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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 28-án 

megtartott közmeghallgatásról. 

 

Az ülés ideje: 2016. november 28. 

 

Az ülés helye: József Attila Művelődési Ház nagyterme 

                        (4233 Balkány, Kossuth u. 3.sz.)  

 

Jelen vannak: 
 

Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1976), Oláh János 

(1959) tanácsnok, Marján János, Papp István, Karsai István képviselők, Marjánné dr. Rinyu 

Ilona, Kiss Sándorné képviselőnő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

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

Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, Kissné Boros Anikó a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda 

csoportvezetője 

 

A lakosság köréből kb. 80 fő. 

 

Pálosi László  polgármester: 

Jó estét kívánok! Mindenkinek! Köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait! Tisztelettel 

és szeretettel üdvözlök mindenkit a mai közmeghallgatáson! 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 9 fő képviselő. Az ülés 

határozatképes mindenki megjelent, így azt 18
00 

órakor megnyitom. 

Előterjesztést teszek a napirendekre. 1.) napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület 2016. 

évi tevékenységéről, a 2017. évi tervekről. A 2.) napirendi pontban, az Egyebekben a 

lakossági hozzászólásokat várnánk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi 

javaslatok napirendre történő felvételével, az azt kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

142/2016. (XI.28.) 

határozata 

(Z1) 

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület a 2016. november 28-ai közmeghallgatáson az alábbi napirendeket 

tárgyalja meg: 
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1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2016. évi tevékenységéről, a 2017. évi tervekről 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2.) Egyebek 

 

1.) számú napirend: Beszámoló a Képviselő-testület 2016. évi tevékenységéről, a 2017. 

évi tervekről 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Pálosi László polgármester: 

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Lakosság! 

 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Valamennyi képviselő, Jegyző Asszony, az 

önkormányzat több előadója jelent meg rajtam kívül, hogy a felmerülő kérdésekre 

válaszoljanak, és együtt megbeszélhessük a településen élők közösségét érintő problémákat, 

gondokat.  

Örömmel látom, hogy településünk számos lakóját köszönthetem.  

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a képviselő-testületi ülések 2016. évben is 

határozatképesek voltak. A rendeleteket, a határozatokat a képviselők nagy többsége 

megszavazta. 2016. évben is a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői 

lettek, az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy  része a járási hivatalokhoz kerültek. Az 

állami finanszírozás is teljesen átalakult, differenciáltabb feladatfinanszírozást tartalmaz. Az 

állam a kötelező feladatokat finanszírozza, amellyel év végén tételesen el kell számolni. A 

nem kötelező feladatokat a saját bevétel terhére lehet megvalósítani. Hitelfelvétel csak 

kormányzati engedéllyel lehetséges. Ez a finanszírozási rendszer még nagyobb szakértelmet 

és odafigyelést igényel.  

Gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetünk tovább stabilizálódott az előző évekhez képest. 

Kifizetetlen számlánk nincs. Minden számlát pontosan és határidőben tudunk teljesíteni. 

A 2016-os évet pénzmaradvánnyal fogjuk teljesíteni, amely megfelelő alapot nyújthat az 

uniós pályázatok önerejének biztosításához.  

Állami támogatást csak konkrét feladatokra lehet felhasználni.  

 

Az önkormányzat 1. 031. 248 e Ft. éves bevételből gazdálkodhatott a 2016-os évben.  

 

Állami támogatás                                                      339.400  e Ft.  

 

Működési célú támogatás                                          487.620  e Ft.  

 

Felhalmozás célú támogatás  

államháztartáson belülről                                                 -  

 

Közhatalmi bevételek, adók                                       139.746  e Ft.  
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Működési bevételek                                                   64.482 e Ft.      

