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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15-én  

               megtartott rendes (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,  

Kiss Sándorné, Oláh János (1976), Papp István képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Rácz Imre külsős alpolgármester, dr. Tóth János mb. jegyző, Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi 

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

csoportvezetője, Kerezsi Mihályné a Balkányi Barackvirág Óvoda intézményvezetője, Nagy 

Tibor a Balkányi Önkéntes Egyesület parancsnoka a 9-es számú napirendhez, Magyar Sándor 

a Balkányi Településgazdasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az 5-ös 

számú napirendhez 

  

Az ülésen nem vett részt:  

 

Marjánné dr.Rinyu Ilona      igazolatlanul távol 

                                      Karsai István                         igazolatlanul távol 

                              

 

Polgármester:  

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

rendes (nyílt) testületi ülésünkön.   

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

Rinyu Ilona képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. A képviselő-testület 

határozatképes, így az ülést 8
02

 órakor megnyitom.  

Előterjesztést teszek a napirendekre. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok 

napirendre történő felvételét indítványozom azzal a kiegészítéssel, hogy Egyebek a.) 

pontjában tárgyalnánk a Gencsy kastély ügyét, Egyebek b.) pontjában a földterület vásárlás 

ügyét. (Meghívó jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokkal, az általam elmondott kiegészítéssel kapcsolatban 

van-e valakinek kérdése, észrevétele, új javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, új javaslat nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok naprendre történő felvételét el tudja 

fogadni az általam tett kiegészítéssel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2017.(II.15.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2017. február 15-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

Előadó: Pálosi László polgármester 

1/b.) Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

2/a.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből               

            eredő fizetési kötelezettségek megállapítása tárgyában 

             

2/b.)    Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló ren-  

            delet megalkotása tárgyában 

            Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.)       Előterjesztés a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkor-       

           mányzati rendelet tárgyában  

           Előadó: Pálosi László polgármester   

 

4.)       Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.26.) ön- 

           kormányzati rendelet módosításának tárgyában 

           Előadó: Pálosi László polgármester   

 

5.)      Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

           vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  

           Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző  

 

6.)      Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú „Csatlakozási konstrukció az  

          önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtása  

          tárgyában 

          Előadó: Pálosi László polgármester   

 

7.)     Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában  

         Előadó: Pálosi László polgármester   

 

8.)     Előterjesztés a március 15-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában  

         Előadó: Dankó Zsuzsa intézményvezető és az oktatási intézmények vezetői  
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9.)    Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről   

         Előadó: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Parancsnoka  

 

10.)  Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemterve tárgyában  

        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

11.) Előterjesztés a 2017. évi Startmunka program támogatása tárgyában  

        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

12.) Egyebek  

 

a.) A Gencsy kastély ügye  

 

        b.) Földterület vásárlás ügye  

 

 

 

Zárt ülés keretében: 

 

 

1.) Menyhárt Zoltán és Szilágyi Kitti Éva 4233 Balkány, Liliom u. 5. szám alatti  

lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme  

            Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző  

  

2.) Varga Attila és Vargáné Diczkó Renáta 4233 Balkány, Táncsics u. 10. szám alatti  

lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme  

            Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző  

 

3.) Nagy Istvánné 4233 Balkány, Nádas tanya 5. szám alatti lakos fellebbezése 

gyógyszertámogatás iránti kérelmének elutasítása ügyében  

Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző 

 

 

 

1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az              

                                         átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb   

                                         tájékoztatásról 

                             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:  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-

tervezetben foglaltak elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.  

 



4 
 

Polgármester:  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Aki az 1/a.) napirendet el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.    

 

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

  

1/b.) számú napirend: - Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

                              Előadó: Pálosi László polgármester 

 

(Tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

A tájékoztatóban foglaltakat 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:  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat véleményezte. Azt 

tudomásulvételre ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Egy kiegészítést teszek. Pénteken megjelent a szennyvízberuházásunk közbeszerzésének 

lezárása. Eredményes volt a közbeszerzés. Az EURO 2000 Konzorcium nyerte a 

közbeszerzést. Reményeink szerint hamarosan elindul a szennyvízberuházásunk.  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Aki az 1/b.) napirendet el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.    

 

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

és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

13/2017. ( II.15.)  

h a t á r o z a t a  

(C5) 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 

 

A Képviselő-testület:  
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1.) a 152/2016.(XII.07.), a 153/2016.(XII.07.), a 154/2016.(XII.07.), a 2/2017. (II.06.)  

számú határozatra adott jelentést elfogadta.  

      

   

      2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló   

           tájékoztatást tudomásul vette.  

 

 

2/a.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata adósságot kelet- 

                                         keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítá- 

                                         sa tárgyában  

                                         Előadó : Pálosi László polgármester  

 
 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Kulturális 

Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 

ismertetni szíveskedjenek.   

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat- 

tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

A Szociális és Kulturális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-

tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha az előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek, azt 

kézfelemeléssel jelezni szíveskedjenek.  

