
1 
 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 22-én  

               megtartott rendkívüli (nyílt) üléséről  

 

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, Oláh János (1976) képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője  

 

Az ülésen nem vett részt:  

 

Marján János                         igazoltan távol  

                                         Marjánné dr. Rinyu Ilona     igazoltan távol 

                                         Papp István                           igazoltan távol 

 

Polgármester:  

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

rendkívüli (nyílt) testületi ülésünkön.   

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

Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselők jelezték távolmaradásuk okát. A képviselő-testület 

határozatképes, így az ülést 7
40

 órakor megnyitom.  

A testületi ülés telefonon lett összehívva, írásos meghívó nem került kiküldésre. Az 

előterjesztést az ülés megkezdése előtt minden képviselő megkapta. Így szóban javaslatot 

teszek a napirendre.  

Indítványozom, hogy a mai rendkívüli testületi ülésünkön a polgármester és az 

alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyában című előterjesztést tárgyaljuk meg.  

Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, új 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, új javaslat nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

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

jelezze.  

 

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

162/2016.(XII.22.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2016. december 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1.) Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapítása 

tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

1-es számú napirend: - Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek 

illetményének megállapítása tárgyában 

                                        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

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

Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

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

Bizottságunk az előterjesztést véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra 

javasoljuk a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon mindent megtárgyaltunk, ahol minden képviselő részt 

vett. Felkérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, javaslatuk, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki el tudja fogadni a határozat-tervezetben foglaltakat a polgármester illetményének 

megállapítása tárgyában, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Mielőtt szavaznánk 

bejelenteném személyes érintettségemet és szavazni kívánok. 

 

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

163/2016.(XII.22.) 

határozata 

(B10)  

 

a polgármester illetményének megállapítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) Pálosi László főállású polgármester havi illetményét 2017. január 1. napjától – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.)  2017. január 1-jétől hatályos 71. § (4) bekezdés e) pontja 

alapján – bruttó 598 300 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

2.) a polgármester költségtérítését – az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján az 1.) pontban 

megjelölt időponttól 89 700 Ft/hó összegben állapítja meg.  
 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének 

számfejtéséről intézkedjen.  
 

 

Határidő: folyamatos, tárgyhónapot követő 5. nap 

Felelős: jegyző 

 

Polgármester:  

Kérem, aki el tudja fogadni a határozat-tervezetben foglaltakat a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában, az azt kézfelemeléssel jelezni 

szíveskedjen.  

 

Oláh János (1951) alpolgármester: 

Mielőtt szavaznánk bejelenteném személyes érintettségemet és szavazni kívánok. 

 

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

164/2016.(XII.22.) 

határozata 

(B4,B6) 

 

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

1.) Oláh János (1951) társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2017. 

január 1. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2017. január 1-jétől hatályos 80. § (2) 

bekezdése alapján – bruttó 269 200 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

2.) a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését – az Mötv. 80. § (3) 

bekezdése alapján – az 1.) pontban megjelölt időponttól 40 300 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  
 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének 

számfejtéséről intézkedjen.  
 

Határidő: folyamatos  

Felelős: jegyző 

 
 

Polgármester:  

Kérem, aki el tudja fogadni a határozat-tervezetben foglaltakat a társadalmi megbízatású 

külsős-nem képviselő testületi tag- alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában, az 

azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.  

 

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

165/2016.(XII.22.) 

határozata 

(B4,B6) 

 

a társadalmi megbízatású külsős – nem képviselő-testületi tag- alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) Rácz Imre István társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag alpolgármester 

havi tiszteletdíját 2017. január 1. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2017. január 1-jétől 

hatályos 80. § (2) bekezdése alapján – bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának számfejtéséről intézkedjen.  
 

Határidő: folyamatos  

Felelős: jegyző 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Polgármester:  

Napirendünk tárgyalásának végéhez értünk. A rendkívüli képviselő-testületi ülést 7
45

 órakor 

bezárom. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok.  

 

Kelt: Balkány, 2016. december 22. 

 

 

 

 

Pálosi László                                                                            Dr. Tóth János  

polgármester                                                                              irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