                                        

Működési célú átvett pénzeszköz                                   -  

 

Finanszírozási bevétel                                                    - 

 

Felhalmozási bevétel                                                      - 

 

A számokból kitűnik, hogy fejlesztésre csak a helyi adókból jut pénz.                                          

 

 

Kiadások:  

 

Személyi juttatások                                                   502.527 e Ft.  

 

Munkaadói járulék                                                      85.080 e Ft.  

 

Dologi kiadás                                                            261.553 e Ft.  

 

Ellátottak pénzügyi juttatásai                                      35.545 e Ft.  

 

Egyéb működési kiadások                                           46.633 e Ft. 

 

Felhalmozás célú kiadások                                          99.910 e Ft.  

 

Belföldi finanszírozás                                                       -  

 

Egyéb                                                                                - 

 

 

Az új önkormányzati törvény a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatokat ír elő, 

amelyet részben, vagy teljes egészében finanszíroz, támogat, de a támogatással pontosan és 

időben el kell számolni, és csak a támogatott feladatra lehet felhasználni. (Pl. köztemető 

fenntartás, közvilágítás, közművelődés, stb.)  

 

A helyi önkormányzat továbbra is önként vállalhat olyan helyi közügy ellátását, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe, de ennek forrását az önkormányzat 

saját bevételeiből kell biztosítania és nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását.  

 

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek teljesültek:  

 

1.Takarékos, átlátható és biztonságos működés.  

  

2. Kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

 

3. Szociálisan rászorultak támogatása.  

 

4. Az elindított beruházások megvalósítása és a forrás biztosítása.  

 

5. Takarékos városüzemeltetés.  
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6.  Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, pályázati önerő biztosítása.  

 

Továbbra is a Járási Hivatalhoz tartoznak az alábbi szociális ellátások:   

 

- Aktív korúak ellátása iránti kérelmek;  

- Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmek;  

- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállítására irányuló kérelmek;  

- Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelmek; 

- Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelmek. 

 

Településünkön 644 gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az óvodás 

és az 1-8. évfolyamon tanulók étkeztetése ingyenes. A középiskolásoknak 50 %-os térítési 

díjat kell fizetni.  

A 644 gyermek ingyen tankönyvet is kap, valamint augusztusban és novemberben 5.800.- 

forintos Erzsébet utalványt is kapnak.  

Arra kérek mindenkit, hogy ezt az 5800.-Ft-os Erzsébet utalványt próbáljunk meg szólni 

szomszédunknak, ismerősünknek mert mai napig még nem mindenki vette fel. 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést – a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen biztosítja.  

 

Településünk 2016. évben a tavaszi szünetben 29 gyermek részére, a nyári szünetben, 

júniusban 161 gyermek, júliusban 174 gyermek, augusztusban 174 gyermek, az őszi 

szünetben 99 gyermek részére biztosította a déli meleg főétkezést.     

 

Települési rendkívüli támogatásra 1124 esetben 5.444.900.- Ft. került kifizetésre.  

 

Települési temetési támogatásra 30 esetben került sor 600.000 .- forint került kifizetésre.  

 

Köztemetés 1 esetben volt, 80.000 Ft. értékben.  

 

A települési lakhatási támogatást is sikerült megőriznünk. Sok önkormányzat megszüntette 

ezt a támogatási formát. A legrászorultabbak 6 hónapig, október – március közötti 

időszakban kapják. Utólagosan 370 háztartás részére biztosítjuk az ellátást.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra 17 kérelem érkezett. 

Az elbírálás folyamatban van.  

  

Az Arany János Tehetséggondozó Programra 3 fő nyújtotta be kérelmét. Az elbírálás 

folyamatban van.    

 

2016. évben is támogattuk az első lakáshoz jutókat. Összesen 15-en részesültek e támogatási 

formában. 14 főnek 250.000.-forintot, 1 főnek pedig 160.000.- forintot állapított meg a 

képviselő-testület.  

