Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 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,
Kiss Sándorné, Marjánné dr. Rinyu Ilona, Oláh János (1976), Papp István képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Tóth János mb. jegyző, Rácz Imre külsős alpolgármester, a Balkány és térsége gazdakör
képviseletében a 4-esnapirendhez,Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda
irodavezetője, Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke, Tóth Éva a Balkányi Karate
Sportegyesület elnöke, Szilágyi Ernő a Balkányi Tűzoltó Egyesület elnöke, Varga Lászlóné a
Városvédő és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület képviseletében Nyíri Imréné a Balkányi
Nyugdíjas Klub képviseletében, dr. Horváthné Csinga Erzsébet a „Meggyógyulok” Balkányi
Daganatos Betegekért Alapítvány alapítója a 4-es számú napirendhez
Az ülésen nem vett részt:
Karsai István képviselő igazoltan távol
Marján János képviselő igazoltan távol
Polgármester:
Jó reggelt kívánok mindenkinek! 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 7 fő. Karsai István és Marján
János képviselő urak jelezték távolmaradásukat. A képviselő-testület határozatképes, így az
ülést 810 órakor megnyitom.
Indítványozom, hogy a mai rendkívüli testületi ülésünkön a meghívóban szereplő napirendi
javaslatokat tárgyaljuk meg. (Meghívó jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, új
javaslata?
Kérdés, észrevétel, új javaslat nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét el tudja
fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a polgármester által beterjesztett
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2017.(III.22.)
határozata
(Zl)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület:
-

a 2017. március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1.) Előterjesztés Balkány Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú
rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés Balkány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált
településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint a
települési arculati kézikönyv és települési rendelet készítésével, módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzat tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2016. évi finanszírozásáról
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
4.) Elszámolás az egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2016. évi
önkormányzati támogatásáról, a 2017. évi benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
5.) Egyebek
a.) Felhatalmazás húsvéti tartós élelmiszercsomag vásárlására
b.) Szerződéskötés az önkormányzati nyárfaerdő kötelező gyérítő vágására

1-es számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.15.) számú rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat. A rendelettervezetben foglaltak elfogadását ajánlja a képviselő-testületnek.
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Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat,
észrevételeiket 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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a rendelet-tervezetben foglaltakat
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Balkány Város Önkormányzat
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Képviselő-testületének
5/2017. (III.22.)
rendelete
(B1)
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2016. november 1. – 2016. december 31.-ig pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

122 723 939 Ft-tal
366 491 018 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1 153 972 109 Ftban
1 397 739 188 Ftban
243 767 079 Ftban
148 179 145 Ft
95 587 934 Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
1 297 167 054 Ft
571 016 661 Ft
.95 686 853 Ft
307 805 216 Ft
46 051 600 Ft
61 476 740 Ft
.670 800 Ft
38 633 000 Ft
22 172 940 Ft
10 572 134 Ft
54 252 134 Ft
.............. Ft
46 320 000 Ft
...............
Ft
Ft
...............
Ft
.....
Ft
215 129 984 Ft
12.623 159 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A Barackvirág Óvoda személyi juttatások előirányzatát 1522549 Ft-tal, a munkaadói járulék
előirányzatát 330551 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 59476 Ft-tal, csökkenti, és ezzel
egyidejűleg a központi irányítószervi támogatás előirányzatát 1912639 Ft-tal csökkenti, a
működési bevételek előirányzatát 63 Ft-tal megemeli.
(2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott munkaadót terhelő járulékok
előirányzatát 302590 Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 310893 Ft-tal csökkenti,
a beruházások előirányzatát 8410Ft-tal növeli. Többletbevételként 107 Ft működési bevételt
hagy jóvá.
(3) A Balkány Város Könyvtár és Művelődési Ház dologi kiadását 256571 Ft-tal csökkenti, a
beruházások előirányzatát 2216686 Ft-tal megemeli. Működési bevételi előirányzatát csökkenti
87560 Ft-tal, 2047675 Ft-tal növelésre kerül az önkormányzati finanszírozás.
3. §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1., 1.2.,
1.3., .1.4., 2.1., 2.2., 3., 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2., 4.2.1., 4.3., 4.3.1., 4.4., 4.4.1.
mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kelt: Balkány, 2017. március 22.

