Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Az ülés ideje: 2015. október 30.
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 dr. Rinyu Ilona, Marján János, Karsai István , Papp István
képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Rácz Imre külsős alpolgármester, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda
irodavezetője, Dr. Kocsárdi Adrienn praxisjog vásárlás ügyében
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 8 fő,
határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marján János képviselő távol van.
Előterjesztést teszek a napirendi pontokra, nyílt ülés keretében 4.) napirendi pontot és zárt
ülés keretében 1.) 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 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
160/2015. (X.30.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület:
-

a 2015. október 30-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1.) Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
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2.) Előterjesztés az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati konstrukcióban
megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárása Bíráló Bizottsága
tagjainak kijelöléséről, a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívása és
dokumentációja jóváhagyásáról, és a közbeszerzési eljárásban meghívott
ajánlattevőkről
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés az S.G. Dent Fogászati Bt. praxisjogának átruházása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Egyebek
Zárt ülés keretében:
1.) Előterjesztés Katona Tibor a földbizottsági feladatkörben eljáró Magyar Agrár-, és
Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési
Kamara
Megyei
Elnökségének
állásfoglalásával szembeni kifogása tárgyában.
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
1.)számú napirend: Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Pálosi László polgármester:
Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérném Oláh Jánost (1976) ismertesse a
bizottság állásfoglalását.
Oláh János (1976) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság véleményezte, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek annyi
módosítással, hogy a III.pontban nem Balkány Város Önkormányzata középületeinek
energetikai korszerűsítése kerülne tárgyalásra, hanem Belügyminisztériumi Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztés, javasolja a közbeszerzési terv módosítását elfogadásra.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?
Karsai István képviselő:
Mi az ami miatt, ezt módosítani kell?
Pálosi László polgármester:
A belügyminisztériumtól nyertünk 30.000.000.-Ft támogatást, és kiírjuk a közbeszerzést. A
közbeszerzési tervet tavaly februárban fogadtuk el. Ezért módosítani kell először a
közbeszerzési tervet.
Karsai István képviselő:
Köszönöm!
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Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetet el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
161/2015. (X.30.)
határozata
(D5)
a 2015. évi közbeszerzési terv módosítása tárgyában
A Képviselő-testület:
Az önkormányzat 8/2015. (II.12.) számú KT határozatával elfogadott 2015. évi
közbeszerzési tervét jelen határozat 1. számú mellékletének megfelelően módosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
2.) számú napirend: Előterjesztés az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati konstrukcióban
megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárása Bíráló Bizottsága
tagjainak kijelöléséről, a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívása és dokumentációja
jóváhagyásáról, és a közbeszerzési eljárásban meghívott ajánlattevőkről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Pálosi László polgármester:
Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérném Oláh Jánost (1976) ismertesse a
bizottság állásfoglalását.
Oláh János (1976) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság véleményezte, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetet el tudja fogadni ajánlattételi felhívás és dokumentáció
jóváhagyásáról, az azt kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
162/2015. (X.30.)
határozata
(D5)
„Egészségügyi Központ belső felújítása”
című Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati
konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárása
Ajánlattételi felhívása és dokumentációja jóváhagyásáról
A képviselő-testület:
1.) Az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című, pályázati konstrukcióban
megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzésének Ajánlattételi felhívását
és dokumentációját a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetet el tudja fogadni a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről, az
azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2015.(X.30.)
határozata
(D5)
„Egészségügyi Központ belső felújítása”
című Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati
konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárása
Bíráló Bizottsága tagjainak kijelöléséről
A Képviselő - Testület
1. Az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című, pályázati konstrukcióban
megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárásában a Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:
-

Karóczkai Istvánné elnök
Tátrainé Tálas Judit tag
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dr. Tóth János tag
Gyulai László Pál tag

-

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetet el tudja fogadni a közbeszerzési eljárásban meghívott
ajánlattevőkről, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2015.(X.30.)
határozata
(D5)
„Egészségügyi Központ belső felújítása”
című Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati
konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás a közbeszerzési eljárásban meghívott
ajánlattevőkről
A Képviselő - Testület
1. A „Egészségügyi Központ belső felújítása” című pályázati konstrukcióban a
kivitelezői feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló,
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevőket kéri
fel ajánlattételre:
-

SPILGO Kft (4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 28.)
Mezőstahl Kft. (4233 Balkány, Geszterédi út 1.)
Madura és Társa Bt. (4233 Balkány, Ibolya út 17. )

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) számú napirend: Előterjesztés az S.G. Dent Fogászati Bt. praxisjogának átruházása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Pálosi László polgármester:
Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérném Oláh Jánost (1976) ismertesse a
bizottság állásfoglalását.
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Oláh János (1976) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság véleményezte az előterjesztést,és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetet el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
165/2015.(X.30.)
határozata
(K1)
Az S.G. Dent Fogászati Bt. praxisjogának átruházása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Balkány Város egész területére kiterjedő fogorvosi
praxisjogot Dr. Kocsárdi Adrienn (4233 Balkány, Erkel u. 6.) megvásárolja és az
önkormányzat tulajdonát képező, 4233 Balkány, Benedek u. 4. szám alatti
Egészségügyi Központban található fogorvosi rendelőben 2015. december 1. napjától
kezdődően fogorvosi feladatok ellátására jogosultságot szerezzen.
2.) hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Kocsárdi Adrienn a feladat ellátásához közvetlenül kössön
finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
3.) megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy Dr. Kocsárdi Adriennel a fogorvosi
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel való végzésére feladat-ellátási szerződést
kössön.
