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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 4.  

             

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, Karsai István, Kiss Sándorné,  

Marjánné dr. Rinyu Ilona, Oláh János (1976) képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

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

 

Polgármester:  

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

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 6 fő. Oláh János (1959) 

tanácsnok, Papp István, Marján János képviselők igazoltan vannak távol.  Az ülés 

határozatképes, így azt 805 órakor megnyitom.  

Előterjesztést teszek a napirendekre. A kiküldött 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:  

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

79/2016.(VII.04.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. július 4-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  
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1.) A Balkányi Mentőállomás kérelme magzati szívhangvizsgáló készülék   

            vásárlásának támogatása tárgyában 

            Előadó: Pálosi László polgármester  

 

2.) A balkányi 794/2/A/1 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése  

            Előadó: Pálosi László polgármester 

 

Zárt ülés keretében:  

 

1.) Bartha Ildikó, Balkány, Táncsics u. 18. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Czivik Jánosné, Balkány, Ady u. 31. szám alatti lakos ápolási díjának kiegészítése 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Csonka Bálintné, Balkány, Szakolyi u. 84. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

4.) Horváth Miklósné, Balkány, Váci u. 13. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

5.) Orbánné Mulik Valéria, Balkány, Szakolyi u. 12. szám alatti lakos ápolási 

díjának kiegészítése 

 Előadó: Pálosi László polgármester 

 

6.) Szoták Tiborné, Balkány, Tormáspuszta 14. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése 

 Előadó: Pálosi László polgármester 
 

 

1-es számú napirend: - A Balkányi Mentőállomás kérelme magzati szívhangvizsgáló    

                                        készülék vásárlásának támogatása tárgyában 

                                        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Kérelem jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

A kérelmet véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem a bizottság elnökét, 

hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

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

Bizottságunk a kérelemben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat 

elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 



3 
 

 

Polgármester:  

Felkérem a képviselőket, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

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

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

80/2016. (VII.04.)  

h a t á r o z a t a  

(Zl)  

 

magzati szívhangvizsgáló készülék vásárlásának támogatása tárgyában  

 

A képviselő-testület:  

 

1.) az Országos Mentőszolgálat Balkányi Mentőállomás kérelmének hely ad, a „Doppler 

CMS Sonoline c” típusú magzati szívhangvizsgáló készülék megvásárlásához a 

Balkányi Mentőállomás részére 30. 000.- Ft., (azaz: Harmincezer forint) támogatást 

biztosít a felhalmozási tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. július 31.     

 

 

2-es számú napirend: - A balkányi 794/2/A/1 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értéke- 

                                       sítése  

                                       Előadó: Pálosi László polgármester  

 

Polgármester:  

A napirendet 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 a napirendet  véleményezte. Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt az 

önkormányzati ingatlant a jövőben ne adja ki bérbe, illetve a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére bocsássa rendelkezésre irodaként. Más jelleggel hasznosítsa, mint 

eddig. Ne bérleményként, hanem saját felhasználásra.  

 

Polgármester:  

Felkérem a képviselőket, ha a napirenddel kapcsolatban kérésük, javaslatuk, hozzászólásuk 

van, azt elmondani szíveskedjenek.  
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Karsai István képviselő:  

Hozzászólásként annyit szeretnék elmondani, hogy az egész történet elhibázott volt, mert az 

első pillanattól kezdve nem kellett volna, mivel nem volt elővásárlási joga. Ha értékesíteni 

akarta volna az önkormányzat, akkor tudta volna értékesíteni.  Azzal viszont teljes mértékben 

egyetértek, ha konkrét feladatot tudunk adni, és ez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

épületének használata, és ez konkrét faladat lesz, és ezzel végre talán az épület elbontásra 

kerül, amibe jelenleg vannak, mert az nagyon csúnya. Ha ott parkoló kerül kialakításra, azt 

támogatni fogom.  

 

Polgármester:  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, 

hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Két határozat-tervezet lenne: Az egyik az az, hogy a képviselő-testület a nevezett 

önkormányzati ingatlant nem kívánja értékesíteni és visszavonja az eddigi, értékesítésre  

irányuló határozatát. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

elfogadta.  

 

Polgármester:  

A második határozat tervezetet ismertetem: 2016. július 1-től, 2016. július 31-ig a jegyző a 

bérleti szerződést készítse el a Bal-Point Hungary Kft. részére és 2016. augusztus 1-től az 

épületet a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adjuk át térítésmentesen használatra. Kérem, 

aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

81/2016. (VII.04.)  

határozata  

(D7) 

 

a balkányi 794/2/A/1 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) kinyilatkozza, hogy a balkányi 794/2/A/1 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja 

értékesíteni.  

 

2.) az 50/2016. (IV.19.) számú határozatát visszavonja.   
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Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

82/2016. (VII.04.)  

határozata  

(D7) 

 

a balkányi 794/2/A/1 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 

 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) felkéri a jegyzőt, hogy 2016. július 1-től 2016. július 31-ig terjedő időre a bérleti 

szerződést készítse el a Bal-Point Hungary Kft. részére.  

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

3.) 2016. augusztus 1-től  a balkányi 794/2/A/1. hrsz-ú ingatlant  Balkány Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának   térítésmentes használatra átadja. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Polgármester:  

Napirendjeinek tárgyalásának végéhez értünk. A nyílt ülést 812 órakor bezárom.  

 

Kelt: Balkány, 2016. július 4.  

 

 

 

 

Pálosi László                                                                           Karóczkai Istvánné  

polgármester                                                                                   j e g y z ő  


