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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: 2016. január 26.  

 

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, Marján János, Karsai István, Papp István képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

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

Tátrainé Tálas Judit Pénzügyi Iroda irodavezetője, Molnár Enikő Gazdasági és Pénzügyi 

előadó 

 

Pálosi László  polgármester: 

Jó reggelt kívánok! 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. Marjánné dr. Rinyu Ilona 

igazoltan van távol. 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 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2016. (I.26.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. január 26-ai rendkívüli nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
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1.) Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld Város kialakítása” című pályázathoz 

kapcsolódó dokumentumok kidolgozása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Egyebek 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld Város kialakítása” című 

pályázathoz kapcsolódó dokumentumok kidolgozása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László polgármester: 

Az 1.) napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felkérném Oláh Jánost 

(1976) bizottság elnökét, a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. 

 

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

A bizottság az előterjesztést véleményezte. A határozat tervezetben foglaltakat javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása a 

napirenddel kapcsolatban? 

 

Kiss Sándorné képviselő: 

Ezt a pályázati pénzt lehet tudni mire lehet majd költeni? Fára, fűre? 

 

Pálosi László  polgármester: 

Van egy dokumentáció, ami letölthető az internetről. A TOP-2.1.2-15 vagy „Zöld város 

kialakítása”, rá lehet keresni, és le lehet tölteni. Ebben benne van, hogy mit lehet. Nem 

elsősorban fára, fűre, de természetesen van benne zöld terület kialakítása is. 

 

Kiss Sándorné képviselő: 

Mit takar a Zöld terület? 

 

Pálosi László  polgármester: 

Ezt takarja, fát, fűt, cserjét. De nem csak erre lehet pályázni. 

 

Kiss Sándorné képviselő: 

Amiatt kérdeztem, hogy legyen egy kis rálátásunk, hogy mit is szavazunk meg. Köszönöm 

szépen. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Erről fogunk részletesebben beszélni, de arról szól, hogy ki fogja dolgozni az akciótervet, ki 

fogja dolgozni a zöld infrastruktúra hálózatot. Vissza fogom hozni. 

 

Karsai István képviselő: 

Kidolgozás kapcsán, lesz-e egyeztetés a testülettel?  
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Pálosi László  polgármester: 

Ha lesz egy tervezet, akkor igen. 

 

Karsai István képviselő: 

Akkor testület elé fog jönni, és lehet majd véleményezni? 

 

Pálosi László  polgármester: 

Nem biztos, hogy testület elé, valószínű bizottság elé. Viszont lesz, behozom. Egyeztetésre 

mindenképpen.  

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni  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 

2/2016. (I.26.) 

határozata 

(A15) 

 

a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó 

dokumentumok kidolgozásáról  

 

 

A Képviselő – Testület: 

 

a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó 

dokumentumok kidolgozásáról döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a MEGAKOM Stratégiai 

Tanácsadó Iroda Kft (cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 28.) ajánlata nettó 

5.200.000.-Ft ajánlati árral. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) számú napirend: Egyebek 

 

Pálosi László  polgármester: 

Egyebek napirendi pontban kiküldésre került egy határozat-tervezet a kötelező betelepítési 

kvóta elutasítása tárgyában. Szeretném ha ezt a képviselő-testület megtárgyalná, és elfogadná.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 
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Karsai István képviselő: 

Észrevételem lenne, nagyon nem szeretem az ilyen jellegű megerősítéseket. A kormány 

döntse el maga. Azzal együtt sajnos, hogy az egész tartalmával egyet tudok érteni. Magát az 

eljárást nem tartom helyén valónak. Ettől függetlenül egyetértek vele.  

 

Oláh János (1951) alpolgármester: 

Úgy gondolom legyen az bármilyen fórum, legyen az bármi. Ha kell duplán is szavazok, mert 

ez az állapot ami Európában kialakulóban van, és még nem alakult ki teljesen. Ez minden 

képzeletet felülmúl, és ebből nem kérünk. Legalábbis én, és a családom biztos nem. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Annyival egészíteném ki, hogy mi szabolcsiak ezt még nem érezzük. Sajnos hamarosan 

fogjuk érezni a súlyát, mivel a déli rész az le lesz zárva. Nekünk szabolcsiaknak már most 

meg kell tennünk ezt a lépést, már most tiltakoznunk kell, addig míg nálunk nincs nagy baj. 