Pálosi László
polgármester

dr. Tóth János
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2017. március 22. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt: Balkány, 2017. március 22.
dr. Tóth János
mb. jegyző
(A rendelet mellékletei jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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2-es számú napirend:- Előterjesztés Balkány Város településfejlesztési koncepciójával,
integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési
eszközök, valamint a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetési szabályzat tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte a rendelet-tervezetben, a határozattervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat,
észrevételeiket 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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a rendelet-tervezetben foglaltakat
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

6

Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2017. (III. 22.)
önkormányzati rendelete
(D1)
Balkány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési
stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetési szabályzatról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:
a település teljes lakossága,
a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
a településen működő civil szervezetek,
a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetek,
e) a településen működő vallási közösségek.
a)
b)
c)
d)

2. §
(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése
alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör
alapján - a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő
előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket
megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település
polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.
(2) A település teljes közigazgatási területére készülő
a) településfejlesztési koncepció,
b) integrált településfejlesztési stratégia,
c) településrendezési eszközök,
d) településképi arculati kézikönyv,
e) településképi rendelet.
(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1.
§ szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs
helye.
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3. §
A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:
a)
b)

társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,
társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.
4. §

A tájékoztatás típusai:
a)

b)

előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes
véleményezést (tervkészítési javaslat tétel) alapozza meg a társadalmi bevonási
szakasz keretében.
munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó
dokumentumok véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz
keretében.
5. §

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:
az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,
b)
az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,
c)
egy helyi lapban történő közzététellel,
d)
lakossági fórum keretében
történik.
a)

6. §
A tájékoztatás különös szabályai:
a)

b)

c)

a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (emailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést
megalapozó dokumentumról.
a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény,
valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra
rendelkezésre álló időtartamot.
amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő
elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben
megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba
történő betekintésre.
7. §

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:
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a)
b)
c)
d)

teljes,
egyszerűsített,
tárgyalásos,
állami főépítészi.
8. §

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták
megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.
9. §
A Partnerek által adott javaslatok, vélemények
nyilvántartásának módja és határideje:
a)
b)

c)

megadásának,

dokumentálásának,

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és
abban kell megőrizni.
A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell
készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a
készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselőtestületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.
Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell
juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A
településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az
ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.
10. §

(1)

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
a)
A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban
beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a
Képviselő-testület/Bizottság számára.
b)
A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt
véleményeket.
c)
Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a
szakmai javaslatoktól.
d)
A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott
döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően
felhasználja.
e)
A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az
ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.

(2)

Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem
fogadott javaslat, vélemény indokolását.
11. §.

(1)

A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:
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a)
b)

(2)

Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült
tervezetet
az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.
Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt
az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt
közzé kell tenni.

A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:
a)
teljes eljárás esetén:
aa)
előzetes tájékoztatási szakasznál:
21 nap
ab)
véleményezési szakaszánál:
30 nap
b)
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 nap
c)
tárgyalásos eljárásnál:
8 nap
d)
állami főépítészi eljárásnál:
8 nap
e)
kézikönyv készítése esetén:
15 nap
f)
településképi rendelet elfogadása esetén:
8 nap.
12. §

(1)

A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell
tenni:
a)
az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,
b)
a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.

(2)

A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.
13. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Balkány, 2017. március 22.
…………………………
polgármester

………………………..
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2017. március 22. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt: Balkány, 2017. március 22.
dr. Tóth János
mb. jegyző

10

1. melléklet az 6/2017. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről
szóló összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint
1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A

1.

Véleményezés
szakaszai

B

C

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

2.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA

A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

i
3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Nem

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Nem
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3.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS

A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT
ELJÁRÁS
A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Új készítés
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Módosítás