4.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. november 15.
Felelős: polgármester, jegyző
4.) számú napirend: Egyebek
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek kérdése?
Marján János képviselő 8 óra 20 perckor megérkezett az ülésterembe.
Karsai István képviselő:
Többek közt kérdezném, az energetikai korszerűsítést? Lámpatestek, hova lesznek
felszerelve? Erre vonatkozóan ki tud választ adni?
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Pálosi László polgármester:
Egyenlőre, még sehova. Össze vannak gyűjtve. Azt beszéltük először összegyűjtjük az
igényeket. Akinek van esetleg erre igénye, az Gyulai Lászlónál megteheti. Lesznek olyan
lámpatestek ahol sehol nem volt. Ott az E-onnal kell elsősorban megbeszélni, és lefolytatni az
eljárást. December 31-ig a közmeghallgatás után, erre pontot teszünk. Az igényeket
összesítsük, és megnézzük mik azok a szakaszok, lámpatestek amelyek ténylegesen
indokoltak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy magánszemélyeknek is fogunk tudni belőle
eladni. Ezek jó minőségű lámpatestek.
Papp István képviselő:
Arról volt szó jelezzük, ott van Újhelyitanya-Balkány közt. Járnak oda a fatelepre Mezőék
korán reggel. Áthidalni ezt, meg kint a Téesz területén is van az önkormányzatnak.
Pálosi László polgármester:
Fel kell íratni Gyulai Lászlónál ezeket a részeket, és akkor ő majd megnézi.
Karsai István képviselő:
A Komlósi féle per, és a vízmű telep per, hogyan áll?
Pálosi László polgármester:
Ugyanúgy, nekem tudomásom szerint. Nincs erről friss információm.
Karsai István képviselő:
Elkészült a tuskózás Abapusztán? Annak az elszámolása? Ha igen, szeretném látni a számlát
amivel el lett számolva. Nem tudom kitől kérhetem pontosan?
Pálosi László polgármester:
Elkészült, el van számolva. Ki fogom akkor jutatni.
Karsai István képviselő:
Nekem a rendes testületi ülésre is jó, ha akkor elhozod nekem másolatba.
Pálosi László polgármester:
Van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása?
Nem látok jelentkezőt, akkor nekem lenne. Hamarosan megnyílnak az EU-s pályázatok. Ezzel
kapcsolatban három dolog van amiben sürgősen lépni kellene. Elsősorban tervezés dologban.
lehetőség nyílik bölcsőde építésére. Lehetőség nyílik belvízelvezető csatornák felújítására, és
kerékpárút építésére. Ebben a háromban kérném a képviselő-testület felhatalmazását arra,
hogy három árajánlat bekérése mellett a tervezést sürgősen indítsuk el.
Oláh János alpolgármester:
Kicsit pontosabban, hogy a kerékpár utat hova tervezzük? A belvízelvezetőket hova
terveztetnénk?
Pálosi László polgármester:
A kerékpár utat folytatnánk a Biri-Balkány közötti szakaszt, illetve Balkány-Nádaspusztai
szakaszra. Két gócpontunk van a belvízelvezetőben, az egyik a Kossuth utca-Bocskai utca a
vasúton át. A másik az Adonyi út végig.
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Karsai István képviselő:
Az a pályázat amit közmunkaprogram keretében végeztünk a belvízhálózaton, az
befolyásolja-e, kötöttséggel bír?
Pálosi László polgármester:
Nem.
Karsai István képviselő:
Át kellene gondolni ezt a belvízhálózatot. Esetleg záportározók kiépítésével amivel bele,
lehetne vonni. Ugye nem nyert a pályázat. A kastély mögötti részt, záportározó kialakítására.
Globálisan nagyobb mértékű tervet kellene készíteni az egész településre. Előreláthatólag
milyen kondíciójú pályázatok lesznek ezek?
Pálosi László polgármester:
Ezek 80-asok. 30-50.000.000.-Ft
Karsai István képviselő:
Kisebb mértékű pályázatok, akkor kizárja ezt.
Pálosi László polgármester:
Amiatt javaslom ezt. A záportározónak nem tartom lehetetlennek, hogy a Bocskai és a
Kossuth utca az érinti a hátsó kimenetet, oda szerintem lehet tenni egy záportározót.
Papp István képviselő:
A csapadékvíz elvezetése. Van itt négy, vagy öt hely amit ilyen láncos kotróval meg kellene
csinálni, mert ez több éven keresztül átalakult ilyen szemétlerakóvá. Olyan, mint amikor
valaki egy lapost több éven keresztül szántogat, utána felvette nekik a víz a termést. Ott van
Vágvölgyi is , ha ezt fentről megnéznénk egy kis helikopterrel, hogy milyen kis fészekben
vagyunk, és a víz meg vándorol a talajba. Van még ott a sport pályánál, meg a szakolyi út
végén a vízmű után is. Egy idő után ha megcsináljuk, szép is lesz meg jó ez a
belvízelvezető,de akkor sincs hova menni neki.
