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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.december 7-én
megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: József Attila Művelődési Ház nagyterme
(4233 Balkány, Kossuth 3. 8. sz.)
J e l e n v a n n a k:
Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok,
Karsai István, Kiss Sándorné, Marján János, Marjánné dr. Rinyu Ilona, Oláh János (1976),
képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, Rácz Imre István külsős alpolgármester, dr. Tóth János a Humán,
Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, Kissné Boros Anikó a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda
csoportvezetője
A lakosság köréből kb. 80 fő.
Pálosi László polgármester:
Jó estét kívánok Mindenkinek! Köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait! Tisztelettel
és szeretettel üdvözlök mindenkit a mai közmeghallgatáson!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 8 fő képviselő. Papp István
képviselő nem tartózkodik a teremben.
Az ülés határozatképes, így azt 1805 órakor
megnyitom.
Előterjesztést teszek a napirendekre. 1.) napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület 2015.
évi tevékenységéről, a 2016. évi tervekről. A 2.) napirendi pontban, az Egyebekben a
lakossági hozzászólásokat várnánk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi
javaslatok napirendre történő felvételével, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
202/2015.(XII.07.)
határozata
(Zl)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2015. december 7-i közmeghallgatásán az alábbi napirendeket
tárgyalja meg:
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1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi tevékenységéről, a 2016. évi tervekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Egyebek

1.)számú napirend: - Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi tevékenységéről, a
2016. évi tervekről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Pálosi László polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Lakosság!
Láthatják, hogy valamennyi képviselő, Jegyző Asszony, az önkormányzat több előadója jelent
meg rajtam kívül, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljanak, és együtt megbeszélhessük a
településen élők közösségét érintő problémákat, gondokat.
Örömmel látom, hogy településünk számos lakóját köszönthetem.
Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a képviselő-testületi ülések 2015. évben is
határozatképesek voltak. A rendeleteket, a határozatokat a képviselők nagy többsége
megszavazta.
A gazdálkodásról röviden. 2015. évben a megyei önkormányzatok a területfejlesztés
kulcsszereplői lettek, az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy része a járási hivatalokhoz
kerültek át.
Az állami finanszírozás is teljesen átalakult, differenciáltabb feladatfinanszírozást tartalmaz.
Az állam a kötelező feladatokat finanszírozza, amellyel év végén tételesen el kell számolni. A
nem kötelező feladatokat a saját bevétel terhére lehet megvalósítani. Hitelfelvétel csak
kormányzati engedéllyel lehetséges. Ez a finanszírozási rendszer még nagyobb szakértelmet
és odafigyelést igényel.
Gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetünk tovább stabilizálódott az előző évekhez képest.
Kifizetetlen számlánk nincs. Minden számlát pontosan és határidőben tudunk teljesíteni.
A 2015-ös évet pénzmaradvánnyal fogjuk teljesíteni, amely megfelelő alapot nyújthat az
uniós
pályázatok
önerejének
biztosításához.
Állami támogatást csak konkrét feladatokra lehet felhasználni.
A bevételekről. Az önkormányzat 1 milliárd 492 millió 299 ezer forint éves bevételből
gazdálkodhatott a 2015-ös évben.
Papp István képviselő 1810 órakor a Művelődési Ház nagytermébe megérkezett.
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Állami támogatás
Működési célú támogatás
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek, adók
Működési bevételek

383.514 e Ft.
519.268 e Ft.
282.717 e Ft.
92.155 e Ft.
45.190 e Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz
Finanszírozási bevétel
Felhalmozási bevétel

376 e Ft.
168.639 e Ft.
440 e Ft.

A számokból kitűnik, hogy fejlesztésre csak a helyi adókból jut pénz.
A kiadásokról.
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzügyi juttatásai
Egyéb működési kiadások
Felhalmozás célú kiadások
Belföldi finanszírozás
Egyéb

550.709 e Ft.
90.068 e Ft.
294.182 e Ft.
68.965 e Ft.
54.065 e Ft.
274.796 e Ft.
12.266 e Ft.
201.313 e Ft.