 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

14/2017.(II.15.)  

határozata  

(Z1)  

 

Balkány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő             

             fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban     

             bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 

 

             Határidő: azonnal  

             Felelős: polgármester  
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1. melléklet 

Balkány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

     
Forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség összegei 
ÖSSZESEN 

F=(C+D+E) 

2018. 2019. 2020. 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 103 025 207 103 025 207 103 025 207 309 075 621 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

02       0 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03       0 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 

04       0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05       0 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés 
06       0 

Saját bevételek (01+… .+06) 07 103 025 207 103 025 207 103 025 207 309 075 621 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 51 512 604 51 512 604 51 512 604 154 537 811 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása 

09       0 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 

10       0 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

11       0 

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

12       0 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 

- ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

13       0 

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a 

még ki nem fizetett ellenérték 

14       0 

hitelintézetek által, származékos műveletek  

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 

Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 

fedezeti betétek, és azok összege 

15       0 

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (08-16) 
17 51 512 604 51 512 604 51 512 604 154 537 811 
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2/b.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata 2017. évi költség- 

                                         vetéséről szóló rendelet megalkotása tárgyában  

                                         Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Kulturális 

Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 

ismertetni szíveskedjenek.   

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet- 

tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

A Szociális és Kulturális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet-

tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Oláh János (1951) alpolgármester:  

Szeretném Tátrainé Tálas Juditnak a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetőjének 

megköszönni, hogy az elmúlt hét-nyolc évben mindig olyan költségvetés kerül a képviselő-

testület elé, ami mint kiderült mindig tartható volt. És ez nagyon fontos dolog. Nem kellett 

úgy módosítani költségvetést, hogy valamilyen hibák miatt. Mindig csak esetleg aktuális 

dolgok miatt kellett módosítani. Ezt a munkát nagyra értékelem.  

 

Polgármester:  

Maximálisan egyetértek alpolgármester úrral. Ez a költségvetés is egy teljesen lecsupaszított 

költségvetés.  A Szociális és Kulturális Bizottság ülésén is elmondtam, hogy kizárólag az 

állami normatívát, illetve a tervezett adóbevételünket tartalmazza. Azért is ilyen kevés az 

összeg, 660 millió forint összköltségvetés, mert egyetlen egy pályázatot sem tartalmaz. 

Véleményem szerint szükség lesz évközben a módosításokra. Az előbb elmondtam, hogy a 

szennyvízberuházás biztos, hogy beindul ebben az évben. Reményeim szerint még a 

tavasszal. Az egymilliárd kettőszázmillió forintos beruházás. Ezzel módosítani kell majd a 

költségvetést. Folyamatban van a start munka elbírálása, folyamatban van a hosszú 

közfoglalkoztatás is, emiatt is módosítani kell majd a költségvetést. S folyamatban van több 

olyan beruházásunk is, ami miatt biztosan módosítanunk kell évközben, de úgy gondoltam, 

hogy egy lecsupaszított költségvetést teszünk az asztalra. Így teljes egészében a kiadás és 

bevételi oldal tartható. És igyekszünk, hogy tartsuk is. És tartalékot képez a 2016. évi 

maradványértékünk, ami várhatóan 200 millió forint körüli összeg lesz.  

 

Kérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további 

kérdés, javaslat, hozzászólás?  

 

További kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.  
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Polgármester:  

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

 

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

alábbi rendeletet alkotta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

1/2017. (II.15.)  

rendelete 

(B1) 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

662 383 944 Ft Költségvetési bevétellel 

647 375 657 Ft Költségvetési kiadással 

15 008 287 Ft 

15 008 287 Ft 

……………….Ft 

Költségvetési egyenleggel 

- ebből  működési (többlet) 

             felhalmozási (hiány,többlet) 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-

testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 
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(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves 

(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 

szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. – 9.4.3. mellékletek szerint határozza 

meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja 

meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a 

személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának 

növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 

szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
.
  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 

esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta 

a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat 

jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 
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(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület 

dönt. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig - 

a polgármesterre átruházza.  

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 

hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható. 

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 

negyedévenként, tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig, de legkésőbb az éves 

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 

a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 

azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, 

egyéb előirányzatokkal a 16/2016.(II. 15), 17/2016.(II.15) számú képviselő-testületi 

határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

rendelkezik. 
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(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 

mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-

módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást 

vezetni. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 (1) Ez a rendelet 2017. január 1.-én lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének: 

 2/2016. (II. 15) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről; 

10/2016. (XII. 07) önkormányzati rendelete Balkány Város Önkormányzat és    

intézményei 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározásá- 

ról. 

 

........................................... ........................................... 

jegyző polgármester 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.    

Balkány, 2017. február 15.  

 

                                                                                                  dr. Tóth János  

                                                                                                     mb. jegyző 

 

 

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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3-as számú napirend: - Előterjesztés a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelé- 

                                        séről szóló önkormányzati rendelet tárgyában  

                                        Előadó: Pálosi László polgármester                

  

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Kulturális 

Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 

ismertetni szíveskedjenek.   

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet- 

tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

A Szociális és Kulturális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet-

tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Végül is az előző évek gyakorlatához igazodva július utolsó két hetében, és a két ünnep 

közötti időszakot fedezzük le.  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

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

 

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

alábbi rendeletet alkotta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2017.(II.15.) 

önkormányzati rendelete 

(A0) 

 

a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltatási tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv munkavégzésről 

szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13.§ - 15.§ ajánlásának figyelembevételével az 

alábbiakat rendeli el: 

1.§ 

 

E rendelet hatálya kiterjed a Balkányi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi közszolgálati tisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 

 

2.§ 

 

(1)A Hivatal 2017. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2017. év július hó 17.  

napjától 2017. év július hó 30. napjáig tart.     

     . 

 

(2) A Hivatal 2017. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2017. év december hó 27. 

napjától 2017. év december hó 30. napjáig tart. 

