Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről
Az ülés ideje: 2015. december 21.
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, Papp István képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője,
Gyulai László településfejlesztési előadó
Pálosi László polgármester:
Tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt a mai rendkívüli Képviselő-testületi ülésen, az év
utolsó testületi ülésén. A mai ülésre telefonos összehívás útján került sor. A jelenléti ív
alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő, határozatképesek
vagyunk, az ülést megnyitom.
Előterjesztést teszek a napirendi pontokra, tárgyalnánk 1.) pontban Előterjesztés az
„Egészségügyi Központ belső felújítása” című Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása pályázati konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás
kivitelezői közbeszerzési eljárásának lezárása tárgyában 2.) Egyebek a.) pontjában a Balkányi
Városi Könyvtár belső felújítása, és b.) pontban Egészségügyi Központ belső felújítása során
szükséges pótmunkák elvégzése tárgyában című napirendet.
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
222/2015. (XII.21.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
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A Képviselő-testület:
-

a 2015. december 21-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1.) Előterjesztés az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati konstrukcióban megvalósítani
tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárásának lezárása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Egyebek
a) A Balkányi Városi Könyvtár belső felújítása
b) Egészségügyi Központ belső felújítása során szükséges pótmunkák elvégzése
1.) számú napirend: Előterjesztés az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati konstrukcióban
megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárásának lezárása 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/képviselő:
A bizottság véleményezte, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Annyi
módosítással, hogy 2.) pontba bekerüljön, hogy 3.709.840.-Ft-ot az önkormányzat elkülönít a
2016. évi költségvetés terhére.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?
Kiss Sándorné képviselő:
Mikor kezdődnek a munkák?
Pálosi László polgármester:
Le kell zárni a közbeszerzést, csak utána. Január 4-e első munkanap, addig megpróbáljuk a
leendő kivitelezővel leegyeztetni.
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, más javaslata?
Kérdés, más javaslat nem hangzott el.
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Pálosi László polgármester:
Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján, hogy a 2.) pontba
3.709.840.-Ft-ot, saját erőt biztosít az önkormányzat a 2016. évi költségvetés terhére, aki
ezzel a módosítással a határozat tervezetet el tudja fogadni,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
223/2015.(XII.21.)
határozata
(D5)
az „Egészségügyi Központ belső felújítása”
című Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati
konstrukcióban megvalósítani tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárása
lezárásáról
A Képviselő - Testület
Az „Egészségügyi Központ belső felújítása” című, pályázati konstrukcióban megvalósítani
tervezett beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárás lezáró döntését az alábbiak szerint hozza
meg:
1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Madura és Társa Bt. (cím:
4233 Balkány, Ibolya u. 17.) ajánlata nettó 26.543.181.-Ft ajánlati árral.
2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján 3.709.840.-Ft-ot, azaz
hárommillió-hétszázkilencezer-nyolcszáznegyven forintot elkülönít a 2016. évi költségvetés
terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Egyebek
a) számú napirend: A Balkányi Városi Könyvtár belső felújítása
(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/képviselő:
A bizottság tárgyalta, és a határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat tervezetet el tudja fogadni, 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
224/2015.(XII.21.)
határozata
(Z1)
A Balkányi Városi Könyvtár belső felújítása tárgyában
A Képviselő-testület
1. a 2016. évi költségvetésből elkülönít 4 500 000 Ft-ot, azaz négymillió-ötszázezer
forintot a Balkányi Városi Könyvtár belső felújításának céljára.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2/ b)számú napirend: Egészségügyi Központ belső felújítása során szükséges pótmunkák
elvégzése
(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/képviselő:
A bizottság tárgyalta, és a határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Pénzügyi Bizottsági ülésen is
elhangzott, hogy a fogorvosi rendelőt nem támogatta ez a pályázat. A fogorvosi rendelőre van
egy költségvetésünk ami 3.000.000.-Ft összértékű. Le kell ülni egyeztetni a fogorvos nővel,
mert ugye neki volt külön kérése. Nem zárkózok el semmi elől, de amennyiben pót vagy plusz
munkát, vagy más csempét szeretne, azt saját erőből természetesen ugyanúgy feltesszük.
Pálosi László polgármester:
Van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

4

Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a határozat tervezetet el tudja fogadni, 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
225/2015.(XII.21.)
határozata
(Z1)
Az Egészségügyi Központ belső felújítása során szükséges pótmunkák elvégzése
tárgyában
A Képviselő-testület
1. a 2016. évi költségvetésből elkülönít 8 500 000 Ft-ot, azaz nyolcmillió-ötszázezer
forintot az Egészségügyi Központ belső felújítása során szükséges pótmunkák
elvégzése céljára.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Pálosi László polgármester:
Kérdezem, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
A rendkívüli nyílt ülést 13 óra 6 perckor bezárom. Köszönöm mindenkinek a megjelenést, és
Áldott Békés Ünnepeket kívánok!
Kelt.: Balkány, 2015. december 21.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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