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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének (nyílt) üléséről 

 

Az ülés ideje: 2016. május 23.  

             

Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

                        (4233 Balkány, Rákóczi u. 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, Oláh János (1976), képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

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

Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetője, Molnár Enikő pénzügyi- és 

gazdasági ügyintéző    

Az ülésen nem jelent meg:  

 

Marjánné dr. Rinyu Ilona      igazoltan távol  

                                         Papp István                           igazoltan távol  

 

Polgármester:  

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket.   

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 7 fő. Marjánné dr. Rinyu Ilona 

és Papp István képviselők jelezték távolmaradásukat.  Az ülés határozatképes, így azt 1100 

órakor megnyitom.  

A képviselő-testület ülésére írásos meghívó nem került kiküldésre, az ülés telefonon lett 

összehívva, így szóban előterjesztést teszek a napirendekre. 1.) számú napirend lenne  

Előterjesztés  a  TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 

pályázat benyújtása tárgyában. 

Zárt ülés keretében tárgyalnák Pósánné Kiss Mónika a földbizottsági feladatkörben eljáró 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének 

állásfoglalásával szembeni kifogását. 

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

 

A napirendi javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Kérem, aki az általam ismertetett napirendi javaslatok napirendre történő felvételét el tudja 

fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

56/2016.(V.23.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. május 23-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1.) A TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

című pályázat benyújtása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

 

Zárt ülés keretében:  

 

1.) Pósánné Kiss Mónika a földbizottsági feladatkörben eljáró Magyar Agrár-,      

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének 

állásfoglalásával szembeni kifogása tárgyában 

             Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző  

 

 

 

1-es számú napirend: - A TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című pályázat benyújtása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

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

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Annyi módosításom lenne a határozat-tervezet 2.) pontjában, a polgármestert szó után, hogy 

akadályoztatása esetén az alpolgármestert megfogalmazás kerüljön be.  
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Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Karsai István képviselő:  

De az SZMSZ-ünkbe nem így van? Szívesen megszavazom, de az SZMSZ erre úgy is 

feljogosít.  

 

Polgármester:  

Elmondom, hogy miért ragaszkodom hozzá. Megjelent a 212-es Kormányrendelet. E 

Kormányrendelet egyértelműen fogalmaz, hogy a Megyei Közgyűlésnek bizottságot kell 

alakítania a TOP pályázatok elbírálásával kapcsolatosan. Nagy valószínűséggel június 1-től a 

bizottság tagja leszek. Amennyiben én TOP pályázatot írok alá, akkor a bizottságban nem 

tudom megszavazni Balkány város pályázatait, mert érintett vagyok. Amennyiben az 

alpolgármester írja alá a pályázatot, akkor én a bizottságban szavazhatok.  

 

Karsai István képviselő:   

Akkor nincs akadályoztatva, hanem vagy az alpolgármester. 

 

Polgármester:  

Nekem ezt javasolta a főjegyző. Ha ez bekerül, (amennyiben bekerülök abba a bizottságba) 

akkor szavazhatok Balkány városát is érintő minden pályázatba. És az alpolgármester fogja 

aláírni. Ha kell, meghatalmazást teszünk, ha nem kell, nem teszünk. Szerintem a képviselő-

testület dönthet úgy, hogy akadályoztatásom esetén az alpolgármester írjon alá. Ezért 

szeretném, hogy bekerüljön ez a megfogalmazás. De ez csak akkor szükséges, ha a bizottság 

tagja leszek. Ez még nem száz százalékos. Ez csak az adatlap aláírásához kell, semmi máshoz. 

Most ezt még alá fogom írni, de a következőket már nem.  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek további kérdése, 

észrevétele, hozzászólása?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki az általam ismertetett módosító javaslatot el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

A képviselő-testület a beterjesztett módosító javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a módosítással együtt a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a módosítással együtt a határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   
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Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2016. (V.23.) 

határozata 

(A15) 

 

A TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 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 megvalósítani kívánt, a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, TOP-1.4.1-15 

kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című. 100%-os támogatási 

intenzitású pályázati felhívásra pályázatot (projektötletet) kíván benyújtani bölcsőde 

építésére. 

 

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

alapján felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert,  

hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa 

meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg. 

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős: polgármester 

 

 

 

Polgármester:  

Napirendünk tárgyalásának végéhez értünk. A nyílt ülést 1105 órakor bezárom.  

 

Kelt: Balkány, 2016. május 23.  

 

 

 

 

 

Pálosi László                                                                                   Karóczkai Istvánné  

polgármester                                                                                              jegyző  