 

3.§ 

 

A nyári és téli igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart az alábbiak szerint: 

 

a) hétfő - péntek 7:30 órától 16:00 óráig. 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba és 2018. január l-jén hatályát veszti. 

 

 

                                        Pálos László                        dr. Tóth János 

                                        polgármester                           mb. jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  

 

Balkány, 2017. február 15. 
 

        dr. Tóth János 

mb. jegyző 
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4-es számú napirend: - Előterjesztés a szociális ellátások helyei szabályozásáról szóló  

                                       6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyában  

                                       Előadó: Dr. Tóth János mb. jegyző 

 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Kulturális 

Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat 

ismertetni szíveskedjenek.   

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet- 

tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

A Szociális és Kulturális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet-

tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Oláh János (1951) alpolgármester:  

Ezek a dolgok, amelyek most itt a szociális rendeletünkben megjelennek, azt jelentik, hogy 

egyre jobban gazdálkodik az önkormányzat, mert csak úgy tudjuk megtenni. Mert, ha nincs 

miből, akkor nem tudunk emelgetni semmit. Ha itt megnézzük a temetési segélyt, akár a 

szociálist, akár a lakhatási támogatást, tehát, ha ezeket tudjuk emelni, a lakosság körében  

biztosan pozitív lesz, főleg azoknál, akiket ez érint.  

 

Polgármester:  

A lakhatási támogatás eddig úgy volt, hogy októbertől márciusig. Egy évben kétszer kellett 

papírozni. Most már nem kell papírozni csak egyszer. IV. hó 1-től fog járni XII. hó 31-ig. S 

emeltük 2.500.- forintról 3.000.- forintra, 3.500.- forintról 4. 000.- forintra.  Bevezetünk egy 

új támogatási formát.  A gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő gyermekeknek 

egyszeri tanévkezdési támogatást adunk augusztus és szeptember hónapban. Állandó 

lakcímmel rendelkezőnek kell lennie a tanulónak, illetve iskolalátogatási igazolás is szükséges 

hozzá. Óvodásoknak, iskolásoknak, középiskolásoknak, felsőfokú oktatási intézményben 

tanuló diákoknak is fog járni ez a támogatás. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő gyermekek Erzsébet utalványt kapnak évente kétszer.   

A köztemetést 100.000.- forintra emeljük. A temetési segélyt pedig 20.000.- forintról 30.000.- 

forintra emeljük.   

 

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

hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  
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Polgármester:  

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

szíveskedjen.  

 

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

alábbi rendeletet alkotta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2017. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 

(L0) 

 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 

62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a szociális ellátások 

helyi szabályozásáról a következőket rendeli el: 

  

1. § 

 

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) 4000 Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

b) 3000 Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 14. § (1), (2), (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Lakhatási támogatás legfeljebb kilenc hónap időtartamra, április-december hónapokra 

állapítható meg. 

(2) A kérelem a tárgyév április hónap 1. napjától a tárgyév december hónap 31. napjáig 

nyújtható be. A támogatásra való jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtása hónapjának 

első napja. 

(2c) A kiegészítő lakhatási támogatás iránti kérelem kizárólag január 1. napjától március 31. 

napjáig adható be, és a támogatás kizárólag a januártól márciusig terjedő időszakra 

állapítható meg. 

(2d) A kiegészítő lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 1000 Ft, mely a kérelem 

benyújtásától esedékes, visszamenőlegesen nem folyósítható. A megállapított támogatás a 

támogatási időszakot követően, április 10. napjáig egy összegben kerül kifizetésre.” 
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3. § 

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési segély állapítható meg annak, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy 

a)   nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban, 

b)    az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, 

c)   nem igényelt köztemetést. 

(2) A temetési segély iránti kérelemhez - melyet legkésőbb a temetést követő 60 napon belül 

kell benyújtani - mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy 

annak - a hivatal által - hitelesített másolatát, valamint - ha a haláleset helye nem Balkány - a 

halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is. 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

temetési segély összege 30 000 Ft 

(4) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt.” 

4. § 

A Rendelet 18. § (4) bekezdésében a „80 000 Ft” szövegrész helyébe a „100 000 Ft” 

szövegrész lép. 

5. § 

A Rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki: 

„10/A. Tanévkezdési támogatás 

17/A. § 

(1) Az önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való 

hozzájárulásként azoknak az életvitelszerűen Balkányban élő, balkányi  állandó lakcímmel 

rendelkező lakosoknak, akik óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és a kérelem benyújtásának 

időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek, évi egy 

alkalommal 10 000 Ft tanévkezdési támogatást állapít meg. 

(2) A támogatás folyósítására legkésőbb a támogatás iránti kérelem beadását követő hónap 

15. napjáig kerül sor. 

(3) Kiskorú gyermek esetén a támogatást az a szülő igényelheti, aki a gyermek után családi 

pótlékra jogosult. 

(4) A nagykorú gyermek a tanévkezdési támogatást saját jogán igényelheti.  
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17/B. § 

(1) A balkányi köznevelési intézmények óvodásai, általános iskolás tanulói részére a 

támogatás megállapítására az intézmények által közölt - a beiratkozott gyerekek névsorát, 

lakcímét és törvényes képviselőjének nevét tartalmazó - lista alapján, a jogosult kérelmére 

kerül sor. 

(2) A nem balkányi óvodában és általános iskolában, illetve a középfokú – és felsőfokú 

intézményben tanulók a támogatási kérelem mellé kötelesek iskolalátogatási igazolást 

csatolni. 

17/C. § 

(1) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév szeptember 1. napjától október 31. 

napjáig nyújtható be. 