Az új önkormányzati törvény a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatokat ír elő,
amelyet részben, vagy teljes egészében finanszíroz, támogat, de a támogatással pontosan és
időben el kell számolni, és csak a támogatott feladatra lehet felhasználni. (Pl. köztemető
fenntartás, közvilágítás, közművelődés, stb.)
A helyi önkormányzat továbbra is önként vállalhat olyan helyi közügy ellátását, amelyet
jogszabály nem ír elő más szerv kizárólagos hatáskörébe, de ennek forrását az önkormányzat
saját bevételeiből kell biztosítania, és nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását.
A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek teljesültek:
1.Takarékos, átlátható és biztonságos működés.
2. Kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. Szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása és a forrás biztosítása.
5. Takarékos városüzemeltetés.
6. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, pályázati önerő biztosítása.
A Járási Hivatalhoz tartoznak:
-

Aktív korúak ellátása iránti kérelmek;
Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmek;
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány
kiállítására irányuló kérelmek;
Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelmek;
Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelmek.
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Településünkön 723 gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az óvodás
és az 1-8. évfolyamon tanulók étkeztetése ingyenes. A középiskolásoknak 50 %-os térítési
díjat kell fizetni.
A 723 gyermek ingyen tankönyvet is kap, valamint augusztusban és novemberben 5.800.forintos Erzsébet utalványt is kapnak.
Települési rendkívüli támogatásra 946 esetben 5.245.530.- Ft. került kifizetésre.
Települési temetési támogatásra 29 esetben került sor 580.000.- forint került kifizetésre.
Köztemetés 5 esetben volt, 400.000 Ft. értékben.
A települési lakhatási támogatást is sikerült megőriznünk. Sok önkormányzat megszüntette
ezt a támogatási formát. A legrászorultabbak 6 hónapig, október – március közötti időszakban
kapják. Jelenleg 478 háztartás kapja.
A Bursa Hungarica támogatási formában 13 fő főiskolás, egyetemista tanulót támogatunk,
havi 5.000.- forinttal.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban 5 fő 7.000.- forintos havi támogatást kap.
Gazdálkodásunk eredményeképpen sikerült újra támogatnunk az első lakáshoz jutókat. Eddig
3 család kapott 250.000.- Ft. egyszeri támogatást.
A jó gazdálkodásunknak köszönhetően ebben az évben Karácsonyra minden háztartás közel
5.000.- forintértékű tartós élelmiszer csomagot kap, vagy kapott.
A 2015-ös év egyik legjelentősebb vívmánya, hogy Kormányablak nyílt Balkányban. A
balkányiak helyben intézhetik ügyeiket, nem kell utazgatniuk.
A beruházásokról. Az ivóvízminőség javító beruházás befejeződött - KEOP 7.1.0/11-20110061 és a KEOP 1.3.0/09-11-2013-0020 azonosító számú - 158.987 e Ft. értékben.
Egészséges ivóvizet kapott Abapuszta és Perkedpuszta.
Befejeződött Balkány város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése, - KEOP
7.1.0/11-2012-0043 azonosító számú - amelyre 28.620 e Ft-ot kaptunk és az engedélyes tervet
megrendeltük.
A Nemzeti Fejlesztési és Programiroda Nonprofit Kft. a tervezett beruházás műszaki
tartalmának aktualizálása és véglegesítése céljából hamarosan egyeztet önkormányzatunkkal.
Befejeződött a - KEOP 5.5.0/K/14-2014-0042 azonosító számú - közvilágítás
energiatakarékos átalakítása Balkányban 83.428 e Ft. értékben. Új, energiatakarékos
lámpatestek kerültek felszerelésre. 461 darab, amely csökkenti az energia számlánkat.
