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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. március 29.  

 

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), Marján János, Papp István, Karsai István képviselők, Marjánné dr. Rinyu Ilona 

képviselőnő 

 

Nem jelent meg: 

 

Kiss Sándorné képviselőnő igazoltan távol 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Karóczkai Istvánné jegyző, Rácz Imre István külsős alpolgármester, dr. Tóth János a Humán, 

Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, dr. Kereskai-Oláh Viktória aljegyző, Molnár Enikő 

Gazdasági és pénzügyi előadó 

 

Pálosi László  polgármester: 

Jó napot 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. Kiss Sándorné nem 

tartózkodik a teremben. Javaslom a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok 

napirendre történő felvételét.  

 

Pálosi László  polgármester: 

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, 1 nem szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2016. (III.29.) 

határozata 
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(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. március 29-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

című pályázat benyújtása tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Egyebek 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtása 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? 

 

Karsai István képviselő: 

Az a megjegyzésem polgármester úr, hogy nekem azért lett volna arra igényem, hogy 

legalább lássak egy tervezett nyomvonalat ezzel kapcsolatosan, hogy-hogy fog ez menni. 

Szerettem volna mindenképpen látni mielőtt ezt megszavazom. Természetesen meg fogom 

szavazni ettől függetlenül is, mert semmi olyat nem fogok visszatartani, ami Balkány város 

előrehaladását segítené. Úgy gondolom ez egy jó dolog. Milyen finanszírozás? 

Utófinanszírozás? Szállítói tartozás? Milyen finanszírozású a pályázat? 

 

Pálosi László polgármester: 

100%-os támogatással, és előleg igénylésre van lehetőség. Utófinanszírozású. 

 

Karsai István képviselő: 

Mennyi előleget lehet igényelni? 

 

Pálosi László polgármester: 

30%-ot. 
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Karsai István képviselő: 

Köszönöm. 

 

Marján János képviselő: 

Karsai István úr már említette a nyomvonalat, és szeretném megkérdezni, hogy ez Biritől 

meddig jön Balkányig? Kossuth kert sarkáig, vagy tábláig, vagy meddig? Van a 

kerékpártároló, és szeretném, ha egy kis fedett, valami esztétikus dolog lenne a végén. 

Rengetegen járnak be buszcsatlakozásokhoz a tanyáról, és a Kossuth kertben most van egy 

ideiglenes bicikli tároló, nem is olyan rossz, szem előtt van. Becsukják és mennek tovább 

amerre tudnak, vagy ha érkeznek oda érkeznek. Az útkereszteződés vagy Nagykálló felől, 

vagy Téglás felől, mindenki eléri. Az ott nem is olyan rossz, és addig eljön a kerékpárút vagy 

nem? Milyen méter széles? Ahogyan kérdezte Karsai István úr is, valamit tudjunk. 1,5 méter , 

1 méter, 220-as kerékpárút lesz megépülve? Támogatom én is ettől független, hogy ezek a 

hiányosságok most nincsenek. 

 

Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő: 

Napirendi ponttal kapcsolatos szavazaton azt fejeztem ki, hogy nem kapunk a testületi 

anyagon kellő felvilágosítást arról, hogy milyen léptékű beruházás. Illetve település 

központot, területeket érintő nyomvonalak, illetve hogy milyen formában? Gyakorlatilag ez 

az anyag képviselői tájékoztatásra, amit mi megkaptunk, ez alkalmatlan. Ez két dolgot hoz le, 

amit a képviselő háttér információ nélkül lehozhat belőle. Az, hogy mennyibe kerül, és hogy 

100%-os támogatás, és önerő biztosítása nem szükséges. Most én újra, és újra elmondom, 

hogy az állam pénzét költjük. Tehát körülbelül, nem tudom 8 évvel ezelőtt ez a program ott 

van a fiókban, vagy elkészült a fióknak. Úgy, hogy belterületi utakon is keresztül ment. 

Konkrétan házakat megjelölve, hogy hol tud menni és hol tud magának utat törni. Akkor 

nyílván nem 283. 300.000.-Ft-ba került volna, hanem sokkal kevesebbe. Tehát gyakorlatilag 

nekem ezzel az előterjesztéssel, és ezzel az egésszel mindenféle bajom van. Nem kapunk 

ebből kellő ismeretet ahhoz, és mindig csak azt a választ kapom, hogy nem kell hozzá önerő. 

Hát az önerőt is mi fizetjük meg, vagy az önerőn túli összeget is mi fizetjük meg, adófizetők. 

Köszönöm. 

 

Pálosi László polgármester: 

Jó. A képviselő-testületi ülés után természetesen a terv ott van Molnár Enikőnél 

megtekinthető bármikor, és tájékozódhat bárki belőle. Véleményként fogtam fel a képviselő 

asszony mondanivalóját. 

 

Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő: 

Kérdésem az, hogy miért nem kaphattunk például egy tervmásolatot? 

 

Pálosi László polgármester: 

Képviselő-testületi ülés után természetesen kaphat tervmásolatot. 

 

Karsai István képviselő: 

Polgármester úr, döntés után kapunk tájékoztatást. Azt gondolom, nem hiszem, hogy presztízs 

kérdésen kívül ez mást jelentene, minthogy egy legalább egy előzetes nyomvonalat most 2 

perc szünet alatt megnézhetnénk. 

 

Pálosi László polgármester: 

Testületi ülés után. 
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Karsai István képviselő: 

Tehát akkor presztízs kérdés van belőle. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérdezem, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e  további kérdés, hozzászólás. 

 

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 5 igen, 3 tartózkodással a polgármester által beterjesztett javaslatot 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

37/2016. (III.29.) 

határozata 

(A15) 

 

TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat 

benyújtása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban 

biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében megjelent, TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” című pályázati konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani, amelynek 

érdekében az alábbi konzorciumi partnerekkel konzorciumi megállapodást kíván kötni. 

 

Konzorciumban résztvevő települések: 

- Balkány Város Önkormányzata (konzorciumvezető) 

- Biri Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 

 

 Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező 

konzorciumi megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

2.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban 

biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. pontban megnevezett konzorciumi 

partnerekkel közösen megvalósítani kívánt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében megjelent, TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” című pályázat vonatkozásában, Balkány Város település tekintetében a 

projekt műszaki tartalmát, és költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:  

 

 A teljes projekt költségvetése (konzorcium egészét tekintve): 

 Támogatás:  284.124.582.- Ft 

 Önerő:  0 Ft 

 Teljes bekerülési költség:  284.124.582.- Ft 
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ebből Balkány Város  Önkormányzatának költségvetése: 

 

 Támogatás:  283.300.352.- Ft 

 Önerő:  0 Ft 

 Teljes bekerülési költség:  283.300.352.- Ft 

 

3.) a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges 

tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) számú napirend: - Egyebek 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek közérdekű kérdése, bejelentése? 

 

Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

 

Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen a megjelenést. A rendkívüli ülést 10 óra 13 perckor bezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek. 

 

Kelt.: Balkány, 2016. március 29.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 

 

 

 