Új készítés

Módosítás

5.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Nem

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Nem

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

6. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen*

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

Igen*
Lakossági Fórumon
történő megjelenítés
*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető felületen
és a honlapon való megjelenítés a kötelező.
6.
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Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2017. (III.22.)
határozata
(K8)
a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során
alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 31/2014. (III.20.) önkormányzati
határozat módosításáról
A Képviselő-testület:
1.) módosítja a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása
során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 31/2014. (III.20.)
önkormányzati határozatát azzal, hogy azt a 2017. március 23. napját megelőzően indult
ügyekben kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3-as számú napirend: - Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2016. évi finanszírozásáról
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat,
észrevételeiket elmondani szíveskedjenek.
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Marjánné dr.Rinyu Ilona képviselőnő:
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott alpolgármester úr részéről, hogy a civil szervezetek az
önkormányzattól kapott támogatást, elsősorban pályázati önerőhöz használják föl. Úgy
gondolom, hogy a civil szervezet összetétele, illetve azok vezetői összetétele nagyon heterogén
összetételű, illetve vannak olyan civil szervezet vezetők, akinek egy pályázati anyagot
összeállítani elég problémás lehet. Ezért azt szeretném javasolni, hogy a civil szervezetek
hozzanak létre konzorciumot, illetve vizsgálják meg a határon átnyúló kapcsolati pályázati
lehetőségeket és ezzel együtt közösen vizsgálják meg a pályázati lehetőségeket. Ennek egyik
módja lehet az, hogy felelőssé lehetne tenni, vagy kérem, hogy tegyék felelőssé azokat a civil
szervezet vezetőket ennek a pályázati csoportnak a létrehozására, akik itt a testületben is ülnek
és civil szervezet vezetők. És ők fogják össze az önkormányzat támogatásával, segítségével, és
segítsék azokat a civil szervezeteket, pl. a Nyugdíjas Klubot, illetve a Városvédő és Szépítő
Természetvédő Baráti Egyesületet pályázatának elkészítését.
Igaz, hogy nem ehhez a napirendhez tartozik, de azért elmondom, hogy a megyei önkormányzat
támogatásával rendezvény sátor vásárlására nyílt lehetőség, melyet Balkány Város
Önkormányzata is támogat nem kevés összeggel, ezért ne csak a pályázott civil szervezet,
illetve az önkormányzat vehesse azt birtokba adott esetben, hanem bármilyen rendezvényre,
bármelyik balkányi civil szervezet ingyenesen vehesse birtokba. Ennyi lett volna a javaslatom.
Tehát, akkor szeretném megszavaztatni azt, és ez kérés, hogy az alapítványoknak azon vezetői,
akik itt a testületben, vagy az önkormányzati munkába bekapcsolódnak, azok
kezdeményezésével alapítsanak egy pályázati csoportot a civil szervezetek. A civil szervezetek
pályázati csoport vezetői vegyék fel a testvértelepülésekkel a kapcsolatot, vizsgálják meg a
határon átnyúló pályázati lehetőséget, és ezért tegyék felelőssé azokat a civil szervezet
vezetőket, akik önkormányzaton, testületen, bizottságon belül vannak és civil szervezet
vezetők.
Polgármester:
Kérem, hogy maradjunk a napirendnél. A napirend most a 2016. évi finanszírozásnak az
elfogadása. Amit képviselő asszony mond, az talán 2017. vagy esetleg azon túl lehetséges, de
most maradjunk már a 2016-nál. Zárjuk le a 2016-os évet és majd utána beszéljünk a 2017-es
évről és a jövőről.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő:
Nem, ezt nem lehet elválasztani. Ha a 2016-os költségvetésről beszélünk, ezután jön a 2017. és
a 2018. És valahol el kell indulni. Polgármester úr ne tolja maga előtt a lehetőségeket, hanem
egyszer startoljon már rá.
Polgármester:
A civil szervezetek működésének 2016. évi finanszírozásának az elfogadásáról van most
napirend.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő:
Értem.
Polgármester:
Jó, ezt fogom először megszavaztatni, és utána meg fogom szavaztatni, amit képviselő asszony
mond. Tehát a napirendnél maradva, a napirend a civil szervezetek működésének 2016. évi
finanszírozása. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Polgármester:
Kérem, aki a civil szervezetek működésének 2016. évi finanszírozásáról szóló tájékoztatót el
tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2017. (III.22.)
határozata
(C8)
a civil szervezetek működésének 2016. évi finanszírozásáról
1.) a civil szervezetek működésének 2016. évi finanszírozásáról szóló tájékoztatóját
megismerte és tudomásul vette.
Polgármester:
Még mielőtt rátérnénk a 2017. évi támogatásra, hogy a képviselő asszonynak is legyen igaza,
szerintem egy civil egyesületet nem lehet kötelezni, sem a vezetőjét arra, hogy bármilyen
konzorciumot hozzon létre. Kérni lehet, de kötelező jelleggel felelősöket itt megjelölni nem
lehet. Minden civil egyesület, amely Balkányban működik, tisztában van azokkal a
pályázatokkal, lehetőségekkel, ha nem, akkor nem is akar rá pályázni. Mindenki tudja, hogy
milyen pályázatok vannak. Nem egy, két egyesületet tudok, akinek jelenleg is be van adva a
pályázata és jelenleg is pályázik különböző forrásokra. Még olyanról is tudok, aki határon
átnyúló pályázatot nyújtott be. Ezeknek az egyesületeknek, akik pályáztak, tudomásom szerint
nagyon kevés, és minimális kis költsége van. Van, akinek teljesen ingyenesen került megírni
elég komoly pályázatokat, illetve maguk is a kezükbe vették, pl. a Tűzoltó Egyesület
folyamatosan rááll a pályázatokra. Csak a regisztrációs díj van. Befizették a 2.000.- forintot.
De mondhatom a Lovas Hagyományőrző Egyesületet is. Két komoly pályázata van.
Mondhatom a Sport Egyesületet is, akik a TAO-ból folyamatosan pályáznak. Tehát, a civil
egyesületek vezetőjét kötelezni bármilyen konzorciumra, vagy arra egyáltalán, hogy pályázzon,
kötelezni semmiképpen nem lehet. Kérni lehet, amit alpolgármester úr elmondott, hogy
lehetőség szerint pályázzanak azokra a pályázati forrásokra, amikre lehetséges, de kötelezni
senkit sem lehet.
Oláh János (1951) alpolgármester, a Lovas Hagyományőrző Egyesület elnöke:
A képviselő asszony teljesen nyitott ajtókat dönget, hisz mi ezt csináljuk, amit ő most javasol.