Marján János képviselő:
Nagy örömmel hallgattam újra, hogy a kerékpárút folytatódik, és talán ettől nagyobb öröm
nincs is. Ahogy megyünk látjuk, hogy mint amikor Nagykálló, ha onnan jövünk, mintha más
megyébe jönnénk. Örömmel hallottam, hogy megy tovább, lejön Balkányig, és megy Nádas
pusztára. Javasolnám, hogy a két megyét, mert erre biztosan lehet pályáztatni, hogy menjen
Nádasra is, és itt Ordasnál fogjuk Aba pusztát, fogjuk a megyét, és ha a két megyét kötjük
össze. Nagykállóból egy megyeszékhelynek Debrecenig. Nádasnak vigyük az jó, mert a
tanyákat összefogjuk, balesetveszély, elhárítjuk. Összekötni a két megyét, ha nem is férünk
bele abba az intervallumba biztosan van erre pályázat. Szeretném javasolni az is menjen, és ez
is. Akkor az egész tanya, kivéve majd Perked puszta lóg ki, de majd azzal is kell kezdenünk
valamit. Ugye kivilágítatlan útszakaszokon, nagy a balesetveszély.
Pálosi László polgármester:
Nádas pusztától össze tudjuk kötni Hajdúsámsonon keresztül Debrecent. Akkor legyen
Balkány-Nyíradony? Annyi, hogy ez így már nem biztos, hogy a közbeszerzési értékhatárt
nem fogja súrolni.
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Marján János képviselő:
Lobbizni kell, mert államtitkár úr Nyíradonyi. Biztos, hogy nem fog ellenállni, hogy mi
összekötjük a két várost, meg a két megyét.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Marján János úr tervezetét szeretném határozat-tervezetbe foglaltatni olyan formában, hogy
készüljön egy komplex Balkány, és tanyavilágára átfogó terv kerékpárút tekintetében, és erre
csináljunk ütemezést. I. ütemezési tervben azt amit polgármester úr javasolt. Illetve Marján
János tervét, a két megyét mindenképpen össze kell kötni. A mindig támogatott, kiemelten
támogatott egészséges életmódra gondolok, akkor abszolút a referenciát elsősorban a két
megye összekötetése jelenti. Ezt hozom fel indokul. Természetesen úgy, hogy Nádas puszta,
és Nyíradony összekötés. Azt követően pedig akár vissza Balkányba Nyíradony felől, akár
egy másik ütemben. Úgy gondolom, hogy ez megvalósítható. Egyebekben majd a
szennyvízberuházáshoz szeretnék szólni. Most szólhatok?
Pálosi László polgármester:
Természetesen.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
A szennyvízberuházással kapcsolatosan szeretnék egy átfogó javaslatot. Ha erre most
lehetőség van, akkor javasolnám az egész településre egy koncepciót, amit Karsai István
képviselő úr is javasolt, hogy átfogó koncepciót terv alapján. A pályázati ciklus most
kezdődik, és a csapadékvíz elvezetése települési koncepció, és ezt is ütemezni. Az
összeghatárokba amik itt pályázati szinten, éves szinten adható akkor azt az önkormányzat
maximális szinten ki tudja használni. Ezt mind a kettőt határozat-tervezetbe szeretném.
Karsai István képviselő:
Én is támogatnám ezt. Annyit javasolnék, bár már költjük azt a pénzt ami még meg sincs,
hogy költsük el úgy amennyi lesz belőle, hogy az tényleg tervszerű legyen. Nagyon kevés, és
koncepciójában szerintem megoldható lesz majd Szakoly felé, szakolyi út települési határa, az
Balkány belterületével határos. Át kellene gondolni, nekünk nem nagy pénz lenne azt
elkészítetni. Ráadásul halálos baleset is történt már azon az útszakaszon. Ilyen szempontból
valóban egy globális terv kellene a településre. Szakemberekkel, és természetesen a pénzügyi
kereteket figyelembe véve. Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata?
Rácz Imre külsős alpolgármester:
Javasolnám Balkány-Nádaspusztát Hajdúsámsonig próbáljuk. Felvenni velük a kapcsolatot, és
oldjuk meg. Így megteremtődhet annak az esélye, hogy ott már megtörténik egy valamilyen
szintű kisajátítás, az nem Hajdúsámson területei, és akkor van esély arra, hogy szeretnénk
összekötni közös úton Hajdúsámsonnal Balkány települést. Beszéljünk velük, hogy van-e arra
lehetőség. Ezt tartanám az első ütemnek, és támogatom én is azt, hogy 3évre akár, 2017-ben
ezt szeretnénk 2018-ban azt, és akkor azok a források esetleg ütemezve lennének. Vegyük fel
újra a tárgyalásokat Tasó László úrral. Köszönöm szépen.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Azt szeretném ha ennek anyagi korlátai vannak, hogy azt amit első körben tervezünk, arról
készüljön terv. A többit meg kell beszélni a tervezővel, hogy tanulmányi tervben készítse elő.
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Itt nagyon fontos lenne, hogy időben is haladjunk. A pályázatok fognak jönni, és nagyon sok
pénzt kell elkölteni. Ezekből így lehetne lefaragni, hogy mi felkészülten várjuk ezeket a
pályázatokat. Beszélni kell a tervezővel készítsen egy tanulmányi tervet, annak minimális a
költsége. Élesbe fordul a dolog, akkor azt két hónap alatt élővé tudja tenni. Felkéri a
polgármestert, hogy következő testületi ülésre készítse elő Balkány és a tanyavilág teljes
kerékpárút hálózatát magába foglalja.
Oláh János alpolgármester:
Így nem merítjük ki a közbeszerzést, az egy másik megrendelés lesz már. Jó lesz így,
szerintem.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata?