(2) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem a 9. mellékletben meghatározott 

formanyomtatványon nyújtható be.”  

6. § 

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

7. § 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 

8. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1-2. § 2017. április 1. napján lép hatályba. 

(3) Ez a rendelet 2017. április 2. napján hatályát veszti. 

 

 

Pálosi László      dr. Tóth János 

polgármester        mb. jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

 

Kelt: Balkány, 2017. február 15.        

         dr. Tóth János 

           mb. jegyző 
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1. melléklet a 3/2017. (II. 15.)önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT 

1.Kérelmező adatai: 

Név: …………….………………………………………………………………………………. 

Születési név: 

………..……………….…………………………………………………………. 

Születési hely, idő:……...…………...………………………………………………………….. 

Anyja neve: 

……………….……………..……………………………………………………… 

Lakóhely……………........................................................................................................települ

és 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: ……………….................................................................................. 

település 

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen * / tartózkodási 

helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

TAJ szám: 

……………………………………………………………………………………….. 

Folyószámla 

száma:……………………………………………………………………………... 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

.......................................................................................... 

E-mail cím (nem kötelező megadni): 

............................................................................................ 

 

2. Az elhunyt neve:  

Születési neve:………………………………………………………………………………….. 

Születési helye/ideje:…………………………………………………………………………….  

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Az elhalálozás helye:…………………………………………………………………………… 

Az elhalálozás ideje:……………………………………………………………………………. 

Állandó lakóhelye:……………………………………………………………………………… 

 

Elhunyt kötött tartási/ öröklési szerződést : igen * - nem* (aláhúzandó) 

Nyilatkozom arról, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján 

temetési hozzájárulásban részesülök * - nem részesülök * (aláhúzandó) 
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A kérelemhez csatolandó dokumentumok: az elhunytra vonatkozó eredeti halotti anyakönyvi 

kivonat, a temetés költségeit igazoló temetkezési szolgáltatásokat és a temető üzemeltetési 

kiadásokat részletező eredeti számla, ha van: tartási/öröklési szerződés. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kelt: Balkány, …………………………….. 

 

………………………………….. 

                                                                                                           kérelmező aláírása 
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2. melléklet a 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 

  

KÉRELEM TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 

 

(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében a családi pótlékra jogosult 

szülő vagy törvényes képviselő kérelmezheti a támogatást.) 

 

1. A kérelmező adatai: 

Név: …………….………………………………………………………………………..……. 

Születési név: ………..……………….………………………………………………….……. 

Születési hely, idő:……...…………...……………………………………………………..….. 

Anyja neve: ……………….……………..……………………………………………………. 

Állandó lakóhely:…........................................................................................................település 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: …………….................................................................................. település 

............................................... utca/út/tér ........... házszám ........... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen * / tartózkodási 

helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

TAJ szám: 

………………….…………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................ 

E-mail cím (nem kötelező megadni): ........................................................................................... 

2.  Az oktatási intézmény és a támogatott gyermek adatai 

Az iskolakezdési támogatást saját jogon kérelmezem: 

 

Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

  

 

Az iskolakezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani:  

 

Gyermek neve, születési helye 

és ideje, anyja neve, TAJ 

száma 

Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 
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3. Nyilatkozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről és családi pótlékra való 

jogosultságról 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülök - nem részesülök.  (aláhúzandó) 

Kiskorú gyermekeim jogán családi pótlékra jogosult vagyok: igen – nem (aláhúzandó) 

 

4. Egyéb nyilatkozatok: 
 
Tudomásul veszem, hogy a Balkányi Polgármesteri Hivatal a benyújtott igazolások, 

nyilatkoztatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti: 

 

a) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet, 

b) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások 

nyilvántartási rendszerén keresztül, 

c) megkeresheti az igazolást kiállító köznevelési intézményt. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

 
 

Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: 

 

- szíveskedjenek postai úton lakóhelyemre/tartózkodási helyemre kézbesíteni 

 

- fizetési számlára szíveskedjenek utalni  

 Pénzintézet neve: ……………………………………………………………………… 

 Számla száma: ………………………………………………………………………… 

 

A kérelemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 

esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: Balkány, …………………………….. 

 

………………………………….. 

                                                                                                           kérelmező aláírása 

 

Csatolandó mellékletek: 

 

- nem balkányi óvodába és általános iskolában, illetve középfokú és felsőfokú oktatási 

intézményben tanulók iskolalátogatási igazolása/hallgatói jogviszony igazolása 

- a kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata 
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Tájékoztató 

 

Az önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való 

hozzájárulásként azoknak az életvitelszerűen Balkányban élő, balkányi  állandó lakcímmel 

rendelkező lakosoknak, akik óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és a kérelem benyújtásának 

időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek, évi egy 

alkalommal 10 000 Ft tanévkezdési támogatást állapít meg. 

A támogatás folyósítására legkésőbb a támogatás iránti kérelem beadását követő hónap 15. 

napjáig kerül sor. 

Kiskorú gyermek esetén a támogatást az a szülő igényelheti, aki a gyermek után családi 

pótlékra jogosult. 

A nagykorú gyermek a tanévkezdési támogatást saját jogán igényelheti. 

A balkányi köznevelési intézmények óvodásai, általános iskolás tanulói részére a támogatás 

megállapítására az intézmények által közölt - a beiratkozott gyerekek névsorát, lakcímét és 

törvényes képviselőjének nevét tartalmazó - lista alapján, a jogosult kérelmére kerül sor. 