Ezt mi régen csináljuk, csak valószínű, hogy nem vette észre. A Lovas Hagyományőrző
Egyesületnek most van benn egy határon átívelő pályázata, ami uniós pályázat. Van egy
belföldi pályázatunk, ami rendezvényekről szól. És amikor képviselő asszony azt javasolja,
hogy csináljunk egy konzorciumot, akkor nem tudom elképzelni, hogy a Nyugdíjas Klubnak
ugyanaz legyen az elvárása, a tevékenysége, mint mondjuk a KARATE egyesületnek. Tehát
azért a kettő köszönő viszonyban sincs egymással, nem szabad összemosni sem. Ez egy
összemosása az egésznek. Mindenki tudja azt, hogy mire vágyik, mit szeretne elérni, és erre
pályázhat. Természetesen ezeket a pályázatokat fel kell keresni, figyelni kell, s az
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önkormányzattól pedig tényleg minden segítséget megadnak ahhoz, hogy ez a pályázat
beadásra kerülhessen. Igazából úgy gondolom, ha a képviselő asszony itt köztünk élne nap,
mint nap, ezzel szembesülne, látná, hogy ezek működnek. Mi például kaptunk 200. 000.forintot sátor vásárlására és a kiegészítést kértük hozzá, már rögtön mondtam, hogy
természetesen ez nem csak a mi egyesületünknek kell, hanem az önkormányzat is használhatja.
Az önkormányzaton keresztül pedig minden egyesület használhatja. De, ha az egyesületi
tagoknak, ha van egy eljegyzés, egy ballagás, még arra is szívesen odaadjuk, mert a tagjainkat
miért ne segítsük ilyenekkel. Úgy gondolom, hogy itt ez az egész működik. Ezeken a
lépéseken, melyeket a volt polgármester asszony javasolt, már rég túl vagyunk. Tovább kellene
lépni Önnek is ebben. S akkor nem lenne lemaradva, tudná naprakészen, hogy itt mik történnek.
Az, hogy mi most 23 millió forinttal támogatjuk a civil szervezeteket, akkor szeretném
megmutatni Önöknek, csak most nincs itt nálam, hogy nyolc évvel ezelőtt hány millió forinttal
támogattuk. Az, hogy a jó gazdálkodásunkat idáig ilyen szintre tudtuk hozni, természetesen az
volt a kívánalma, hogy ne szórjuk a pénzt. Azért, mert most valaki túl szimpatikus, vagy túl
szépet mondott, arra mi plusz pénzeket nem tudunk adni. De tudunk minden olyan egyesületet
- és itt volt a mai példa - támogatni, akik az önkormányzatnak egy színfoltot jelentenek. Ezen
egyesületek nélkül nem lenne a városban élet. Tehát ők csiholják az életet a városban. Ebbe
felsorolhatnám az összes egyesületet. Tehát mi ezekre nagyon számítunk. Azért is elkövetünk
mindent, hogy támogathassuk őket. Ezt a pénzt lehetne másra is fordítani. Lehetne fejlesztésre,
lehetne utakra, lehetne bármire. De úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb. Azért sokkal
fontosabb és most kicsit a sportra is hagy térjek ki. Pillanatnyilag 130 gyermek sportol a futball
szakosztálynál. Ugyanennyi, 130 gyermek sportol egyesületi kereteken belül a kézilabdánál.
Közel 30 gyermek birkózik, másik 30 gyermek karatézik, sakkozóink vannak. Az iskolai
létszám közel 600 fő. Ez azt jelenti, hogy ennek fele aktívan sportol. Ezért nem szabad ezt a
pénzt sajnálni, ezért nem szabad ezt a pénzt másra fordítani, hanem igenis oda kell tenni, hogy
ezek a gyermekek sportolhassanak, nőjenek fel becsületes emberként, sportolókként,
egészséges emberként. Azt gondolom, hogy ezt kell szem előtt tartanunk, ezt kell támogatnunk.
Egy kicsit eltértünk a tárgytól, de csak azért, mert a képviselő asszony tudatlansága
nagymértékben felháborított, hogy mennyire nincs tisztában az itteni körülményekkel,
mennyire úgy gondolja, hogy most valami újat mond, holott mi már azt évek óta csináljuk.
Tehát azt gondolom, hogy ezt azért tisztán kell látni az embereknek.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő:
Nem hagyhatom reakció nélkül alpolgármester úr hozzászólását, ugyanis két észrevételt
tapasztaltam, amit mindenképpen jegyzőkönyvben szeretnék.
Úgy kezdte polgármester úr a hozzászólását, hogy megadja a szót nekem, hogy legyen valami
kis igaza a képviselő asszonynak. Úgy gondolom, hogy ez polgármester urat minősíti az egész
településen lévő munkáról. Úgyhogy én ehhez nem kívánok hozzáfűzni valót. Alpolgármester
úr viszont azt gondolja, hogy két dolgot állít rólam, amit szeretném, hogyha megmagyarázna.
Az egyik, hogy köztünk élne. Ez az Ön vetületében mit jelent? Mert én úgy gondolom, hogy
balkányi lakosok között élek. Minden este itt hajtom álomra a fejem és minden reggel itt
ébredek föl. Balkány településen. Egyébként, ha bármi másra céloz, akkor a jogszabályi
követelményeknek megfelel. Ezt azért Önnek lenne illő tudnia, hogy a képviselőségnek mi a
feltétele. Itt vagyok az emberek között, amikor tehetem és lehetőségem engedi, és egészségem,
akkor eljövök a testületi ülésekre. Nyílván én sem vagyok problémamentes, mint bárki más
ember. Kikérem ezt magamnak. Visszautasítom, mert balkányi lakosnak érzem magam.
Harmincnégy éve balkányi lakosnak érzem magam. És jól érzem itt magam. Itt élek, és innen
fogok elmenni végső utamra.
A másik, hogy nagy dicsőítést kap az, hogy micsoda nagy élet folyik itt a településen. Ez nagyon
érdemleges. Ez a településvezetőnek a feladata, hogy lehetőséget biztosítson a településen élő
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civil szervezeteknek a működéshez, de egy nagyfokú hárítást látok most ebben az egészben,
mert megmagyarázzák a lehetőségek hárítását. Kiválóan, professzionálisan hárítják a dolgokat,
hogy ne az önkormányzatnak legyen ezzel feladata. Tisztában vagyok a jogszabályi hátterekkel,
tisztában vagyok a pályázati lehetőségekkel. Tisztában vagyok azzal, hogy hogyan lehetne ezt
még jobban csinálni. És azt is kikérem magamnak, hogy a sport hány millióval lett támogatva.
Szintén célzást érzek a múltra. Ugyanis azt érzékelem, hogy Marján János sportvezető abban
az időben óriási, országra szóló sikereket ért el. Azt követően senki nem tudta ezt még
produkálni, és fele ennyi támogatásból. Akkor kérem szépen gondolkodjanak már el azon, hogy
hol az igazság. Tehát akkor gyakorlatilag most az volt a cél azzal, hogy engem a földbe
döngöljenek, akkor itt most ül tíz, vagy tizenkét ember a teremben, és hallja, hogy Önök milyen
professzionálisak, és hallják azt is, hogy következtetésként vonhassák le azt, hogy én annak
idején milyen rosszul csináltam. Én úgy érzem, hogy a rám bízott feladatot mindig szívvellélekkel, tudásom legjavával végeztem el. És ezt most is így gondolom. Tehát ha bármivel
megbíznak, és a képviselőségem kapcsán van lehetőségem, föl fogom emelni a szavamat és el
fogom mondani a lehetőségeket, és az igazságérzetemből adódó valóságot, hogy a lakosság is
tudja, hogy pontosan miről van itt szó.
Papp István képviselő:
Annyit szeretnék mondani, a bizottsági ülésen is beszélgettünk, nem akarok senkit megbántani,
a civil szervezetek, mindegy, hogy melyikről beszélünk, ha figyelemmel kísérjük nincsenek
letapadva. (Elnézést, ha nem jól fogalmazok.) Voltak Erdélyben, különböző helyeken,
fesztiválokon. Amit lehet, minimális keretből kihoznak. Lehetőségeikhez mérten kopogtatnak,
sok helyre eljutnak. A határon átnyúló kapcsolatokat is vették. Ezt csak meg akarom Önöknek
köszönni.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő:
Szeretném bejelenteni, hogy a testületi ülés további részében nem kívánok részt venni.
Viszontlátásra.
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő 825 órakor az üléstermet elhagyta.
Polgármester:
Tehát Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő távozott a teremből. A határozati javaslatot nem
tudom megszavaztatni. Nem tudja megerősíteni, hogy fenntartja-e. Illetve nem tudok válaszolni
én sem neki, mert elment a teremből.
4-es számú napirend: - Elszámolás az egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek
2016. évi önkormányzati támogatásáról, a 2017. évi benyújtott
pályázatok elbírálása
Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Polgármester:
Felkérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a 2017. évi támogatási kérelmek
javaslatát ismertetni szíveskedjen.
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Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 4-es számú napirendet. Olyan összegekre
tennénk javaslatot, amit a bizottság elfogadott és elfogadásra javasol a képviselő-testületnek,
úgymint a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 1. 500.000.- forint, a Balkányi Sport
Egyesület részére 18. 800. 000.- forint, ezen belül a sakk szakosztály részére 300. 000.- forint,
a birkózó szakosztály részére 1. 650.000.- forint, a futball szakosztály részére 11. 350.000.forint, a kézilabda szakosztály részére 5.500.000.- forint, a Balkányi Polgárőr Egyesület részére
550. 000.- forint, a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesület részére 400. 000.- forint, a Balkányi
„Esély az akáclombok alatt” Egyesület részére 100. 000.- forint, a Balkány és térsége Gazdakör
részére 300. 000.- forint, a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület részére
400.000.- forint, a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért Alapítvány részére 350.
000.- forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesület részére 100. 000.forint,
a
Balkányi
KARATE
Sportegyesület
részére
600. 000.- forint támogatást állapítson meg. Ez összesen 23. 100. 000.- forint, amelyből 20.000.
000.- forint állt rendelkezésünkre. A fennmaradó 3. 100.000.- forint a 2016. évi
eredménytartalék terhére kerüljön kifizetése.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat,
észrevételeiket elmondani szíveskedjenek.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Kérdésem a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért Alapítvány képviselőjéhez az,
hogy Önök bírálják el, hogy kit részesítenek anyagi támogatásban? És Önök is fizetik ki, amit
az önkormányzattól kapnak támogatást?
Dr. Horváthné Csinga Erzsébet a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért
Alapítvány alapítója:
Természetesen.
Polgármester:
Arról van szó, és meg fogja érteni, hogy folyamatosan megadjuk a „Meggyógyulok” a Balkányi
Daganatos Betegekért Alapítványnak a támogatást, szerintem emberi kötelesség, hogy ezt
odaadjuk. Amikor a támogatást megítélik, Önök döntik el, mi nem kívánunk beleszólni, hogy
ki kapjon, vagy ne kapjon támogatás. Kérésünk, hogy a támogatási levélben valamilyen szinten
fogalmazzák meg, hogy az önkormányzat is támogatta ezt az alapítványt.
Biztos, hogy van más bevételi forrásuk is. Adnak magánszemélyek, társaságok is támogatást.
Nekem olyan faramucian jöttek vissza, hogy az önkormányzat nem tudja támogatni, meg miért
nem támogat bennünket. És ezért azt kérném az önkormányzat képviselő-testülete nevében,
hogy valamilyen szinten jelenjünk meg egy sorban.
Dr. Horváthné Csinga Erzsébet a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért
Alapítvány alapítója:
Köszönöm a javaslatot. Természetesen oda fogunk erre a dologra figyelni. Egyúttal
megragadom a lehetőséget és tisztelettel meghívom a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket,
jövő héten hétfőn du. 17 órakor az alapítványunk által szervezett előadásra. Nagyon nagy
örömmel vennénk, ha ellátogatnának. Szabó Gyuri bácsit a híres bükki füves embert fogjuk
vendégül látni, ő tart előadást. Mi ezzel próbáljuk kicsit ismeretterjesztő, prevenciós
programunkkal segíteni az itt élő embereket. Talán hozzájárulunk valamelyest az egészség
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megőrzéshez, az egészség megóváshoz. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen
a többiek nevében is a támogatást.
Polgármester:
Ki kívánkozik belőlem. Tessék. Itt van egy egyesület, nem kell őket kényszeríteni, nem kell
őket különböző dolgokkal fenyegetni. Meg tudják ők saját maguknak is oldani, amit meg
szeretnének oldani. Tessék. Ide hozzák a füves embert. Szerintem nagy érdeklődés lesz a
környékről is.
Oláh János igazgató úrnak mindenképpen egy dolgot szeretnék hozzátenni. Láttam a pályázatát,
kérelmét. Továbbra is fenntartom a javaslatomat és fogom támogatni mindenképpen, ha lengyel
cseregyakorlat van, a buszköltségre az iskolásoknak külön támogatást fogunk megítélni.
Amennyiben létrejön az iskolások közötti lengyel cseregyakorlat. Tehát, ahogy eddig is
segítettünk, most is fogunk.
Oláh János (1959) tanácsnok, a Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója:
Nagyon szépen köszönöm a megelőlegezett támogatást. Meg fogjuk szervezni. Jelenleg a
kapcsolatfelvétel szintjén vagyunk. Egyeztetjük, hogy mikor. Június utolsó hete júliusba
nyúlóan jelezték eddig, hogy fognak jönni. És akkor így mi is mennék a hagyományokhoz
híven. Szükség lesz természetesen a támogatásra. Ezt tavaly is megígérte nekem polgármester
úr. A tavalyi év során nem jött létre ez a csereüdültetés, de reményeim szerint ebben az évben
létre fog jönni, és akkor igénybe tudjuk venni. Előre is köszönöm.
Polgármester:
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele,
hozzászólása?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Először arról szavazunk, hogy 3.100.000.- forintot csoportosítsunk át a 2016. évi
eredménytartalék terhére a civil egyesületek támogatására. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1.500.000.- forint támogatásban részesítsük, az azt
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.