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért, hogy felhatalmazza a polgármestert három árajánlat bekérésére,
engedélyes terv elkészítésére Biri-Balkány, Balkány-Nádaspuszta. A forrás a fejlesztési
tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a következő decemberi testületi ülésre készítse elő
Balkány egész területére vonatkozó koncepciót, kerékpárút hálózat kiépítésére, az azt
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
166/2015.(X.30.)
határozata
(Z1)
kerékpárút engedélyes terv elkészítése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) Felhatalmazza a polgármestert három árajánlat bekérésére, engedélyes terv elkészítésére
Biri-Balkány, és Balkány-Nádaspuszta. A forrás a fejlesztési tartalék terhére.
2.) Felkéri a polgármestert a következő decemberi testületi ülésre készítse elő Balkány egész
területére vonatkozó koncepciót, kerékpárút hálózat kiépítésére.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért, hogy felhatalmazza a polgármestert három árajánlat bekérésére,
engedélyes terv elkészítésére a Nyíradonyi út egész szakaszára, és a Bocskai utca-Kossuth
utca szakaszaira. A forrás a fejlesztési tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a következő
decemberi testületi ülésre készítsen elő az egész településre koncepciót, és ebben vizsgálja
meg a záportározók lehetőségét, az azt kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
167/2015.(X.30.)
határozata
(Z1)
belvízelvezető csatorna engedélyes terv elkészítése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) Felhatalmazza a polgármestert három árajánlat bekérésére, engedélyes terv elkészítésére
Nyíradonyi út teljes szakasz, és Bocskai utca-Kossuth utca szakaszaira. A forrás a fejlesztési
tartalék terhére.
2.) Felkéri a polgármestert a következő decemberi testületi ülésre készítse elő Balkány egész
területére vonatkozó koncepciót, és vizsgálja meg a záportározók lehetőségét.
Pálosi László polgármester:
A bölcsőde lenne, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Hova tervezzük?
Pálosi László polgármester:
A Szakolyi útra, óvoda mellé.
Karsai István képviselő:
Javasolnám az iskola mellé, ott van az-az épület ami olyan csúnya. A mosoda a kastély
udvarán, ami utcafronton van az nagyon csúnya lepukkant épület.
Pálosi László polgármester:
Abból jobb lenne tájházat, múzeumot építeni szerintem. A Szakolyi úti óvodánál tökéletes
helyen lenne.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Azt nem lehetne-e megvizsgálni, hogy az iskolában van nekünk egy épület, hogy oda
bölcsődét.
Pálosi László polgármester:
Nem lehet. A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola Oktatási központnak van minősítve a
kis térségben. Reményeink szerint az A épület hamarosan meg fog telni. Felkérném Oláh
János(1959), hogy erről bővebben tájékoztasson minket.
Oláh János(1959) tanácsnok/képviselő:
Jelenleg is folyamatban van a közoktatás szerkezetének az átalakítása. Ebben a tervben olyan
koncepció szerepel, hogy a járási székhelyeken kívül egy régió központban elhelyezkedő
nagyobb Intézményt Oktatási központnak jelölnek ki. Aminek az lenne a funkciója, hogyha
11

megszűnne a környékbeli kisebb települések, kisebb iskoláiban a felső tagozatosok, tehát
olyan kevés lenne, hogy ott egy gyerek létszám nem adna ki egy osztályt, akkor a környező
településeknek Balkány lenne a beiskolázási körzetük, és ide lennének kötelesek beíratni a
felső tagozatos gyerekeket. Ezért kellenek ezek az oktatási központok amik még most vannak
kialakulóban. Három ütemben 2015-2016-2017-ben fogják ezeket létrehozni. A Balkányi
Iskola a férőhely tekintetében megfelel arra, hogy ilyen befogadó nagy intézmény legyen, és
minden feltétel megvan, hogy betölthesse ezt a funkciót az intézmény. Kijelölték az
iskolánkat erre a feladatra.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Köszönöm! Ez zene füleimnek, mert címzett beruházásra támogattunk akkoriban, és ez volt
az eredeti terv. Most 10 év után megvalósult. Nekem javaslatom lenne, most én tényleg nagy
örömmel látom, és hallgatom, hogy Balkány fejlődésnek indult. Nem akkorának, mint
amekkora fejlődésnek indulhatna ilyen hátérrel, ilyen lobbi hátérrel, mint akik itt ülnek a
testületben, mert tudom, hogy támogatják Balkányt országos szinten is, de azért elindult
valami. Nem tudom, hogy miért most, miért nem 6 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt?Ez
nagy lemaradás, de bízok benne, hogy igyekszünk. Lényeg az, hogy át kellene gondolni a
helyet, mert a településnek ezekkel az épületekkel arculatot is kellene építeni. Tudom, hogy a
nosztalgia, meg régen is ott volt bölcsőde, az-az emberek szívében meg a testületi tagok
szívében is ott lehet. Azt gondolom ott az iskola, és a kastély környékét kellene kijelölni olyan
fejlesztési pontnak, mert annak van egy gyönyörű parkja. Ha oda nem záportározót építünk,
hanem mondjuk egy kalandparkot. A gyerekek ott kiváló helyzetben lennének, és itt nem
kellene elvetni azt a lehetőséget amit képviselő társam felvetett, és ugye ott egy nagyon szép
koncepcionális új épületet lehetne építeni. Ha sikerülne a kastélyt is akkor gyakorlatilag az a
terület teljes rendezésre kerülhetne, és a Szakolyi úton viszont nagyon be lenne szorítva. Ott
már az is nagyon sok, parkolási lehetőség nincs, balesetveszély van. Ezt át kellene gondolni a
testületnek, nekem ez a javaslatom. Erre is határozat-tervezetet szeretnék, hogy ezt gondoljuk
át, és ha nem annyira sürgős, akkor elmélkedjünk rajta, ha meg igen akkor hozzunk döntést,
de ezt javasolnám átgondolásra.