   

A jó gazdálkodásunknak köszönhetően ebben az évben Karácsonyra minden háztartás közel 

5.000.- forint értékű tartós élelmiszer csomagot kap. Ez a csomag november 30-án fog 
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megérkezni, terveink szerint december 1-én és december 2-án a tanyai településekre lesz 

kiszállítva. December 5-től belterületen 2 hétig itt a művelődési házban osszuk a csomagot. 

Ugyanúgy ahogyan tavaly is, egy háztartás egy lakás. Egy házban ketten, hárman vagy öten 

élnek akkor is egy csomagot kapnak. Erről külön értesítést fognak kapni, kérek mindenkit 

lehetőség szerint minnél hamarabb vegyék át a csomagot. Hasonlóan a tavalyihoz tartós 

élelmiszert fog tartalmazni, cukor, liszt, száraz tészta és egyebeket. 

 

A  tervekről és b e r u h á z á s o k r ó l:  

 

Még 2015-ben elkészültek a tervek a szennyvízcsatorna hálózat bővítésére és a szennyvíztelep 

korszerűsítésére, bővítésére.  

A beruházás kivitelezésére a KEHOP 2.2.2-15-2015 00014 kódszámú pályázat 

eredményeként 1.070.436.075 forint támogatást nyertünk, és valószínűleg a saját erőt 

114.440.327 forintot a Belügyminisztériumtól sikerül megkapnunk. Így a teljes beruházási 

érték 1.184.876.402 forint. A beruházást a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

koordinálja. Sajnos a beruházás még nem kezdődött el, mert az Európai Unió a támogatást 

még nem utalta le. 

  

2015. évben az önkormányzati középületekre sikerült a KEOP 5.7.0/15-2015-0122 kódszámú 

pályázaton 150.000.000.- forintot elnyerni, amelyből megújult, hőszigetelést és új nyílászárót 

kapott az Egészségügyi Központ, a Könyvtár, a Szakolyi úti Kft., a Benedek úti Szociális és 

Gondozási Központ és a béketelepi iskola.  

 

2016-ban a Belügyminisztériumtól kapott 30.000.000.- forintból felújítottuk az Egészségügyi 

Központ belső helyiségeit is. A pályázati pénzből az épület nem csak gázzal, hanem vegyes 

tüzeléssel is fűthető, valamint a meleg vizet napkollektorokkal biztosítjuk.  

A pályázat a fogorvosi rendelő felújítását nem támogatta, így azt saját erőből oldottuk meg.  

 

Folytatjuk a Könyvtár épületének felújítását. A külső felújítás után (tető, hőszigetelés, 

nyílászáró csere) új vizesblokkot alakítottunk ki, valamint a belső felújítás, átépítés is 

befejeződött. A hátsó udvarra a filagória mellett már kemence, grillező és szalonna sütők is 

rendelkezésre állnak a civil szervezetek, egyesületek és társaságok számára.  

 

Sajnos hozzá kellett látni a központi temető bővítéséhez, amelyet két új parcella területtel 

készítettünk elő, és körbekerítettük. Jövőre mindenképpen szükség lenne a fő közlekedő út 

rendbetételére és új urnasírhelyek kialakítására.  

 

A TOP 1.4.1-15 SB1 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények,  közszolgáltatások fejlesztése”   című pályázat keretében 

pályázatot nyújtottunk be 295.866.218.- forint értékben új bölcsőde építésére. Az engedélyes 

tervek kész vannak, a területet megvásároltuk, a pályázat elbírálásra vár.  

 

A TOP 3.1.1-15 SB1 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 

pályázatot adtunk be kerékpárút építésre Balkány és Biri települések között  284.124.582.-  

forint értékben.  Az engedélyes tervek elkészültek, a pályázat elbírálásra vár.  