Polgármester:
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkányi Sport Egyesületet 18. 800. 000.- forint, ezen belül a sakk szakosztályt 300. 000.forint, a birkózó szakosztályt 1. 650.000.- forint, a futball szakosztályt 11. 350.000.- forint, a
kézilabda szakosztályt 5.500.000.- forint támogatásban részesítsük, az azt kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkányi Polgárőr Egyesületet 550.000.- forint támogatásban részesítsük, az azt
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkányi KARATE Sportegyesületet 600.000.- forint támogatásban részesítsük, az azt
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesületet 400.000.- forint támogatásban részesítsük, az azt
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkányi „Esély az akáclombok alatt” Egyesületet 100.000.- forinttámogatásban részesítsük,
az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Balkány és térsége Gazdakört 300.000.- forint támogatásban részesítsük, az azt
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesületet 400.000.- forint támogatásban
részesítsük, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
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Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért Alapítványt 350.000.- forint
támogatásban részesítsük, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.
Polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesületet 100.000.- forint támogatásban
részesítsük, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2017. ( III.22.)
határozata
(Z1)
egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásról
elszámolás, a 2017. évi benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) engedélyezi 3.100.000.- forint (azaz: Hárommillió-egyszázezer forint) átcsoportosítását
a 2016. évi eredménytartalék terhére a civil egyesületek támogatására.
2.) az egyesületek, alapítványok támogatása megítélésére 20.000.000.- forintot, (azaz:
húszmillió forintot) biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletében a Működési Tartalék jogcím terhére.