Rácz Imre külsős alpolgármester:
Amit a képviselő asszony is mond, hogyha nem sürget az idő, akkor több időt kellene ennek a
helykeresésnek szánni. Mindenki térképezze fel a lehetőségeket, egy másik időszakban. Azt
viszont elárulhassuk, hogy egy kicsi esély van a Gencsy-kastélynak a felújítására. Abban a
környezetben fel akarjuk úgy újítani, amit a képviselő asszony mond, és volt is egy
pályázatunk ami nem lett beadva, mert nem lett kiírva a pályázat. Van egy terv készítés oda,
egy kalandpark, és akkor én nem vettem el a gondolatot, hogy oda az óvodának, ott lenne-e a
helye, mikor a Gencsy-kastély felújítása más funkciót töltene majd esetleg be.
Oláh János alpolgármester:
A Szakolyi út mellett érvelnék, a következő miatt. Ebbe a pályázatba be kellene tenni amit a
Papp István már régóta szorgalmazott, a kerítésnek a beljebb tételét. A busznak a fordulása,
kocsik leállása ott megoldódhatna. Mivel bölcsődéről van szó, a bölcsődés gyerekek az
idejük nagy részét lényegében bent a teremben töltenék. Jó idő esetén, persze őket is
kimozgatják. Nagyon szép kert van, be van fásítva, parkosítva, és az óvodai létszám nem
olyan nagy, hogy ott ne férjenek el. Annyiban lenne praktikus, hogy az óvodának is kedvezne,
a kerítés el tételével, ott biztonságosabbá tenné a ki-be járást. Visszatérve, Imre említet egykét dolgot a kastéllyal. Úgy gondolom egyikünk előtt sincs levéve a napirendről, hogy azt a
kastélyt fel kell újítani. Abban gondolkodjunk, hogy annak a kastélynak funkciót találjunk,
mert akkor lesz igazi ha fel lesz újítva, és élet lesz benne. A másik, hogy itt most szorít egy
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kicsit az idő.
Karsai István képviselő:
Kastélyra vonatkozóan van terv, hogy mire lehetne használni. Van egy munka ami teljesen
kompletten arra vonatkozóan, hogy polgármesteri hivataltól kezdve, tárgyalótermeken
keresztül, vendéglátóegységgel bővítve, ha igényli a testület nagyon szívesen
rendelkezésetekre bocsájtjuk. Meg lehet nézni akkor is, ha nem foglalkozik utána vele senki.
A másik van egy szerződésünk Nyíradonnyal bölcsődei férőhelyekkel kapcsolatosan. Az
fogja-e befolyásolni ezt az elképzelést? Nem fogunk 3 év múlva itt ülni, és azt hallgatni, hogy
nincs pénze az önkormányzatnak üzemeltetésre? A helyet, hogy hova legyen? A béke-telepen
is felújítunk 30.000.000.-Ft-ért intézményt amiről nem tudjuk, hogy mi lesz. Ezek olyan
dolgok, hogy ti már tudtok valamit, de mi még nem tudunk. Ötleteket, hogy mi, hova
kerüljön, mikor a háttérben vannak olyan kialakulóban levő gondolkodások amik már
befolyásolhatják az egész elképzelést. Minek újítunk fel valamit, ha nem tudjuk, hogy lesz-e a
későbbiekben szükség rá, vagy nem. Azt szeretném kérni, ha már vannak ilyen információk,
vagy lesznek, azt ne utolsó pillanatban. Szívesen csatlakoznánk ezekhez az ötletekhez. Az
amit képviselőasszony is mondott, én is látom, hogy elindult Balkányban a fejlesztés, és
nagyon örülök neki. Köszönöm szépem.
Marján János 8óra 55perckor távozott az ülésteremből
Pálosi László polgármester:
A bölcsőde építés, akkor hol legyen? Én is alpolgármester úrral értek egyet. Aki bölcsődébe
oda hordja a Szakolyi útra a gyereket, az nagy valószínűséggel óvodába is oda fogja. A
Szakolyi úti óvodánkat teljes mértékben ki tudnánk fedezni. Bölcsődével kapcsolatban pedig
2017-től a kormány egy új koncepciót indít ki a bölcsődei ellátás is kötelező lesz 5000fő
feletti településen. Véleményem szerint azt jelenti, hogy a megfelelő költségvetést is
biztosítani fogja. Bölcsőde építésre viszont most lesz lehetőségünk.
Rácz Imre külsős alpolgármester:
Javasolnám, hogyha a Szakolyi mellett döntünk, akkor polgármester urat hatalmazzuk fel
arra, hogy nézze meg ott a környező lakosokat, hogy nem kíván-e valaki a kertje végéből
eladni. Nekünk van is ott valamennyi részünk is amit ott nem használunk.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Mennyi pénz várható erre? Ez egy nagyon kardinális kérdés.
Pálosi László polgármester:
Két épületrészt tudunk belőle felhúzni. a bölcsődei csoportok általában 5-8 fő között vannak
engedélyezve.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Ez forintosítva ez mennyi?
Pálosi László polgármester:
Forintban nem tudom megmondani, azt majd a tervező megmondja mennyi lesz.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Nagyságrend, 20.000.000.-Ft vagy 100.000.000.-Ft?