Befejeződött Balkány város középületeinek energetikai korszerűsítése, - KEOP 5.7.0/152015-0122 azonosító számú - 150.000.- e Ft. értékben.
Megújult, hőszigetelést kapott és új nyílászárókat az Egészségügyi Központ, a Könyvtár, a
Szakolyi úti Kht. épülete, a Benedek úti ingatlanunk, valamint a Béketelepi iskola főépülete
és napközije.
Minden pályázat száz százalékos támogatottságú volt. A BM önerőre minden esetben
sikeresen pályáztunk.
A Belügyminisztériumtól kapott 30.000 e Ft-ból hamarosan elkezdődik az Egészségügyi
Központ belső felújítása. Itt felhívnám a figyelmet, hogy ez kisebb kellemetlenséget fog
okozni, ugyanis több ütemben fogjuk tudni a belső átalakítást megcsinálni. Itt burkolásról,
csempézésről és festésről lesz szó, és lesz benne energiatakarékos átalakítás is. Kazáncsere és
napkollektor. Nem minden esetben fogják ott találni a házi orvosokat ahol szokták. Terveink
szerint a központi ügyeletet az átalakítás idejére áthelyezzük a gyermekorvosi rendelőbe.
Megértésüket és türelmüket kérem.
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Sikerült pályázati és saját forrásból lecserélni a központi ügyeleti autót. Egy új Suzuki
terepjárót vásároltunk, amelyre 5.000.000. Ft. pályázati pénzt kaptunk, és csak az Áfa értéke
lett önrész. Az önrészt a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
gazdálkodta ki, így Balkány városának plusz pénzébe nem került.
Egyesületek, civil szervezetek. Kiemelt figyelmet szentelünk támogatásukra. A sport nem
csak a fociról szól, hanem van már sakk-, birkózó-, karate szakosztály is, és a legújabb a női
kézilabda szakosztály.
Továbbra is támogatjuk a Balkányi Nyugdíjas Egyesületet, a Városvédő- és Szépítő,
Természetvédő Baráti Egyesületet és az alapítványokat is.
Itt külön felhívnám a figyelmet egy nemrég alakult alapítványra, - „Meggyógyulok a Balkányi
Daganatos Betegekért Alapítvány” - akik rákos, daganatos embereket támogatnak. Akik
tehetik, kérem, támogassák működésüket, tevékenységüket.
A nemrég alakult Lovas Egyesület is kiemelt figyelmet érdemel, mert nem csak a május 1-i
ünnepségek fő szervezői, hanem más városi rendezvényeken is szerepet kapnak,
díszegyenruhájukat többször is megcsodálhatták már.
A közfoglalkoztatásról. A diákmunka keretében 36 fő diák nyári foglalkoztatását oldottuk
meg 3.471.100 Ft. támogatással, segítve ezzel 36 diák iskolakezdését, segítve ezzel 36 család
szeptemberi iskolakezdését. A támogatás 100 százszázalékos.
Hosszú közfoglalkoztatás. 90 fő 3-4 hónap foglalkoztatás keretében (egész évben
folyamatosan,
vagy
új
foglalkoztatás).
Bér
102.465.112
Ft.
dologi 2.414.670 Ft. A támogatás 100 százalékos.
Start Munkaprogram keretében 475 fő foglalkoztatására került sor 2015. március 1-től 2016.
február 29-ig. 519.827.220 Ft. bér. A támogatás 100 százalékos.
A program közvetlen költsége 73.410.887 Ft. Ebből a támogatás összege 63.807.063.- Ft.
Hozzáadott saját erő 9.603.824.- Ft. 1. Földút rendbetétele; 2. Mezőgazdasági termelés; 3.
Helyi sajátosságok; 4. Biogazdálkodás; 5. Közút programelemekre pályáztunk sikeresen.
Saját erőből építettük a parkolót a Könyvtár mögé, saját erőből újítottuk fel a Polgármesteri
Hivatalt külső részét, és saját erőből újult meg a házasságkötő terem is.
Mondandómat két dologgal szeretném zárni. Egy örömteli, és egy sajnálatos dolog, ami a
napokban történt. Sajnálatos esemény, hogy megrongálták a Kossuth kertben a felépített
Betlehemünket. Úgy gondolom, hogy minden ember számára, minden jóérzésű ember
számára ez a tett elítélendő. Arra kérem a balkányiakat, hogyha bárkinek bármilyen
információja van, ossza meg velem és a rendőrséggel, hogy az elkövetők minél hamarabb
