
1 
 

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 19.  

 

Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme  

                        (4233 Balkány, Rákóczi u. 8.sz.)  

 

Jelen vannak: 

Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1976), Oláh János 

(1959), Kiss Sándorné, Marjánné Rinyu Ilona, Karsai István képviselők 

Nem jelent meg: 

                       Marján János                                                    igazolatlanul távol 

                       Papp István                                                       igazoltan távol 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

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

irodavezetője 

 

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 7 fő, 

határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marján János, Papp István képviselők távol 

vannak.  

Előterjesztést teszek a napirendi pontokra, nyílt ülés keretében 3.) napirendi pontot és zárt 

ülés keretében szintén 3.) napirendi pontot tárgyalnánk. 

 

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 és 2 nem szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

131/2015. (VIII.19.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2015. augusztus 19-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
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1.) Előterjesztés a Hofeka Kupa-Terep-rallye Országos Bajnokság 6. futam engedélyezése 

tárgyában. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés az AKÁC-Centrum Kft.-vel kötendő megállapodás tárgyában. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Előterjesztés „Balkány Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” 

című, KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás 

kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában. 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

Zárt ülés keretében: 

 

1.) Előterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés városi kitüntető címek adományozása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Előterjesztés egyéni különdíj adományozása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés a Hofeka Kupa-Terep-rallye Országos Bajnokság 6. futam 

engedélyezése tárgyában. 

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: 

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

javaslata? 

 

Kérdés, hozzászólás más javaslat nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetet el tudja fogadni az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás mellett a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

132/2015. (VIII.19.) 

határozata 

(Z1) 

 

a Varga Racing Team Autósport Egyesület kérelme tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 

      1.) a Varga Racing Team Autósport Egyesület (1163 Budapest, Legény u.10.) kérelmét 

megvizsgálta. 

2.) a szükséges önkormányzati területek, utak használatához- az 1. mellékletet képező 

tervezett útvonal térkép szerint- a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében hozzájárul. 

3.) kinyilatkozza, hogy a rendezvénnyyel kapcsolatban mindennemű kártérítésről, illetve 

további kötelezettségtől elzárkózik. 

2.) számú napirend: Előterjesztés az AKÁC-Centrum Kft.-vel kötendő megállapodás 

tárgyában. 

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 megállapodás tervezetet 

a  képviselő-testületnek. 

 

Pálosi László  polgármester: 

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

javaslata? 

 

Karsai István képviselő: 

Ez tökéletes megkoronázása lesz annak a fa kivágásnak. Köszönöm, ennyit szerettem volna. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki egyetért, hogy Balkány Város Önkormányzat polgármestere kössön szerződést az 

AKÁC-Centrum Kft székhelye: Nyírgelse, Kállai út 5.) a 27 Ha abapuszati erdő 

tuskókiemelésére, és leszállítására. Határidő augusztus 31. az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

133/2015. (VIII.19.) 

határozata 

(Z1) 

 

az AKÁC-Centrum Kft-vel kötendő megállapodás tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

          1.) az Akác-Centrum Kft. ajánlatát elfogadta, és felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Pálosi László polgármester 

Határidő: 2015. 08.31. 

 

3.) számú napirend: Előterjesztés „Balkány Város Önkormányzat középületeinek energetikai 

korszerűsítése” című, KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítani 

tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában. 

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: 

A bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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 el tudja fogadni, hogy a Képviselő-testület megállapítja, hogy a KEOP 5.7.0 

közbeszerzési eljárás eredményes volt. A polgármester I. rész Madura és Társa Bt. 

39.985.000.-Ft nettó összegre, II. rész Cellspan Kft. 25.250.000.-Ft nettó, III. rész a Járcsics 

Therm Kft 7.700.000.-Ft nettó, IV rész 28.950.000.-Ft nettó kössön szerződést, határidő 

augusztus 31 az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás mellett a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

134/2015.(VIII.19.)  

határozata 

(D6) 

 

„Balkány Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” című, 

KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás 

kivitelezői közbeszerzési eljárása lezárása tárgyában 

 

Balkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a „Balkány Város középületeinek 

energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.7.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióban 

megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárása lezárása tárgyában az 

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

 

1. az I. RÉSZ (Egészségügyi központ, könyvtár) vonatkozásában 

MADURA és Társa Bt. (4233 Balkány, Ibolya utca 17.) 

Ajánlati ár(netó HUF): 39.985.000.-Ft 

 

2. a II. RÉSZ (Általános iskola) vonatkozásában 

Cellspan Kft. (4233 Balkány, Kállói út 95.) 

Ajánlati ár (nettó HUF): 25.250.000-Ft 

 

3. a III. RÉSZ (Napközi) vonatkozásában 

JÁRCSICS THERM KFT (4233 Balkány, Kossuth tér 1.) 

Ajánlati ár (nettó HUF): 6.890.000-Ft 

 

4. a IV. RÉSZ (Családsegítő, KHT. épület) vonatkozásában 

Lad-Bau KFT (4334 Hodász, Külterület 0110/4.) 

Ajánlati ár (nettó HUF): 28.950.000-Ft 

 

      5.  Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: augusztus 31. 

 

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 nyílt ülést 15 óra 10 perckor bezárom. Zárt 

ülést rendelek el. 

 

Kelt.: Balkány, 2015. augusztus 19.   

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  
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