A nem balkányi óvodában és általános iskolában, illetve a középfokú – és felsőfokú 

intézményben tanulók a támogatási kérelem mellé kötelesek iskolalátogatási igazolást 

csatolni. 

A tanévkezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév szeptember 1. napjától október 31. napjáig 

nyújtható be. 
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Marján János képviselő úr 8
14

 órakor az ülésterembe megérkezett.  

 

 

5-ös számú napirend: - Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

                                        begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati  

                                        rendelet módosítása tárgyában 

                                        Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző 

 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet- 

tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

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

szíveskedjen.  

 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi rendeletet alkotta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2017. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 

(I4) 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 5/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításának 

tárgyában 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

  

 

1. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 5/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Pálosi László      dr. Tóth János 

polgármester        mb. jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

 

Kelt: Balkány, 2016. február 15.        
          

                                                                                                       dr. Tóth János 

           mb. jegyző 
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1.melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet az 5/2014.(III. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke: 

 

6740 Ft+Áfa/m
3
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6-os számú napirend: - Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 kódszámú „Csatla- 

                                        kozási konstrukció az önkormányzati  ASP rendszer országos ki- 

                                        terjesztéséhez” című pályázat benyújtása tárgyában   

                                        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat- 

tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, 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 jelezni 

szíveskedjen.  

 

A képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

15/2017. (II.15.) 

h a t á r o z a t a  

((A15)  

 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 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 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent, 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázatot 

(támogatási kérelmet) kíván benyújtani, és a projekt műszaki tartalmát, és 

költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:  
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            A projekt műszaki tartalma: 

  

1. Szakmai tevékenység 

1.1 Eszközök beszerzése 

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 

1.5 Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás 

1.6 Tesztelés, élesítés 

2. Projektmenedzsment 

3. Horizontális követelmények teljesítése 

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 

 

 A teljes projekt költségvetése: 

 

Támogatás:  7.000.000 Ft 

Önerő:  0 Ft 

Teljes bekerülési költség:  7.000.000 Ft 

 

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

alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez és 

benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó 

szerződéseket kösse meg. 

 

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

alapján kötelezettséget vállal a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a 

pályázati felhívás és a releváns jogszabályi előírások szerinti kedvezményezetti 

kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. 

 

           Határidő: 2017. február 28. 

           Felelős: Polgármester 

  

 

7-es számú napirend: - Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában 

                                       Előadó: Pálosi László polgármester 

 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat- 

tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

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

szíveskedjen.  

 

A képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

16/2017.(II.15.)  

h a t á r o z a t a  

(D5) 

 

a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában  

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét jelen határozat 1. számú  

mellékletének megfelelően fogadja el.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:   jegyző  
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1. sz. melléklet a 16/2017. (II.15.) határozathoz 

 

2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

1.  

Közbeszerzés tárgya Becsült érték (nettó összeg) 

 

 

 

 

 

2. A közbeszerzés várható időpontja:  

 év  hónap 

 

 

3. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete: (költségvetési normatíva, egyéb 

támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):  

Forrás Mértéke 

Támogatás   % 

Saját erő  % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

8-as számú napirend: - Előterjesztés a március 15-i ünnepi esemény megszervezése tár- 

                                        gyában  

                                        Előadó: Dankó Zsuzsa intézményvezető és az oktatási intézmények  

                                                     vezetői 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a  Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, 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 jelezni 

szíveskedjen.  

 

A képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

17/2017. (II.15)  

h a t á r o z a t a  

(Zl) 

 

 

a március 15-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában  

 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.)  megismerte a március 15-i ünnepi rendezvény program-tervezetét, azt jóváhagyja. 
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9-es számú napirend: - Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenysé- 

                                        géről 

                                        Előadó: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 

 
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Üdvözlöm testületi ülésünkön az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Nagy Tibor urat.  

Az előterjesztésben foglaltakat a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. Kaptunk egy nagyon szép 

tájékoztatót. Megköszönjük az önkéntes tűzoltóknak a munkájukat. Dicséretes, hogy beadtak 

egy-két pályázatot, amit sikeresen megnyertek. A határozat-tervezetben foglaltakat 

elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Papp István képviselő:  

Kérdésem az, hogy esetleg nincs-e lehetőség arra, hogy valami módon támogassuk az 

egyesületet?  Egy-két személy levizsgázott, hogy könnyebb legyen a helyzetük, valami kis 

segítséget adni.  

 

Polgármester:  

Mint minden egyesület önkéntes alapon működik. Senkit erőszakolni nem lehet. Nem vagyok 

híve az erőszakolásnak. Természetesen, amennyiben van jelentkező, akkor parancsnok úrral 

fel kell venni a kapcsolatot és van lehetőség a beiskolázásra, van lehetőség a tanfolyam 

elvégzésére is. 

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

hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

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

szíveskedjen.  

 

A képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

18/2017. (II.15.)  

határozata  

(C8) 

 

a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatásról 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást  

megismerte és tudomásul vette.  

 
 

10-es számú napirend: - Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemterve tárgyá- 

                                          ban 

                                          Előadó: Pálosi László polgármester 

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

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

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozat-tervezetben 

foglaltakat elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:   

Jegyző úrnak van egy kiegészítése. Felkérem, hogy kiegészítését elmondani szíveskedjen.  