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Pálosi László polgármester:
Szerintem max. 50.000.000.-Ft.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
A másik javaslatom egybecseng azzal a gondolattal amit Rácz Imre alpolgármester úr is
felvetett, csak nekem az úgy szólna, hogy nem a kertek hátulját hanem ott a környező
ingatlanokat kellene megvizsgálni. Mi az ami számításba jöhet? Ha ott a telkekből van
lehetőség hozzá csatolni ehhez a területhez az megtörténjék úgy, hogy minden biztonságosan
működhessen ott. A parkolástól, a megállásig, és minden ami a gyerekek biztonságát
szolgálja.
Papp István képviselő:
Olyat hallottam, hogy a szomszéd ház eladó a Menyhárték féle.
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, hozzászólása, más
javaslata?
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy három árajánlat bekérésére
adjon megbízást engedélyes terv, bölcsőde elkészítésére a Szakolyi úti ingatlan tekintetében,
és felkéri a polgármestert vizsgálja meg lehetőségét, hogy a környező telkekből, ingatlanokból
mit tudna megvásárolni az önkormányzat bővítés céljára, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
168/2015.(X.30.)
határozata
(Z1)
bölcsőde építésére engedélyes terv elkészítése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) Felhatalmazza a polgármestert három árajánlat bekérésére, engedélyes terv elkészítésére
bölcsőde építésére. A forrás a fejlesztési tartalék terhére.
2.) Felkéri a polgármestert a következő decemberi testületi ülésre készítse elő, hogy a
környező telkekből, ingatlanokból mit tudna megvásárolni az önkormányzat bővítés céljára.
Pálosi László polgármester:
Szeretnék kérni képviselő-testületi döntést. A szociális keretünk december 31-ig 9.000.000.-Ft
tartalék van benne, és ezt az összeget tartós élelmiszer vásárlására szeretném felhasználni.
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Marján János megérkezett 9 óra 10 perckor az ülésterembe
Karsai István képviselő:
Első lakáshoz jutók kedvezményével, hogy állunk? Annak a kerete ebben a 9.000.000.-Ft-ban
nem szerepel? Milyen igény van rá? Egyáltalán nem-e kell esetleg bővíteni? Erről valami
tájékoztatást, ha kérhetnék.
Pálosi László polgármester:
Most már másképpen van a finanszírozási rendszer, mint eddig. Az állam lefinanszírozza az
önkormányzatnak, és csak kizárólag arra lehet elkölteni. Az első lakáshoz jutók is ebben van,
ebben az évben biztos nem lesz több kérelem, összesen kettő van bent. Ezt a pénzt kötelező
szociális keret terhére elköltenünk, nem lehet másra, csak erre. Ha nem költjük el,
természetesen vissza kell fizetni.
Karsai István képviselő:
Ezen még lehet gondolkodni, hogy mire költse el az önkormányzat?
Pálosi László polgármester:
Igen, lehet. Van-e más javaslat?
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni arra, hogy
vizsgálja meg a képviselő-testület annak a lehetőségét, hogy akik korábban szereztek
ingatlant, vagy tulajdont Balkány területén, és olyan állapotban van a házuk, hogy nem
komfortos. Vagy a víz, vagy a gáz, valamilyen közmű hiányzik belőle akkor ezek az emberek
azt tudják befejezni. Elsősorban fiatalok, mert nagyon nagy segítség lenne nekik az első
lakáshoz jutók támogatása. Hogyan tudnánk ezeknek a fiataloknak segíteni? Nagyon fontos
lenne, hogy Balkányt válasszák, mert ez is segítség lenne. Nagyon fontos ez az
élelmiszercsomag, gondolom karácsonyra kerülne kiosztásra. A településen nagyon sok nehéz
sorsú ember él, akinek nagyon jót tudnánk ezzel tenni. Azt gondolom erre lehet egyéb
pályázatból is pénzt szerezni. Ezt javasolnám ennek a kibővítését, első lakáshoz jutók
támogatásának a megvizsgálását arra vonatkozóan, mert az önkormányzat adatokkal bír arra,
hogy kik azok akik, és a szociális osztály vizsgálja meg. Menjen ki, nézze meg, és akkor
azoknak meg kell ítélni ha nem is a támogatás egészét, de egy részét.
Karsai István képviselő:
Szeretném ha a lehetőségét megvizsgálnánk annak, hogy olyan sokszor előfordul az, hogy
idősebb egyedül élőknél, hogy olyan vízdíj tartozások, szennyvíztartozások, közműtartozások
merülnek fel, ugye amiről már itt vitatkoztunk nagyon sokszor. Akarunk segíteni, de nem
tudunk segíteni. Átvállalná az önkormányzat, tudunk-e valamilyen formában segíteni? A
talajterheléseknél is érdemes lenne ezt átvizsgálni, azokban az esetekben amik hatalmas
összeggel bírnak ebben az esetben. Önhibáján kívül történt-e, szociális esetben, hogyan
lehetne ezen segíteni, hogyan segíthetnénk ezeket az embereket. Köszönöm.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselő asszony:
Szeretnék még egy javaslatot tenni, mert sajnos majd el kell mennem. Az új önkormányzati
törvény arról rendelkezik, hogy a képviselőknek tájékoztatási kötelezettségük van a lakosság
felé. Ezt ugye minden képviselőnek meg kell tennie, és a kérés az lenne, hogy a következő
rendes testületi ülésre polgármester úr vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy ezt az
önkormányzat lapjában minden képviselő megtehesse. Az, hogy mennyi helyet kapunk erre,
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mert azt el kell készíteni, ebben az évben a tájékoztatást minden képviselőnek meg kell adnia.