megkaphassák méltó büntetésüket. Nem is az anyagi kár a jelentős, hanem az eszmei kár,
amellyel a Karácsony szentségét szentségtelenítették meg az elkövetők. Kérem Önöket, ha
van bármilyen információjuk ezzel kapcsolatban, a rendőrség felé jelezzék.
A másik pedig egy örömteli hír. Óriási sikerhez vezetett, és óriási összefogás jellemezte
Balkány minden lakosát, aki internettel rendelkezett. Beneveztük az „Év fája” elnevezésű
versenybe a balkányi Mamutfenyőt. Az országban 15 fát jelöltek ki, amelyekre interneten
lehetett szavazni. A 15 fa közül a balkányi Mamutfenyő 2. helyezést ért él. Nem csak
második, hanem a második helyezést. Úgy gondolom, hogy ez az összefogás és ez a tábla
bizonyítja azt, hogy van Balkányban összefogás. És van olyan cél, amiért dolgoznunk kell.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az
általam elmondottakkal kapcsolatban?
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Karsai István képviselő:
Csak annyit szeretnék kérni, hogy néhány olyan jövőben tervezett feladatról, a következő éves
elképzelésekről tájékoztatná a lakosságot polgármester úr.
Pálosi László polgármester:
Azért nem szívesen beszélek a jövőről, mert azok a TOP pályázatok, amelyek meg fognak
jelenni, s azok a TOP pályázatok, amelyekre az önkormányzatok pályázhatnak, jelen
pillanatban sem jelentek meg. Így konkrétumokat, pontos részleteket nem nagyon tudok
mondani. De tettünk előkészületeket. Gondolom, erre utal képviselő úr. Tettünk előkészületet,
hogy pályázhassunk, tettünk előkészületet annak érdekében, hogy mit is szeretnénk szoros
határidőn belül megvalósítani.
Az egyik ilyen bölcsőde létesítése Balkányban. Megvásároltuk a Polgármesteri Hivatallal
szembeni területet. Oda szeretnénk egy bölcsődét építeni. A következő testületi ülésre be
fogom terjeszteni a tervezők ajánlatát, s remélem a képviselő-testület döntése alapján, és ha
megjelenik a pályázat, akkor oda a jövő évben egy bölcsődét fogunk építeni.
Előkészületet tettünk kerékpárút építésére. Ezt is a következő testületi ülésen fogom
beterjeszteni. Balkány – Biri és Balkány – Nádaspuszta irányába szeretnénk megterveztetni a
kerékpárutat.
És a harmadik dolog, amire előkészületet tettünk, az a belvízelvezető csatornarendszer
újjáalakítása. Ez a Kossuth utca és a Bocskai utca közötti szakasz. Illetve az Adonyi úti
szakasz. Lehetőség szerint, ha sikerül, akkor egy záportározót is terveztetünk, majd
építtetünk, hogy oldjuk meg azokat a belvízgondokat, amik ma Balkányt sújtják.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület ezzel a kiegészítéssel együtt a beszámolót el tudja
fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a beszámolóban foglaltakat elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
203/2015. (XII.07.)
határozata
(A9)
a képviselő-testület 2015. évi tevékenységéről, a 2016. évi tervekről
A képviselő-testület:
1.) a 2015. évi tevékenységéről, a 2016. évi tervekről szóló beszámolót elfogadta.
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2-es számú napirend: - Egyebek
Pálosi László polgármester:
Áttérnénk a 2.) napirendi pontra. Tisztelettel kérnék mindenkit, hogy a köz ügyében szólaljon
fel, ne pedig az egyéni sérelmeket mondja el. Az egyéni sérelmek orvoslására a Polgármesteri
Hivatalban, a képviselőknél van lehetőség. Kérdezem, hogy kinek van közérdekű kérdése,
hozzászólása, véleménye?
Közérdekű kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Megköszönöm az ittlétüket. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok
mindenkinek. A közmeghallgatást, a mai képviselő-testületi ülést 1835 órakor bezárom.
Kelt: Balkány, 2014. december 7.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