 

Dr. Tóth János mb. jegyző:  

Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 

tisztviselőkről a 104 §. (6) bekezdés a) pontjában kimondja, hogy a szabadság kiadására 

vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt nem 

évül el. Polgármester úrnak az előterjesztésben írt 70 napon kívül 2014. és 2015. évekről még 

van 58 nap kiadatlan szabadsága, amit a fenti szabály miatt hozzá kell számítani ehhez a 70 

naphoz. Így a teljes szabadság összege 128 nap.  

 

Polgármester:   

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, 

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Oláh János (1951) alpolgármester:  

Nincs lehetőség a megváltásra?  Mert eltelik négy év, és akkor polgármester úrnak egy évig 

nem kell bejönnie. 

 

Dr. Tóth János mb. jegyző:  

A Kttv. szerint a jogviszony megszüntetésekor lehet a kiadatlan szabadságot megváltani.   
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Polgármester:   

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

hozzászólása?   

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:   

Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat a mb. jegyző úr által tett kiegészítéssel együtt el 

tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.  

 

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2017. (II.15.) 

határozata 

(B9) 

 

a polgármester szabadságolási ütemterve tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) A polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést megismerte és a 

polgármester szabadságát 128 nappal jóváhagyja.  A 2017. évi szabadságolási 

ütemtervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
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1. számú melléklet a 19/2017.(II.15.) sz. határozathoz 

 

 

A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve  

 

 

2017. február 16. – március 31.                                              31 nap 

 

2017. május 15.  –  május 19.                                                   5 nap 

 

2017. május 29. – június 2.                                                      5 nap 

 

2017. július 17. - július 28.                                                    10 nap közigazgatási szünet  

 

2017. augusztus 14. – augusztus 25.                                     10 nap  

 

2017. október 30. – november 3.                                            4 nap  

 

2017. december 27. – december 29.                                       3 nap közigazgatási szünet 
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11-es számú napirend:- Előterjesztés a 2017. évi Startmunka program támogatása            

                                         tárgyában 

                                         Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.  Felkérem a 

bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.    

 

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

Bizottságunk a határozat-tervezetben foglaltakat véleményezte. Azt elfogadásra javasolja 

képviselő-testületnek.  

 

Polgármester: 

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

 

A képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

20/2017.(II.15.) 

határozata  

(A15) 

 

a 2017. évi Startmunka program támogatása tárgyában  

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) támogatja a 2017. évi Startmunka pályázat alábbi tartalommal való benyújtását:  

 

a) helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

b) belterületi közutak karbantartása 

c) mezőgazdasági termelés  

d) mezőgazdasági földutak karbantartása.  

 

2.) támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.  

 

3.) a Startmunka pályázat sikeressége esetén a szükséges önerőt a 2017. évi költségve- 

téséből biztosítja.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 
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12-es számú napirend: - Egyebek  

 

a.) A Gencsy kastély ügye 

 

Polgármester:  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérem a bizottság elnökét, hogy 

a bizottsági állásfoglalást ismertesse.  

 

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

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert arra, hogy 

szakértővel értékeltesse fel a Gencsy kastélyt. Határidőt a bizottság nem javasolt, lehetőség 

szerint minél hamarabb, amennyiben mód van rá.  

 

Polgármester: 

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

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek. 

 

Marján János képviselő:  

Örülök a múltkori felvetésnek, hogy már terítéken is van a dolog. Megmondom őszintén, 

hogy balkányi kötődésű vagyok, mindennap ott járok el. Fáj a szívem, hogy ezt el kell adni, 

de az igazság mégis az, hogy ha most elmegyünk előtte, és az a látvány, ami fogad, azért is fáj 

a szívem. A mostani helyzetben viszont dönteni kell, mert most van rá, akinek van lehetősége, 

hogy ezt a kastélyt megvásárolja. És beviszi egy olyan uniós programba, hogy ez Balkány 

büszkesége lesz akkor, ha el fog kelni. Senki nem fogja kérdezni, hogy ki a tulajdonos, hanem 

szép, rendben van, és öröm ránézni. S azt a pénzt, amit onnan kapunk, remélem, hogy ezt a 

főteret viszont teljesen fel tudjuk újítani. S akkor két dolog is fog mozogni. És akkor még 

szebb lesz a látvány. Ha Balkányba bejön valaki, akkor biztos, hogy azelőtt a kastély előtt, ha 

kifele megy is, biztos, hogy el kell mennie előtte. Az biztos, hogy most nagyon rossz a 

látvány. Öt éven belül nem lesz mit eladni, mert az időjárás és a természet ereje az dolgozik. 

Örülök neki és sok sikert kívánok az eladáshoz. Most kell ütni a vasat, mert minden kastélyt 

el lehet adni. Esetleg annyi gond lehet, hogy van-e hozzá elég terület. Mert a vevő esetleg azt 

mondhatja, hogy nincs hozzá elég terület.  Mert ez az egy gond van a kastély értékesítésénél. 

Ezt meg kell nézni.  Mivel ez egy szép létesítmény, szerintem rá fognak startolni. Minél 

hamarabb kezdjük el az értékesítést. Ezt senki nem fogja onnan elvinni.  Ez mindig ott lesz.  

 

Rácz Imre külsős alpolgármester:   

Egyetértek Marján Jánossal és azzal is, amikor ez legutóbb felvetésre került. Azzal is 

egyetértettem, hogy ez így nem jó, ahogy ott van, de úgy gondolom, hogy abba a  

környezetbe, majd meg kell gondolnia a képviselő-testületnek, hogy mit engedélyez oda 

létesülni. Azért mégis csak egy kulturális központba akarunk valamit betenni. Én még mindig 

futnék egy kört ebben.  