 

TOP 2.1.3-15 SB1 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című 

pályázatot adtunk be csapadékvíz elvezetésre a Balkány Adonyi-, Kossuth-, Bocskai utcákban 

70.780.126.- forint értékben. Az engedélyes tervek elkészültek, a pályázat elbírálásra vár.  
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TOP 2.1.2-15 kódszámú „Zöld Város kialakítása” című pályázatot nyújtottunk be 

499.951.355.- forint értékben, amely a Kossuth kert, a Piac, a Gencsy kastély előkertje, a 

játszótér felújítását tartalmazza. A pályázat elbírálásra vár.  

 

„Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program”-ban pályáztunk két kondi parkra és 

egy futókörre. A pályázat elbírálásra vár. A kondi parkot az Állam fizeti, a futókörhöz 

1.000.000.- forint saját erő kell, ha nyer a pályázat.    

 

A  k ö z f o g l a l k o z t a t á s r ó l: 

 

- Start Munkaprogram  

 

2016. március 01-től 2017. február 28-ig.  

 

         Bér + járulék                                                    Dologi kiadás  

 

       17.622.864.-              Helyi s.       32 fő                  5.627.755.- 

     111.732.492.-              Közút        100 fő                18.672.050.- 

     137.721.864.-              Mg.           140 fő                16.850.030.- 

       66.317.736.-              Mg. út         60 fő                  4.121.531.-  

     333.394.956.-                                332 fő                45.271.366.- 

 

- Hosszú közfoglalkoztatás  

 

2016. március 11-től 2017. február 29-ig         100 fő  

 

                   Bér + járulék                                           Dologi kiadás                        

 

                  104.235.473.-                                              3.121.407.-  

 

2015. november 15-től 2016. június 30-ig         50 fő 

     

                    33.797.300.-  

 

2016. július 1-től 2017. február 28-ig                48 fő 

 

                    34.498.944.- 

 

2016. szeptember 19-től 2017. február 28-ig      7 fő  

 

                       3.430.294.-  

 

Összesen:  175.962.011.-                               205  fő    

 

 

- Diákmunka közfoglalkoztatás 

 

59 fő diák nyári foglalkoztatását oldottuk meg 3.496.500.- Ft. bértámogatással, segítve a 

családok megélhetését.  
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A Képviselő-testületnek újságolnám el, hogy most érkezett meg a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázatunkra az eredmény. Nyertünk a pályázaton ez a Művelődési Ház és 

a Könyvtárnak a pályázata volt 1.732.620.-Ft-ot nyertünk 467.800.-Ft saját önerőt kell hozzá 

biztosítani. Ebből reflektor, fényállvány, hangfal, másológép, lap top, digitális fényképezőgép 

és kiállítás bútorzat lesz vásárolva belőle.  Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az 

általam elmondottakkal kapcsolatban? 

 

Karsai István képviselő: 

Üdvözlök mindenkit aki megjelent a testületi ülésen. Biri kerékpárút folytatásával 

kapcsolatban, Biri Nagykálló között 7,1 km kerékpár út épült 270.000.000.-Ft-ból. Mi 

ugyanezt a kerékpárutat folytatnánk 280.000.000.-Ft-ból 2,8 km-t. Az lenne a kérdésem, hogy 

mi indokolja a dupla költséget?  

 

Pálosi László polgármester: 

Nem vagyok szakembere ennek, ezt megtervezték és adtak egy költségvetést. Aki ezt 

készítette az tudna erre választ adni, én biztos nem fogok tudni válaszolni mennyi ez a 

kerékpárút értéke és miért ennyi az értéke? Meg kell kérdezni a tervezőtől. Egy biztos mi 

ennyi összegben fogunk pályázni, ennyi összegre adtuk be. 

 

Karsai István képviselő: 

Köszönöm szépen. 

 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Pálosi László polgármester: 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a beszámolót el tudja fogadni, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze azt. 

