inno Invest Kft. 4400 

Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 7. II/4. ajánlata 7 000 000.-Ft+ÁFA ajánlati árral. 

 

2. a második legkedvezőbb ajánlat FORRÁS UNIÓ Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Ibolya 

u. 22. ajánlata 7 500 000.-Ft+ÁFA ajánlati árral.  

 

3. a harmadik legkedvezőbb ajánlat a K- PROJEKT- MANAGEMENT Kft. 4481 

Nyíregyháza, Kemecsei u. 56. ajánlata 7 800 000.- Ft ajánlati árral. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért, hogy tájékoztatás  és nyilvánosság-PR feladatok ellátására 1.100.000.-

Ft+áfa ajánlati árral a Hajdú-PR-KO Kft.-t bízzuk meg, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

124/2015.(VIII.03.)  

határozata 

(D6) 

 

„Balkány Város középületei határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai 

fejlesztése” tárgyú  

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

beszerzés 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 tájékoztatás és nyilvánosság- PR 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 HAJDÚ-PR-KO Kft. 4060 

Balmazújváros, Batthyány u. 24. ajánlata 1 100 000.-Ft+ÁFA ajánlati árral. 
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2. a második legkedvezőbb ajánlat PRONDEL Kft. 1107 Budapest, Gém u. 6. ajánlata 

1 300 000.-Ft+ÁFA ajánlati árral.  

 

3. a harmadik legkedvezőbb ajánlat a OROSHÁZI MÉDIA Kft. 5900 Orosháza, 

Szabadság tér 4-6. ajánlata 1 500 000.- Ft ajánlati árral. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Előterjesztés a „Balkány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” 

tárgyú pályázat benyújtásához és a szükséges forrás kiegészítés biztosításához. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László polgármester: 

Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérem Oláh Jánost (1976) a bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

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

Az előterjesztést véleményezte a bizottság, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

 

Marjánné Rinyu Ilona Képviselő asszony: 

Az önerő milyen forrásból lesz biztosítva? 

 

Pálosi László polgármester: 

Önkormányzat fejlesztési célú tartalék terhére. 

 

Marjánné Rinyu Ilona Képviselő asszony: 

Mennyi most jelen pillanatban ez a tartalék? 

 

Pálosi László polgármester: 

Több, mint 5.000.000.-Ft. 

 

Marjánné Rinyu Ilona Képviselő asszony: 

Forintosított összegben szeretném? 

 

Pálosi László polgármester: 

Rendben, akkor majd írásban ki fogom küldeni. 

 

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

 

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

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

125/2015.(VIII.03.)  

határozata 

(D6) 

 

 

a „Balkány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú 

pályázat benyújtásáról és a szükséges forrás kiegészítés biztosításáról  

 

 

A Képviselő-testület: 

 

egyet ért a „Balkány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” 

tárgyú,  

- bruttó 155.375.726 Ft összköltségű beruházás megvalósításával és az erre irányuló 

pályázat KEOP -5.7.0/15 pályázati konstrukcióra történő benyújtásával 

- elfogadja a beruházás tervezett költségvetését 

- biztosítja a megvalósításához szükséges bruttó 5.375.726 Ft többletforrás igényt   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) számú napirend: Előterjesztés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a 

továbbiakban: Nkt.) 74§ (6) bekezdése alapján meghozott döntésről. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László polgármester: 

Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérem Oláh Jánost (1976) a bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

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

Az előterjesztést véleményezte a bizottság, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

 

Marjánné Rinyu Ilona Képviselő asszony: 

A köznevelésről szóló törvény a továbbiakban 74 § (6) bekezdés alapján nem szól erről a 

törvényről az írás, tehát egy kis tájékoztatást szeretnék, hogy miről szól? 
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Dr. Tóth János Humán, jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője:  

A köznevelésről szóló törvény, és végül is ebben annyi szerepel, hogy a Képviselő-testület 

elfogadta azt, hogy kérjük azt, hogy a továbbiakban is üzemeltessük az iskolát. Illetve kértük 

a felmentésünket a hozzájárulás megfizetése alól. Viszont az államkincstár a tárcaközi 

bizottság, a közművelődési törvényben meg van határozva, hogy megvizsgálta az 

önkormányzat gazdasági helyzetét, és jövedelem termelő képességét, és olyan helyzetben van 

az önkormányzat, hogy hozzá tud járulni az iskola fenntartásához. Ezért ugyanazt az összeget, 

amit eddig is fizettünk az iskola fenntartásához, azt továbbra is kell. A következő ciklusban is 

be kell fizetnünk. 

 

Marjánné Rinyu Ilona Képviselő asszony: 

Köszönöm szépen. 

 

Pálosi László polgármester: 

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

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem mellett a polgármester által beterjesztett javaslatot 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

126/2015.(VIII.03.)  

határozata 

(J1) 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) 

bekezdése alapján meghozott döntésről 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (6) bekezdésben foglaltak 

alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját 

tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó 

központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 
 

Pálosi László polgármester: 

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

 

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

Köszönöm szépen a megjelenést. A rendkívüli ülést 13 óra 15 perckor bezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek. 

 

Kelt.: Balkány, 2015. augusztus 03.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 

 

 

 