 

Polgármester: 

Most ingatlan szakértő felkéréséről van szó. Én is szeretném tudni, hogy mennyit is ér az a 

kastély. Dobálózunk az 50, 60, 100 millió forinttal. Egyet tudok. 21 millió forintért vettük 

meg annak idején. De, hogy most per-pillanat mennyit ér a szűkített területtel, nem tudom. Az 

ingatlan mindig annyit ér, amennyit adnak érte. Én azért mondtam, hogy kérjünk egy 

szakértői véleményt és meglátjuk.  
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Rácz Imre külsős alpolgármester:   

Egyetértve azzal, hogy kellene hozzá valamilyen forrás, de, ha azt az önkormányzat 

tulajdonában tudnánk tartani úgy, hogy az felújításra kerülne, talán az illene úgy oda, arra az 

oldalra. És akkor a könyvtártól már szinte mindent felújítana az önkormányzat. Szép a 

környezet így is. Akik ide járnak Balkányba évről-évre, mindig felfedeznek valamit, hogy 

szépülünk.  Ha azt ott eladnánk, biztos lenne sokaknak megjegyzése, ha az nem ehhez az 

oktatási dologhoz kapcsolódna, de nincs kizárva, hogy valami olyasmi céllal is akadna rá 

vevő. Azt mondom polgármester úr, hogy fussunk még egy kört ebben a témában, hátha 

sikerül valahol jó helyen kopogtatni.    

 

Marján János képviselő:  

Az nem vitás, hogyha eladunk valamit, azt az ember sajnálja. Ha eddig nem sikerült, és itt van 

a lehetőség, akkor fussunk egy kört, amikor már valami terítékre kerül, hogy valamit kellene 

kezdeni. Mert itt volt ez a kastély, tudjuk hány éve. Ha van lehetőség, akkor maradjon a mi 

berkeinkben, mert azért tényleg a könyvtártól a sportpályáig lenne egy rendezett rész. Ha meg 

nem, akkor csak be kell csukni a szemünket és utána kinyitni, hogy milyen szép ez a kastély, 

ha olyan lehetőség van. De, ha meg van, akkor maradjon tényleg az önkormányzat 

kötelékében, mert ha erre is, meg arra is tudunk megoldást. Nem azt mondom, hogy 

megszorult az önkormányzat és csak úgy tudjuk ezt a belvárosi központot rendbe tenni. Nem 

erről van most szó, hanem a mostani állapotról. Az így nem lehet. Vagy pedig döntsünk, 

valami forrást kerítsünk rá, hogy maradjon így.  

 

Polgármester:  

Egyenlőre ingatlan szakértő felkéréséről van szó.  Az ingatlan egyenlőre még nincs eladva, 

nem döntöttünk benne. Lehet, hogy nem is fogunk dönteni benne, mert olyan áron nem fogjuk   

eladni. Azt mondom, egyenlőre ezt tegyük talonba,  az ingatlan szakértőt kérjük fel. Lehet, 

hogy lesz rá vevő, lehet, hogy nem.    

 

Oláh János (1951) alpolgármester:  

Örülök neki, hogy ezt a dolgot az elmúlt testületi ülésünkön felvetettem, mert úgy látom, hogy 

a képviselők teljes egyetértésével találkozik ez a dolog. Egyetértek azzal, hogy júniusig egy 

szakértővel értékeltessük fel. És lényegében júniusig polgármester úrnak, alpolgármester 

úrnak nyílik egy lehetőség még azokra a tárgyalásokra, amit Rácz Imre mondott. Mert  azt 

azért el kell mondani, hogy elmúlt három-négy évben folyamatos tárgyalások voltak, csak  a 

célok nem feltétlen Balkány irányában valósultak meg. Ha polgármester úrnak és 

alpolgármester úrnak sikerülne egy olyan lehetőség, amibe az épületet felújítjuk, akkor 

nyertünk. Ha ők júniusban azt mondják, hogy ők is úgy látják, hogy az önkormányzatnak nem 

maradt olyan nagy reménye rá, akkor meg elindítottuk ezt a dolgot és akkor megint nyertünk 

lényegében azzal, hogy megmentsük az épületet. Azzal egyetértek, hogy az eladásba egy-két 

kritériumot bele lehet tenni, mivel oktatási központ mellett van, hogy azért az épület 

rendeltetése legyen összhangban az oktatási központtal.  

 

Polgármester:  

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

hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.    
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Polgármester:  

Ismertetem a határozat-tervezetet. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gencsy 

kastélyt ingatlanszakértővel értékeltesse fel.  Határidő: 2017. június 30.  Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

21/2017.(II.15.) 

határozata  

(Z1) 

 

ingatlanszakértő felkéréséről 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) felkéri a polgármestert, hogy a Gencsy kastélyt ingatlanszakértővel értékeltesse fel.   

 

Határidő: 2017. június 30.   

Felelős:  polgármester  

 

 

b.) Földterület vásárlás ügye  

 

Polgármester:  

Felkérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást 

ismertetni szíveskedjen.  

 

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

A második pont az Egyebekben Gilányi Miklósné vételi ajánlata a 0646/15 hrsz-ú tanya 

ingatlanra, melyet a bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Az anyag 

megegyezik az előző testületi ülésre kapott anyaggal.  