 

Papp István képviselő: 

Maximálisan így van ahogyan polgármester úr mondja. Pont jelen voltam egy ilyen 

eseménynél, busszal 1km-t 2,5 óra alatt tettünk meg. Jó ez a jelzés, hogy itt lent is lakunk, 

tudunk róla, kifejezzük. köszönöm. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni 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 

3/2016.(I.26) 

határozata 

(Z1) 

 

A kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, 

értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 

kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 

szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

 

2. kéri a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és 

a magyar embereket. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Karsai István képviselő: 

Észrevétel lenne. Tanyáról jelezték idősebb tulajdonosok, kert tulajdonosok. Az 

önkormányzatnak van kis traktorja, lenne igény arra, hogy ezzel a kis traktorral kisebb telkek 

kiszántását szeretnék. Ha ilyen igény van, azt hol jelezzék? 

 

Pálosi László  polgármester: 

Az önkormányzat szolgáltatást nem végezhet. A Nonprofit Kft. végezhet. Az ügyvezetőnél, 

vagy a Kft. irodáját kell felkeresni, ott kell ezt jelezni. 

 

Karsai István képviselő: 

Jelezhetik polgármester úr? 

 

Pálosi László  polgármester: 

Természetesen. Örülnék neki, ha a Kft. ezt is végezné. Traktorja van, eszközt oda tudjuk neki 

adni, tárcsa, eke, amire szükség van. 

 

Karsai István képviselő: 

Kérésem lenne a következő rendes testületi ülésre, hagy kérjem már meg polgármester urat, 

hogy…vagy nem tudom polgármester úr lesz-e aki ebben tud segíteni? Az ifjúsági futballal 

kapcsolatosan. Olyan észrevételek érkeztek, hogy a fiatal gyerekek nem ugyanabban az 

ellátásban részesülnek, mint a felnőttek. Azt jelenti, hogy a meccsek végén nem tudják őket 

megkínálni egy üdítővel, vagy egy pogácsával. Ilyen jellegű észrevétel érkezett a 

polgármester úrhoz.  

 

Pálosi László  polgármester: 

A sport egyesület elnöke tud ebben segíteni. 

 

Karsai István képviselő: 

Azt gondolom, hogyha a legnagyobb támogatója a sport egyesületnek az önkormányzat, akkor 

illik megnézni, hogy a pénzünket milyen módón használja fel. A sport egyesület 

vezetőségétől is szeretnék valakivel beszélni a következő rendes testületi ülésen egyebekben. 

Erre szerettem volna megkérni polgármester urat, hogy legyen szíves hívja már meg. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Ezzel kapcsolatban személyesen nyugodtan megkeresheted a sport egyesület elnökét, vagy a 

futball szakosztály vezetőjét, vagy Kerezsi Csabát, Horvát Lászlót. Bármilyen egyesületnek 

odaadtuk a pénzt, és így utólag bármelyik egyesületen számon kérni, hogy mire használja azt 

a pénzt, nem tartom etikusnak. Azt lehet, hogyha majd márciusban-áprilisban kiadjuk a pénzt, 

hogy azt mondani ezt most az ifire adjuk, ezt a serdülőre, ezt meg a felnőttre. Így utólag, 

mikor már biztos elköltötték a pénzt számon kérni, hogy mennyit költöttél az ifire, és azt 

mondani, hogy miért csak ennyit, nem tartom etikusnak. A jelzést te is megteheted a sport 

egyesület elnökéhez, nem kell a képviselő-testületi ülést megvárni. 

 

Papp István képviselő: 

Arra gondolsz az utánpótlás, a kicsikre. Szoktam vinni őket. Nagyon kicsik, meg van ilyen 

körmérkőzés a lányoknak. Múltkor is 21:20 perckor végeztek Mátészalkán. Szólhatok 

Csabának, köszönöm. 
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Marján János képviselő: 

Odatévedtem egy kis öreg fiúk meccsét játszani hétfőn, és kriminális a padlószőnyeg ami 

állapotban van. Tudom, hogy nem mi hozzánk tartozik, de azért van itt annyi közhasznú 

munkás. 

 

Pálosi László  polgármester: 

A KLIK nem engedi oda a közhasznú munkásokat. 

 

Marján János képviselő: 

Jó. Akkor megszervezem annak a karbantartását, vagy tisztán tartását. Egészségtelen abban 

mozogni. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Hogyan szervezed meg? 

 

Marján János képviselő: 

Úgy, hogy 10 embert odaviszek, kinyitják, és felmosatom. Ennyi az egész, mert a sarkok az 

még nem, de a játéktér is tele. Ha ledobálják a labdát, az szinte szilikózist lehet kapni. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Ezt már megtettem a KLIK vezetőjénél, hogy besegítek. A KLIK vezetője nem engedi be a 

közhasznú munkásokat. 