 

A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen 2  tartózkodás szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

143/2016. (XI.28.) 

határozata 

(A9) 

 

a képviselő-testület 2016. évi tevékenységéről, a 2017. évi tervekről 

 

A képviselő-testület: 

    

                     1.) a 2016. évi tevékenységről, a 2017. évi tervekről szóló beszámolót elfogadta.  
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2.) számú napirend: Egyebek 

 

Pálosi László polgármester: 

Áttérnénk a 2.) napirendi pontra. Itt most Önöké a lehetőség és Önöké a szó.  

 

Nagy János Balkány Bercsényi utca 7 szám alatti lakos: 

Kíváncsi lennék rá, hogy Önök meg vannak-e elégedve az egészségügyi munkálatokkal, 

orvosi ellátással itt Balkányban? Egy orvos van Holuban doktor úr,  a többi az meg jön-megy.  

 

Pálosi László polgármester: 

Ha röviden kívánok válaszolni azt mondanám, hogy nem.  Ha hosszabban akkor azt mondom 

rá, hogy sajnos a képviselő-testületnek nem túl sok beleszólása van. 1992-93 környékén 

privatizálták a háziorvosokat. Mindenki megvásárolta a praxist, utolsó öt évben egy cég 

vásárolta meg a praxisjogot. Ennek az egy cégnek a feladata és hatásköre az orvosok és az 

orvosi ellátásnak a biztosítása. Többször jeleztük a fenntartónak dr. Zajácz Tamásnak. A 

válasza az volt egyenlőre nem talál olyan orvost. Tudunk a problémáról, egyet megígérünk 

folyamatosan fogjuk jelezni ezt a fenntartónak. 

 

Nagy János Balkány Bercsényi utca 7 szám alatti lakos: 

Az iskolánál miért nem ingyenes mindenkinek az étkezés  meg a könyv? Amelyik gyereknek 

mind a két szülője dolgozik, van munkahelye, az nem kap semmilyen támogatást.  

 

Pálosi László polgármester: 

Erre a szociális törvényt tudom mondani, van egy törvény amit nekünk is be kell tartani.  

 

Nagy János Balkány Bercsényi utca 7 szám alatti lakos: 

Nagyon sokan azért nem mennek el dolgozni, mert kiszámolják ha elmennek dolgozni 

bizonyos juttatásokat nem fognak kapni. Mindegy akkor ha közhasznúként dolgoznak. 

Balkányban most egy olyan 100-150 munkahely lehetőség van. A minimálbérnek sem 

ennyinek kellene lennie, mint amennyi most van. Nettó legalább 150.000.-Ft-nak.  

 

Pálosi László polgármester: 

Én erre nem tudok válaszolni. 

 

Nagy János Balkány Bercsényi utca 7 szám alatti lakos: 

Tudom csak mindenki mondja Balkányban de nyilvánosan meg nem vállalják fel az emberek. 

Igazuk van, hogy közhasznúak, mint sem dolgozzanak 120.ezer ft-ért és elveszik a 

támogatásokat tőlük.  

 

Pálosi László polgármester: 

Annyit tudok mondani, hogy a szakképesített minimál bért most drasztikusan megemelte a 

kormány 15%-al. A közfoglalkoztatási bért nem, nem is kívánja. Köszönjük szépen.  

Kérdezem, hogy közérdekű hozzászólása még valakinek? 

 

Móricz János Balkány Ady Endre utca 20 szám alatti lakos: 

Ez az Adonyi úttól egy olyan 200 méter meg a Dózsa út körülbelül ugyanannyi. Lassan már a 

tanyára kimegyünk a járdákkal, de ez a rész ez valahogy kimaradt. Miért? Szeretném ezt meg 

tudni. Mindenhol az Árpád úton lassan már végig megy a járda, de itt amit lehet a város 

központjának mondani itt nincs egy járda. 
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Pálosi László polgármester: 

A START munka pályázat azokat a járdákat engedte amelyek felújításra kerültek. Tavalyi 