Nekem ennyi lenne még a kérésem az egyebekben, és most elköszönök. Köszönöm.
Marjánné dr. Rinyu Ilona távozott az ülésteremből 9 óra 20 perckor
Pálosi László polgármester:
Újságban bárkinek meg tudjuk jeleníteni, aki igényli. Az újság rendelkezésre áll.
Oláh János alpolgármester:
Ezt kérni sem kellett eddig sem, ha egy cikket megírtunk, és odaadtuk megjelent.
Karsai István képviselő:
Nem hiszem akkora problémát jelentene ezt határozatba foglalni, vagy ha igen akkor
csodálkozom rajta.
Rácz Imre alpolgármester úr:
Kérdezném a polgármester úrtól, hogy nincs-e arra lehetőség, hogy ebből a 9.000.000.-Ft-ból
megvizsgálni a szemétszállításnak a díját, és azt mondani, hogy számolnánk visszafelé, hogy
70 év fölött egyedül élő, vagy ha többre elég akkor 65 év fölötti egyedül élőknek 1 éves
szemétszállítási díját kifizetnénk, ha ezt erre a célra is fel lehetne használni. 3.000.000.-Ft-ból
ki lehetne fizetni a 65 év vagy 70 év fölötti egyedül élőknek, vagy akármennyinek tennénk
egy gesztust, hogy az egyedül élőkről nem felejtkezik el a képviselő-testület, hanem próbál
segíteni amennyire csak lehet. A többi megmaradna az élelmezésre. Nem gondolom, hogy
gondolta polgármester úr? Mindenkinek egységesen kell osztani? Tudom az lesz, én miért
nem kaptam, a másik meg miért kapott. Lehet jobban használnánk ezt fel, ha tényleg a
rászorulók kapnának. Aki meg megteheti, hogy nélkülözi az meg hátradőlne, és nem szidná a
polgármestert, hogy ő miért nem kapott.
Pálosi László polgármester:
A végén fogtad meg a lényeget. Továbbra is, és tiltakozom ellene, hogy bármilyen rezsi, ez
legyen szemétdíj, víz, villany egyedi segítséget nyújtsunk, mert ez olyan, hogy elkezdődik
egy olyan generálás, hogy aki rendesen kifizette, összekuporgatta azt a kis pénzét. Lehet ő is
ugyanolyan szegény,de összekuporgatta azt a kis rezsi pénzét, és kifizette az holnap nem fogja
kifizetni. Azt mondja majd úgyis kifizeti az önkormányzat, nem kell nekem szemétszállítási
díjat, meg villanyt fizetni. Higgyétek el, hogyha egyedi kérelemmel fordul hozzám, és beadja
az átmeneti segély kérelmet, én megvizsgálom annak a lehetőségét, hogy hogyan tudok
segíteni.
Karsai István képviselő:
Az emberekben büszkeség van polgármester úr, nem fog hozzád fordulni.
Pálosi László polgármester:
Miért ne fordulna hozzám? Nagyon sokan. Nem pénzt adunk, és nem ilyen rezsi támogatást
adunk, hanem tartós élelmiszercsomagot mindenkinek. Amit nem tud rezsire fordítani, de
mégiscsak megspórol karácsony előtt egy kis összeget. Ebből a 9.000.000.-Ft-ból minden
családnak tudnánk adni egy nagyobb összegű csomagot. Természetesen vannak többen akik
nem fogják átvenni, mert nem fog ide feljönni, mert tudja neki az a csomag nem kell. Minden
lakást értesíteni kell, és aki igényt tart rá, elviheti. Minden lakónak szól, nincs kivétel. Nincs
kivétel, hogy egyedileg támogatunk bárkiket is, mert ez csak generálja a többi embert.
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Papp István képviselő:
Van olyan idős házaspár akik ketten vannak, az idősebb meghalt csökken a kis pénze is. Az
életkor már meghúz egy vonalat. Sokszor a rendesek húzzák az igát, és sehol semmi. Ez jó
gesztus, mindenkit egy kalap alá, hogy ugyanúgy megilleti.
Karsai István képviselő:
Úgy látom polgármester úr te nem akarsz ebből az álláspontodból engedni. Akkor szavazzuk
meg az Imre állásfoglalását, ha elbukott akkor marad a tiéd. Természetesen mindenképpen
támogatni fogom valamelyiket. Egyetértek veled, ha valaki Balkányi az érezze azt Balkányi
ember kapja, Balkányért. Jó gesztus, én ezzel egyetértek. Nem mindenki jön fel személyesen
hozzád segítséget kérni, ebben biztos lehetsz. Javaslom legyen életkorhatár, vizsgálja meg azt
polgármester úr, hogy 75 év felett, és az nem egy olyan extrém korhatár. 75 év felett a
szemétszállítási díj a 2016-os esztendőre legyen ingyenes egyedül élők esetében , és ez akkor
nem tudom mennyi főt érint.
Pálosi László polgármester:
Továbbra sem tudom így ezt támogatni, ahogy elmondod, mert van olyan 75 éves ember
akinek x összeg nyugdíja van, meg van olyan akinek másik X összeg nyugdíja van.
Karsai István képviselő:
A csomagnál is van a 2.000.000Ft-ot keres, van aki meg 100.000.-Ft-ot, és akkor?