3.) az egyesületek, alapítványok, civil szervezetek által benyújtott támogatás iránti
kérelmüket megtárgyalta és a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról az alábbiak
szerint döntött:

1.500.000.- Ft.
1.

a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
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(azaz: egymillió-ötszázezer forint)

2.

a Balkányi Sport Egyesületet

18.800.000.- Ft.
(azaz: tizennyolcmillió-nyolcszázezer
forint)
300.000.- Ft.

2.a)

a Sakk Szakosztályt

(azaz: háromszázezer forint)
1.650.000.- Ft.

2.b)

a Birkózó Szakosztályt

(azaz: egymillió-hatszázötvenezer forint)
11.350.000.-Ft.

2.c)

a Futball Szakosztályt

(azaz: tizenegymillió-háromszáz-ötvenezer
forint)
5.500.000.- Ft.

2.d)

a Kézilabda Szakosztályt

(azaz: ötmillió-ötszázötvenezer forint)
550.000.- Ft.

3.

a Balkányi Polgárőr Egyesületet

(azaz: ötszázötvenezer forint)
400.000.- Ft.

4.

a Balkányi Nyugdíjas Klub Egyesület

(azaz: négyszázezer forint)
100.000.- Ft.

5.

a Balkányi „Esély az akáclombok alatt” Egyesületet

(azaz: egyszázezer forint)
300.000.- Ft.

6.

a Balkány és térsége Gazdakört

(azaz: háromszázezer forint)
400.000.- Ft.

7.

a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti

(azaz: négyszázezer forint)

Egyesületet
350.000.- Ft.
8.

a „Meggyógyulok” a Balkányi Daganatos Betegekért
Alapítványt

9.

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok
Egyesületet

(azaz: háromszázötvenezer forint)
100.000.- Ft.
(azaz: egyszázezer forint)
600.000.- Ft.

10.

a Balkányi KARATE Sportegyesület

(azaz: hatszázezer)

támogatásban részesíti.