évben nagy nehezen sikerült átvinni építési engedéllyel a Dobó régen Dobi utcát. Ott megvan 

az építési engedély. Márciustól augusztusig küzdöttünk vele. 2017 évben be lesz tervezve az 

Ady utcai járda is. Építési engedély szükséges hozzá, már most elkezdtük ennek az építési 

engedélynek a beszerzését. Remélem március áprilisra meglesz az építési engedély és akkor el 

tudjuk kezdeni az Ady úti járdát is. A START munkába vállalunk egy programot azt nekünk 

teljesíteni kell. Sajnos amihez építési engedély kell ott ki kell várni a szakhatósági döntéseket 

ami nem olyan egyszerű. Nem szívesen fogadja be a pályázat az új járda építést, csak a 

felújítást. 

 

Móricz János Balkány Ady Endre utca 20 szám alatti lakos: 

Miért nem vettük előrébb az Ady utat? 

 

Pálosi László polgármester: 

Akkor meg a Dobó utca mondja miért vettük először az Adyt. A Dobi utca már 3 vagy 4 éve 

folyamatosan közmeghallgatáson megkérdezi, hogy mikor lesz polgármester úr járda a Dobó 

utcán? Most te megkérdezted mikor lesz járda az Ady úton. Reményeim szerint jövőre. 

 

Karsai István képviselő: 

Kérdés lenne jegyzőasszonyhoz vagy polgármester úrhoz. Volt egy testületi döntés amiben 

december 5-ét határoztuk meg közmeghallgatás időpontjának és most november 28-án tartjuk. 

Ezzel indokolnám meg, hogy miért tartózkodtam a napirend elfogadásánál. 

 

Pálosi László polgármester: 

Bizottsági ülésen részt vettél és utána egy nappal volt a képviselő-testületi ülés. A bizottsági 

ülés úgy döntött december 5. Ugye te be is jelentetted, hogy a Képviselő-testületi ülésen nem 

tudsz majd részt venni. A képviselő-testületi ülésen felvetődött nem lenne jó december 5 

helyett mégis november 28-ai időpont. Azt mondtam amennyiben a képviselő-testület 

megszavazza november 28-ai időpontot akkor legyen az a közmeghallgatás napja.  

 

Karsai István képviselő: 

Köszönöm szépen! 

 

Pálosi László polgármester: 

Kérdezem, hogy kinek van közérdekű kérdése még, hozzászólása? 

 

Móricz János Balkány Ady Endre utca 20 szám alatti lakos: 

Vannak a dűlő utak, itt két helyrajzi számról beszélek. Azt megközelíteni nem lehet. Nekem 

egyik helyen van 1,7 hektár a másik helyen 1,4 hektár de próbáljon már meg oda bemenni 

valaki. Köszönöm. 

 

Pálosi László polgármester: 

A gazdáknak mindig aranyat ér az eső, a dűlő utaknak nem. Ha esik az eső és a dűlő utakon 

közlekedünk az szinte járhatatlan. Amikor a csapadékos őszön vagyunk túl ilyenkor a gréder 

használhatatlan. Több kárt okoznánk, mint amit teszünk. Mindig jobb ha így hagyom és 

megvárjuk amíg leszivalkodjon és tavasszal neki állunk és eltoljuk. Most amivel le vagyunk 

maradva és a két alpolgármesterünk is jelezte, hogy a dűlő utakon a rengeteg benyúló faágtól 

sem lehet közlekedni. Most több brigád is dolgozik ezen és próbál segíteni, tisztítják a dűlő 
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utakat. Az elmaradásnak egy oka van. A Református Egyház visszaadta kezelésbe a Balkány 

Város Önkormányzatnak a Kállai úti temetőt. Most már az önkormányzat tulajdona. Minden 

erőmet és minden közmunkást arra irányítottam, hogy a Kállai úti temető mindenszentekre 

rendezettebb legyen ami hellyel közel sikerült is. A dűlő utak és az alsóbbrendű utak 

ténylegesen járhatatlanok a csapadék miatt, de sok mindent nem tudunk vele csinálni.  