Pálosi László polgármester:
Akkor sem generáljuk egy bizonyos körnek azt, hogy te kaptál, azért kaptál, mert. Ez minden
Balkányi családnak egyformán jár. A csomagok 95%-át átveszik. Minden egyes Balkányi
családnak kivétel nélkül jár, és ez ugyanúgy segít a rezsibe, ugyanúgy segít a villanyba. Nem
ragadunk ki egy csoportot, hogy most kifizetjük a villanyt, vagy akármit, mert akkor
generálunk egy másik részt aki azt fogja mondani, holnap én sem fogom kifizetni, majd
jövőre kifizeti nekem az önkormányzat. Ha nem lesz rá ilyen lehetőségünk ki fogja kifizetni?
Oláh János alpolgármester:
Az a baj ezzel most eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy most tudnánk adni. Hála Istennek
egyébként. Nem tudjuk, hogy hogyan. Semmiképpen nem támogatnék olyat ami nem
önkormányzati adó. Ha már támogatunk, akkor olyat ami vissza is jön. A talajterhelést azt ide
fizeti be. Villanyt az E-onnak fizeti be. Ez sem jó, mert ebből meg az adódik, hogy nem
fizetek én sem, mert ha annak elengedik, akkor jövőre az enyémet fogják elengedni. Ha most
azt akarjuk, hogy ezt a 75 év felettieket akkor rendeltbe kell tenni, és az jövőre amíg a
rendelet él, azt lehet. Jövő évi költségvetésre meg nem lehet tervezni. Az államnak ezt ne
fizessük vissza, mert erre a Balkányi emberek rászorulnak. Jogos is, hogy ezt kiosszuk.
Örülök neki, hogy ennyi felvetés vetődött, mert engem is felhívott polgármester úr, hogy mit
gondolok erről. Nekem is rögtön az volt, hogy nézzük meg ki az akinek a villany nincs
kifizetve, és utána rájöttem nem biztos, hogy az jó ötlet, mert akkor jövőre sem fizetik ki, és
összegyűlik.
Pálosi László polgármester:
Ne vessük el ezt a 70 év felettieket. Megvizsgálom, mert erről így nem tudok mit mondani.
Mennyi 70 év feletti egyedülálló van, és mennyi az aki tartozik a szemétdíjjal. Legkésőbb a
decemberi testületi ülése, én ezt megnézem. A szolgáltatótól kell adatot kérnem, és hogyha
össze tudjuk szedni azt a pénzt, az szerintem olyan túl sok azért nem lehet. Ebben az évben
egyszer, és ehhez ragaszkodom.
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Marján János képviselő:
Öröm hallani, és itt lenni. Jön a karácsony, és egy gesztus. Több felvetés van, és tényleg
szokatlan, hogy amikor van mindenkinek adnánk, és mindenkinek tudnánk valamit nyújtani.
Szerintem ez a 75 év feletti kicsit felfogja a jól fizetőket is bolygatni, aki dolgozik. Önhibáján
kívül talajterhelés, nem tehet róla, hogy ott lakik. Azokat próbáljuk. Aztán 2015-ben aki nem
fizeti a villanyt, majd jön 2016-ban, hogy nem fizeti majd az önkormányzat kifizeti. Amikor
egy picit engedünk, és utána kezelhetetlenné válik. Önhibáján kívül a szemét, ott van egyedül
élő, tényleg egy minimális szemét keletkezik, és 75 év feletti, az rendben van. A villanyhoz ne
nagyon nyúljunk, mert akkor majd fog jönni a vízzel is meg minden mással. A csomag nem
rossz, ha átveszi, ha nem veszi marad, és szét osztódik. Ebből csak feszültség van, ha valamit
megengedünk, és utána kezelhetetlenné válik az egész rendszer.
Oláh János(1959)tanácsnok:
Egyetértek ezekkel a támogatásokkal, de igazad van polgármester úr, hogy nem szabad a rezsi
költséget támogatni. Az eredeti javaslatodat tudnám támogatni, hogy minden családnak
egységesen. Ha villanyszámlát nem fizet, gáz számlát nem fizet, azokon előbb utóbb be
akarják majd hajtani, és jönnek majd a polgármesterhez valamilyen segítséget kérni. Ezeknek
az embereknek lehetőségük van a polgármester úrhoz jönni, és segítséget kérni. Ne
egységesítsük, mert ez valóban nem fog jóra vezetni. Maradjon ez az egyedi elbírálásban, és
az eredeti javaslatot támogatom. Ha már itt ebben konszenzus van, akkor vizsgáljuk meg a 70
év felettieket, én ezt is támogatom.
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért, hogy felhatalmazza a polgármestert bruttó 9.000.000.-Ft összértékű
tartós élelmiszercsomag vásárlására, amelyet a szociális keret terhére kíván elszámolni, az azt
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
169/2015.(X.30.)
határozata
(Z1)
tartós élelmiszercsomag vásárlása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) Felhatalmazza a .polgármestert bruttó 9.000.000.-Ft összértékű tartós élelmiszercsomag
vásárlására, amelyet a szociális keret terhére kíván elszámolni.
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Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért, hogy felkéri a polgármestert vizsgálja meg a decemberi testületi ülésre a
70 év feletti egyedülállók összesen hány családot érint, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
170/2015.(X.30.)
határozata
(Z1)
70 év feletti egyedülállók összesítése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) Felkéri a polgármestert vizsgálja meg a decemberi testületi ülésre a 70 év feletti
egyedülállók összesen hány családot érint.
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
A rendkívüli nyílt ülést ezennel 9 óra 40 perckor bezárom. Felkérem dr. Tóth Jánost jegyző
helyettest, hogy a zárt ülés keretét biztosítani szíveskedjen. Köszönöm.
Kelt.: Balkány, 2015. október 30.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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