 

Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

javaslataikat, észrevételeiket elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot. A képviselő-testület a 0646/15 hrsz-ú, 3000 m
2
, kivett 

szántó, tanya megjelölésű ingatlant 250. 000.- forintért értékesíti Gilányi Miklósné Balkány, 

Szakolyi u. 54.szám alatti lakosnak. Felkéri a mb. jegyzőt az adás-vételi szerződés 

elkészítésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

22/2017.(II.15.) 

határozata  

(D7) 

 

a 0646/15 hrsz-ú számú ingatlan értékesítéséről   

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) kinyilatkozza, hogy a Balkány külterület 0646/15 hrsz. alatt felvett 3000 m
2
 területű; 

1,75 AK értékű „kivett tanya, szántó” megjelölésű önkormányzati ingatlant értékesíti  

Gilányi Miklósné Balkány, Szakolyi u. 54. szám alatti lakos részére 250. 000.- Ft-ért.  

(Azaz: Kettőszázötvenezer forintért.)    

  

    2.)  Felkéri a mb. jegyzőt az adás-vételi szerződés elkészítésére.  

 

           Határidő: 2017.március 31.  

           Felelős: mb. jegyző  

 

 

Polgármester:  

Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy Egyebekben van-e valakinek közérdekű  

kérdése, hozzászólása?   

 

Marján János képviselő:  

Az elmúlt testületi ülésen Rau Andrásnak értékesítettünk 6000 négyzetméter területet. Át kell 

gondolni, hogy tovább értékesítünk-e önkormányzati területeket, mert most szélesítjük az 

utakat. Lesz olyan probléma, hogy valaki nem fog hozzájárulni, és akkor könnyebb lenne a 

cserét megcsinálni, ha önkormányzati területek vannak elfekvőben, mert a múltkor az derült 

ki, hogy majdnem nem tudjuk, hogy hol vannak. Elég szomorú, hogy a saját tulajdonunkat 

nem tudjuk, hogy merre vannak.  Szeretném, hogy itt zárjuk le, addig, amíg az utak nincsenek 

meg. Javaslom, hogy ezeket nézzük meg.  

 

Polgármester:  

Pontosan tudjuk a területünket. Be van határolva. Régebben a Mezőgazdasági, majd a 

Pénzügyi Bizottság is foglalkozott vele. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy az ilyen 

kis, pici területeket értékesítsük. Ezeket az önkormányzat nem tudja hasznosítani. Azok a 

gazdák viszont tudják hasznosítani, akiknek kapcsolódik a területükhöz. Ennek a befolyt 

bevétele egy külön alapba kerül. A kerékpárút kisajátításához biztos, hogy kell még saját erő, 

és a pályázat nem teljes mértékben fedezi azt az összeget, amivel valószínű, hogy ki kell 

sajátítanunk területet. Tehát, egy külön alapba kerül, nem lesz elköltve, ezt felhasználhatjuk a 

mezőgazdasági út létesítéséhez.  

Úgy gondolom a mezőgazdasági útnál, hogy meg fogjuk tervezni, van rá testületi 

határozatunk is, a két alpolgármestert kértük fel, hogy segítsenek. Az a gazda, akinek 1-1,5 

métert oda kell adni a földterületéhez, és ezért egy kövesutat kap, azt az egy métert nagyon 

sok gazda ide fogja adni azért, hogy biztonsággal megközelíthesse a földterületét. Nem 
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beszélve arról, hogy a földterület értéke automatikusan növekedni fog. Lehet, hogy lesz olyan 

gazda, aki mégsem ragaszkodik hozzá, meg egyebek, de nagyon kevés lesz olyan, akiktől meg 

kell, hogy vásároljuk, vagy ki kell, hogy sajátítsuk azt a területet, mert az ép ész azt kívánja, 

hogy adjam oda azt az egy métert, hogy legyen egy kövesutam, egy bejárom.   

 

Oláh János (1951) alpolgármester:  

Biztos, hogy kilencven százalékban így van.  És nehogy személyeskedésnek vegye Marján 

János. Amikor a béketelepi utat építették Gyulai László (településfejlesztési előadó) kijött 

hozzám, és közölte velem, hogy kétezer négyzetmétert érint ott a földünknél a kövesút.  

Kérdezte, hogy mi a kárigényem. Azt mondtam, hogy a világon semmi, örülök neki, hogy 

kövesúton fogok járni.  Nekem is jobb, hogy egy jó úton járok ott, az a kétezer négyzetméter 

engem nem segített ki. Tehát, örültem neki, hogy ott csinálták a kövesutat. De lesz olyan, aki 

fog kérni érte kártérítést. Fel kell készülni mindkét lehetőségre.  

 

Papp István képviselő:  

Visszatérnék a tűzoltóságra. Az előbb megmosolyogtak engem. Azt komolyan gondoltam. 

Ernőről van szó. Nem pénzért dolgoznak. Igaz? Nem főállásban. Vannak, akik az életüket 

kockáztatják. Ezek komoly dolgok. Tudom, hogy van pénze az egyesületnek, én csak annyit 

kérdeztem, hogy valami kis segítséget nem-e tudunk nyújtani? Nem kötelező érvényű, csak 

felvetettem.  

 

Polgármester:  

Parancsnok úr ezt kézben tartja, bízzuk rá.  

Kérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, bejelentése?  

 

További közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Napirendjeink tárgyalásának végéhez értünk. A képviselő-testület nyílt ülését 8
40

 órakor 

bezárom.  

 

Kelt: Balkány, 2017. február 15.  

   

 

 

Pálosi László                                                                                  dr. Tóth János  

polgármester                                                                                     mb. jegyző 