Kérdezem, hogy kinek van további közérdekű kérdése, hozzászólása, véleménye? 

 

További közérdekű kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Pálosi László polgármester: 

Láthatták a város ünnepi díszbe öltözött, áll a fenyőfánk. Az adventi koszorút vasárnap az 

első gyertyát meggyújtottuk. várok mindenkit szeretettel második, harmadik, negyedik 

vasárnapi gyertyagyújtásra. Tegnap is sokan voltunk annak ellenére, hogy az időjárás nem 

fogadott kegyeibe bennünket. Élő betlehemes újra lesz Balkányban. Az időpont még 

bizonytalan, hogy ez szenteste vagy péntek este lesz. Mindenkit időben értesítünk majd az 

időpontról. A Kossuth kertbe ki lettek rakva a betlehemes bábuk, meg lehet tekinteni. Mielőtt 

bezárnám az ülést jegyző asszonynak adom meg a szót. 

 

Karóczkai Istvánné jegyző asszony: 

Tisztelt Polgármester Úr! Képviselő Testület és balkányi  lakosok! 

Szeretném bejelenteni, hogy 2016 december 31-én az önkormányzatnál megszűnik a 

munkaviszonyom. A Közszolgálatban töltött 40 év után a nők kedvezményes nyugdíjba 

vonulásának feltételeivel rendelkezem. Ebből 20 évet dolgoztam ügyintézőként, illetve 

különböző hivatali csoportok vezetői voltam. 20 évet jegyzőként dolgoztam. A közszolgálati 

pályát elhagyva, de nem elfeledve tekintek vissza a hivatali szervezet munkatársaival, 

Képviselő Testületi tagokkal, bizottságok tagjaival végzett munkámra. Segítségüket, 

közreműködésüket köszönöm, hogy számíthattam Önökre az eredményes napi feladatok 

során. 

Köszönöm Pálosi László Polgármester Úrnak, hogy hazahívott és Balkány lakosságáért 

dolgozhattam,  8 évig jegyzőként. Köszönöm az Intézményvezetőknek, Egyházak vezetőinek 

valamint a civil szerveteknek az  együttműködését. Köszönöm, hogy segítettek energiát 

nyerni a napi feladatok ellátásához,sőt ettől többet is baráti gesztusokkal bátorítottak. 

Kívánom utódomnak dr. Tóth Jánosnak, aki 2017 január 1-től megbízott jegyzőként 

tevékenykedik. Sok sikert neki. Kívánom, hogy tudjon megfelelni a szakmai kihívásoknak és 

néha az embert-próbáló feladatokat sikeresen hajtsa, vagy hajtassa végre. 

 Mindenki számára ismeretes, hogy Balkányból elköltözöm, de a szívem mélyén örökké 

balkányi maradok. Nem szakadok el Balkánytól, hiszen  a Megggyógyulok" a Balkányi 

Daganatos Betegekért alapítványi tag vagyok. Ezer szállal kötődök Balkányhoz. Az adventi 

ünnepek után mindenkinek Áldott, békés karácsonyt kívánok a szerettei és családi körben.  

Köszönöm szépen a türelmüket. 
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Pálosi László polgármester: 

Mit mondhatnék, hiányozni fog Erika. Kívánok neki sok boldog nyugdíjas éveket, töltse 

szerettei körében. Természetesen mindig szívesen látjuk és visszavárjuk ide Balkányba. 

Megköszönöm az ittlétüket. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új  évet kívánok 

mindenkinek. A közmeghallgatást, a mai képviselő-testületi ülést 18
35 

órakor bezárom. 

 

Kelt: Balkány, 2016. november 28. 

  

 

 

 

              Pálosi László                                                                 Karóczkai Istvánné 

              polgármester                                                                          jegyző 
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