 

Marján János képviselő: 

Ilyen a földön nincsen. Mikor a balkányi gyerekeknek, a balkányi felnőtt is lemegy, és 

szilikózist kap. Akkor nem kell tudni róla, hogy felmostunk, és kész. Rugalmasan meg kell 

oldani, be kell csukni a szemét. Addig le kell zárni, havat lapátol, és a KLIK vezetője nem tud 

addig odamenni míg felmossák. Ezzel rugalmasan meg lehet oldani. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Ezt nyílt testületi ülésen jegyzőkönyvbe mondod? 

 

Marján János képviselő: 

Én mondom, így jegyzőkönyvbe. Hátha most nem tudjuk megoldani, akkor abba a porba, a 

kis tornaterembe futballoztunk, járt oda sok mindenki. Tisztább volt, mint ez. Amikor a nap 

besüt, szinte látni, hogy ott nem egészséges. Ezt bele mondom, és én ezt meg is oldom. Ez 

olyan, hogy be kell csukni a szemünket, és tisztán kell sportolni, tiszta környezetben. 

 

Oláh János (1959) tanácsnok: 

Meg tudnánk oldani János, mert lenne közhasznú munkása az önkormányzatnak. 

 

Marján János képviselő: 

Ne legyen közhasznú munkás, legyen balkányi ember. 

 

Oláh János (1959) tanácsnok: 

A hivatalos takarítói személyzetnek a számát, azt a KLIK-es intézményekbe nem a terület 

nagyságához állapítják meg, hanem a létszámhoz. Tudjuk, hogy lecsökkent a gyerek létszám, 

és a pedagógus létszám, és annak meghatározott %-a lehet a hivatalos takarítói 

foglalkoztatott. Ezt nem a négyzetméterre adják, hanem a főre, a létszámra. Igazgatóasszony 

év elején nekem azt mondta, hogy nem akar olyan dolgozót meglátni itt, aki nem KLIK-es 
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dolgozó. Azt ő nem tudja számon kérni rajtunk, nem tudja felelősségre vonni, mert afelett 

nem a KLIK, meg nem én rendelkezem, mint vezető. Én rendelkezem utasítási, meg 

ellenőrzési jogkörrel, hanem az-az önkormányzatnak az alkalmazottja. Ennek kapcsán elég 

kevés az a személyzet, és sajnos előfordulhat, hogy nem mindig kerül az teljes mértékben 

felmosásra, de oda szoktam figyelni, hogy amikor lehet azt megoldják. Ha lebetegszik belőle 

három, négy. Ilyenkor fordulhat elő ez az eset, amit te most említettél. 

 

Marján János képviselő: 

Hétfőn voltam, úgy akartuk, hogy össze állunk ha lett volna takarítóeszköz, és felmostunk 

volna, és nem fociztunk volna, és ez a megoldás akkor helyes. Mi akkor kibéreltük, és egy óra 

alatt feltakarítjuk, csak nem volt takarítóeszköz. 

 

Oláh János (1976) tanácsnok: 

Kompromisszum kész vagyok, minden megoldásra ami előbbre visz. Nekem igazodnom kell 

a hivatalos utasításhoz is. 

 

Papp István képviselő: 

Nem rossz amit János mond, mindenkinek igaza van. Nem tudni, elkerült tőlünk, visszakerült. 

Legallyalva visszakapjuk, mert egy érték. Mindig erre vágytunk, hogy legyen. Köszönöm. 

Elnézést, nem akarok senkit bántani. 

 

Karsai István képviselő: 

Nagy részében ugyanazt mondtam volna, amit István. Lehet ezt tényleg a betűk mentén nézni, 

mert hát gondos gazda módjára kéne kezelni ezt a KLIK-nek, ha nem így kezeli, akkor ezt 

lehet így is nézni. Másik oldalról meg az a jó megoldás, ha valamilyen módon ezt megoldják. 

Akár abból az időből, ami ténylegesen arra van szánva. Amit sportolásra lehet használni időt. 

Összeállnak a sportolók, és egy óra alatt ezt felmossák, feltakarítják. Ezzel az a baj, hogy  a 

gyerekek utána, ugyanolyan módon használják majd. Biztos nem a hobbi sportolók koszolják 

ezt úgy össze, akik bejönnek és a tornacipőjüket áthúzzák, hanem a gyerekek is használják ezt 

ugyanúgy. Olyan megoldás lenne jó amit emberi módon egymás között, nem a paragrafusok 

mentén kellene megoldani. 

 

Pálosi László polgármester: 

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

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen a megjelenést. A rendkívüli ülést 8 óra 20 perckor bezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek. 

 

Kelt.: Balkány, 2016. január 26.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 


