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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 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), Marján János, Karsai István képviselők 

 

Nem jelent meg: 

 

Marjánné dr. Rinyu Ilona, Kiss Sándorné és Papp István képviselők 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, Gyulai László 

településfejlesztési előadó, 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 6 fő, határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Marjánné dr. Rinyu Ilona, 

Papp István, és Kiss Sándorné nem tartózkodik a teremben. Javaslom a kiküldött meghívóban 

szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét.  

 

Kérdezem, hogy van-e a napirendi javaslatokkal kapcsolatban valakinek kérdése, 

hozzászólása, javaslata? 

 

Karsai István képviselő: 

Egyebekhez még egy egyebeket, egy lakossági észrevételt szeretnék tolmácsolni, hogyha 

lehet. 

 

Pálosi László  polgármester: 

A közérdekű bejelentést, akkor majd megteszed az egyebekben. 

 

Karsai István képviselő: 

Rendben, köszönöm. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérdezem, hogy van-e a napirendi javaslatokkal kapcsolatban valakinek további kérdése, 

hozzászólása, javaslata? 

 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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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 

32/2016. (III.21.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. március 21-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.) Előterjesztés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00014 „Balkány Város szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása” projekt keretében elfogadandó felhatalmazó nyilatkozat tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Előterjesztés Balkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elfogadása 

tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Egyebek 

a.) hozzájáruló nyilatkozat a balkányi 0790/9 hrsz.-ú telek megosztása után létrejövő 0790/24, 

0790/25 és 0790/26 hrsz. alatti ingatlanok bérbeadása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

1.) számú napirend: Előterjesztés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00014 „Balkány Város 

szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” projekt keretében elfogadandó felhatalmazó 

nyilatkozat 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? 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat 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 Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

33/2016. (III.21.) 

határozata 

(Z1) 

 

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00014 „Balkány Város szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása” projekt keretében elfogadandó felhatalmazó nyilatkozat tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) a KEHOP-2.2.2-15-2015-00014 „Balkány Város szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása” projekt megvalósítása érdekében jelen határozat 1. melléklete 

szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja. 

 

2.) A Képviselő testület felhatalmazza Pálosi László polgármestert a Felhatalmazó 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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                                                                                                                                  KEHOP-2.2.2-15-2015-00014 

1.melléklet Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2016. (III.21.) határozathoz 

 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT 

 

Projekt címe:  Balkány Város szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása 

Konzorciumi Tag neve: Balkány Város Önkormányzata 

Székhelye: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. 

Képviselő: Pálosi László 

Adószám:  15732059-2-15 

 

Alulírott Pálosi László polgármester, mint Balkány Város Önkormányzatának képviselője, 

a tárgybani projekt Végső kedvezményezettje jelen nyilatkozat aláírásával a - Ptk. 6:11. 

§-a és 6:15. §-a alapján – felhatalmazom az NFP Nonprofit Kft-t, a tárgybani projekt 

Konzorciumvezetőjét arra, hogy a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és 

építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(oka)t az Önkormányzat 

helyett és nevében folytassa le, válassza ki a nyertes ajánlattevőt/ajánlattevőket, 

valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – az Önkormányzat nevében és annak 

javára – írja alá a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró 

kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t. 

Kelt: Balkány, 2016. március 21.  

 

 

 ………………………..……………………….. 

 Pálosi László 

 polgármester 

 Balkány Város Önkormányzata

 p.h. 
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2.számú napirend: Előterjesztés Balkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

(ITS) elfogadása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

( Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Pálosi László polgármester: 

Az 2.) 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? 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat 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 Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

34/2016.(III.21) 

határozata 

(Z1) 

 

Balkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület: 

Az előterjesztés mellékletét képező Balkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(ITS) megnevezésű dokumentum tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, a 

dokumentumokat j ó v á h a g y j a. 

 

Felelős: Pálosi László polgármester 

Határidő: 2016. március 22. 

 

3.) számú napirend: Egyebek 

a.) hozzájáruló nyilatkozat a balkányi 0790/9 hrsz.-ú telek megosztása után létrejövő 0790/24, 

0790/25 és 0790/26 hrsz. alatti ingatlanok bérbeadása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
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Pálosi László polgármester: 

Az 3.) 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? 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat 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 Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

35/2016.(III.21) 

határozata 

(D7) 

 

a balkányi 0790/9 hrsz.-ú telek megosztása után létrejövő 0790/24, 0790/25 és 0790/26 

hrsz. alatti ingatlanok bérbeadása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) a Balkány Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő balkányi 0790/9 

hrsz.-ú telek megosztása után létrejövő 0790/24, 0790/25 és 0790/26 hrsz.-ú 

ingatlanokat Csurgó Nikolett egyéni vállalkozó (született: Székesfehérvár, 1992. 

08. 09; lakcíme: Sümegprága, Szent István u. 25.) részére bérbe adja, és hozzájárul, 

hogy a vállalkozó a fenti ingatlanokat telephelyként bejelentse. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pálosi László polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
 

Pálosi László  polgármester: 

Egyebekben kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? 
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Karsai István képviselő: 

Tolmácsolni szeretném. Többektől érkezett lakossági bejelentés, hogy az önkormányzat vegye 

fel a Volánnal a kapcsolatot, mert esti órákban már nem érkezik Nagykállóból hazafelé busz. 

Olyan problémát jelent, hogy sokan szeretnének, vagy tudnának is Nyíregyházán munkát 

vállalni, csak nem tudnak hazajönni. Este 11-kor érkezik az utolsó busz az pedig nem 

vállalható egy családanyának, vagy bármilyen férfi embernek is, hogy egy 8 órás munkát úgy 

végezzen el, hogy este 11 órakor érkezzen haza. Ebben kérné a lakosság az önkormányzat 

segítségét.  

 

Pálosi László  polgármester: 

Voltam már Volán egyeztetésen, hamarosan lesz egyeztetés. Ilyen tájban március, április, 

májusban szokott lenni. Tanácsnok úr is már legalább hárman részt vett, iskola ügyben is. 

Többek között soha nem sikerült semmilyen kérésünket, amit mi szerettünk volna a Volánon 

keresztül kérni. Mindig van kifogás, mindig van indok. Megpróbáljuk most is, de ígérni a 

Volán tekintetében nem tudok.  

 

Karsai István képviselő: 

Kérném ezt megfelelő súllyal, akkor képviseljétek már. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Mindig elmegyünk ezekre a megbeszélésekre. 

 

Karsai István képviselő: 

Ezt ha nem lehet megoldani, akkor nem tudom, hogy az önkormányzat milyen módón tudna 

esetleg egy helyközi járat tekintetében, ebben a dologban segíteni a lakosságnak? Igény lenne 

rá. Fel kellene mérni, ha nem tudunk a Volánnal ilyen szinten egyességre jutni, akkor helyi 

megoldásban kezdjünk el gondolkodni. Erre kérnélek polgármester úr, ha lesz a Volánnal 

egyeztetés, akkor erről majd számolj már be. 

 

Pálosi László  polgármester: 

A két ülés közötti fontosabb események, vagy a lejárt határidejű határozatok között fogom 

szerepeltetni, az egyeztetés mostanában lesz. Március, április hónapokban szokott. 

 

Karsai István képviselő: 

Köszönöm. 

 

Pálosi László polgármester: 

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

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Pálosi László polgármester: 

Köszönöm szépen a megjelenést. A rendkívüli ülést 8 óra 10 perckor bezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek. 

 

Kelt.: Balkány, 2016. március 21.   

 

 

 

 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 

                          polgármester                                                          jegyző  

 

 

 

 


