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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. július 13.  

             

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, Kiss Sándorné, Oláh János 

(1959), Oláh János (1976), Papp István 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,  Dankó Zsuzsa a Balkány 

Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetője a 3-as számú napirendhez, Molnár 

Enikő pénzügyi és gazdasági ügyintéző, Gyulai László településfejlesztési előadó  

 

Az ülésen nem jelent meg:  

 

Karsai István                             igazoltan távol  

Marjánné dr. Rinyu Ilona          igazoltan távol  

Marján János                             igazoltan távol 

 

Polgármester:  

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

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 6 fő. Marján János, Marjánné dr. 

Rinyu Ilona, Karsai István képviselők távol vannak.  Az ülés határozatképes, így azt 805 

órakor megnyitom.  

Előterjesztést teszek a napirendekre. A meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre 

történő felvételét indítványozom. (Meghívó jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

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

 

A napirendi javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Kérem, aki a meghívóban szerelő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét el tudja 

fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

89/2016.(VII.13.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. július 13-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1.) Előterjesztés a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat benyújtása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.)  Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való 

 részvétel tárgyában 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 

 Előadó: Pálosi László polgármester és Dankó Zsuzsa intézményvezető 

 

 

1-es számú napirend: - Előterjesztés a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési                        

                                        környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 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) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester: 

Felkérem a képviselőket, a tanácskozási joggal megjelenteket, hogy a napirenddel kapcsolatos 

kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni 

szíveskedjen.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

90/2016.  (VII.13.) 

határozata 

(D6) 

 

A TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” 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-2.1.3-15 kódszámú, „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot 

(projektötletet) kíván benyújtani. 

 

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

alapján felhatalmazza a polgármestert, illetve akadályoztatása esetére az 

alpolgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges 

tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg. 

 

            Határidő: folyamatos  

            Felelős: polgármester 

 

  

2-es számú napirend: - Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark   

                                        Programban való részvétel 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) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester: 

Felkérem a képviselőket, a tanácskozási joggal megjelenteket, hogy a napirenddel kapcsolatos 

kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.  

 



4 
 

Polgármester: 

A határozat-tervezetet 3-as ponttal javaslom kiegészíteni. Mivel pályázunk a 200 méteres 

futópályára is, 1 millió forinttal egészítsük ki. Erről bizottsági ülésen is szó volt.  

Ismertetem a határozat-tervezetet: A képviselő-testület a fejlesztési tartalék terhére 1 millió 

forint saját erőt biztosít a 200 méteres futó pálya kivitelezésére.   

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

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosítással együtt a határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

91/2016.  (VII.13.) 

határozata 

(Z1) 

 

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvétel tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvétel érdekében 

kérelmet kíván benyújtani. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásának előkészítéséhez, és 

benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó 

szerződéseket kösse meg. 

 

3.) a fejlesztési tartalék terhére 1 millió forint (azaz: Egymillió forint) saját erőt biztosít a 

200 méteres futó pálya kivitelezésére.   

 

            Határidő: folyamatos 

            Felelős: polgármester 

 

 

 

3-as számú napirend: - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 

                             Előadó: Pálosi László polgármester és Dankó Zsuzsa  intézményve- 

                                        zető 

 

(Határozat-tervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

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

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. 
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Oláh János(1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester: 

Felkérem a képviselőket, a tanácskozási joggal megjelenteket, hogy a napirenddel kapcsolatos 

kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Mivel itt is 500.000.- forint saját erő kell, akkor nem a 2015. évi pénzmaradvány terhére, 

hanem a 2016. évi fejlesztési tartalék terhére lenne a pályázathoz szükséges önerő.  Kérem, 

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

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület a beterjesztett módosítással együtt 6 igen szavazattal a határozat-

tervezetben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

92/2016. (VII.13.)  

határozata 

(D6) 

 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) kinyilvánítja, hogy a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázaton részt 

kíván venni. A pályázat keretén belül a közösségi színterek berendezéseinek, 

felszereléseinek, eszközeinek kialakítására törekszik. 

 

2.) a pályázathoz szükséges önerőt – 500.000.- Ft összeget – az önkormányzat                    

2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet szerinti                 

2016. évi fejlesztési tartalék  terhére biztosítja. 

 

3.) felkéri a Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetőjét a pályázat 

elkészítésére. 

 

4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelősök: polgármester, intézményvezető 
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Polgármester:  

Napirendjeink tárgyalásának végéhez értünk. A rendkívüli  testületi  ülést 

815órakor bezárom.   

 

Kelt: Balkány, 2016. július 13.  

 

 

 

Pálosi László                                                                               Karóczkai Istvánné  

Polgármester                                                                                          jegyző 

 

 

 