Polgármester:
Átadom a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk elfogadásra javasolja a birkózó szakosztály kérelmét, melyben 1 millió forint
támogatást kérnek mikrobusz vásárlásra, melyre már az országos szövetségtől 1,5 millió
forintot kaptak. Így egy komoly kisbuszt tudnának vásárolni. Tehát a birkózó szakosztály
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részére l millió forint támogatás megállapítását javasoljuk a képviselő-testületnek a 2016. évi
eredmény tartalék terhére.
Polgármester:
Ez egy kisbusz vásárlás lenne. Elvileg 1,5 millió forintot kapna, ez ugyan még nincs
lepapírozva, és mi adnánk l millió forintot. És abból a 2,5 millió forintból lehetne vásárolni egy
kisbuszt, ami nagyon szükséges lenne. Nemcsak a birkózóknak, hanem akár a focinak, akár a
kézilabdának is igény szerint természetesen. Nekem ez a heppem, hogy az utaztatást oldjuk
meg. Gyerekeket utaztatunk. Most már kisbuszra van szükség ahhoz, hogy a gyerekek
mozogjanak. De sok még benne a ha. Ezért határozati javaslatom a következő:
Balkány Város önkormányzata 1 millió forintos támogatást biztosít gépjármű vásárláshoz a
birkózó szakosztály részére. A forrás a 2016. évi eredménytartalék terhére. Kérem, aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2017. ( III.22.)
határozata
(Z1)
gépjármű vásárlás támogatásáról
A Képviselő-testület:
1.) 1 millió forint (azaz: Egymillió forint) támogatást biztosít gépjármű vásárláshoz a
Balkányi Birkózó Szakosztály részére. A kifizetést a 2016. évi eredménytartalék terhére
engedélyezi.
Polgármester:
Átadom a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Érkezett egy másik kérelem is bizottságunkhoz, melyben a Balkányi Lovas Hagyományőrző
Egyesület 140.000.- forintos támogatást kérne egy rendezvénysátor vásárlásához, melynek
döntő hányadát 200.000.- forintot sikerült beszerezniük a megyei önkormányzattól. Ide kellene
egy 140. 000.- forintos támogatás az önkormányzat részéről szintúgy a 2016. évi
eredménytartalék terhére. Az egyesület elnöke biztosította az önkormányzatot, hogy nem csak
a Lovas Egyesületnek, hanem bárkinek, az önkormányzatnak, bármely más egyesületnek, ha
szüksége van rá, azt a sátrat rendelkezésükre bocsátja.
Papp István képviselő:
Annyit szeretnék kérdezni alpolgármester úr, jó hogy van sátor, de valahogy le is kellene ülni
benne.
Polgármester:
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Hála jó istennek az önkormányzat minden évben pénzt áldoz rá, ha jól emlékszem 25 sörpad
garnitúránk van jelenleg megvásárolva. Minden évben öt-tízet vásárolunk. Sajnos minden
városnapon tűnik is el belőle. Jelenleg 25 garnitúrával rendelkezünk, az idén is reményeink
szerint fogunk tudni vásárolni akár pályázatból, akár saját erőből.
Oláh János (1951) alpolgármester:
Jó Papp Istvánnak a felvetése. Én is gondolkoztam már azon, hogy min fogunk leülni, de akkor
köszönettel vesszük a padokat.
Papp István képviselő:
Hosszú évek óta mindig csak béreltünk mindent, de így most már lassacskán a sajátunk és körbe
tudjuk adni bárkinek.
Polgármester:
A nyugdíjas egyesület tagjai már ki is próbálták. A szalonnasütésnél és a filagóriánál
folyamatosan használják. Tudják, hogy van. Minden egyesületnek, civil szervezetnek szívesen
felajánlom a filagóriánál a könyvtár mögött lévő kis terünket. Most már itt lesz a jó idő, lehet
jönni. Ha már a szó nálam van, invitálok mindenkit. Április 30-án lesz a május 1-e. Még mielőtt
bárki meglepődne. Azért döntöttünk így, mert május1. hétfő, és a szombatot hagyjuk
mindenkinek kertbe, stb., stb. tevékenykedni. Vasárnap lesz a Lovas Egyesülettel közösen kint
a lovas pályán. Egy nagyon szép filagóriát építünk meglepetésként. Már az alap le van helyezve,
a jövő héten pedig kilencven százalékos állapotban lesz és birtokba veheti az egyesület, és
használhatja majd a későbbiekben bármely más egyesület is. Ezt csak kiegészítésként mondtam
el.
Kérdezem, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, észrevétele,
hozzászólása?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Ismertetem a határozat-tervezet: A képviselő-testület 140.000,- forint támogatást biztosít sátor
vásárlására a Balkányi Lovas Hagyományőrző Egyesület részére a 2016. évi eredménytartalék
terhére. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2017. ( III.22.)
határozata
(Z1)
a Balkányi Lovas Hagyományőrző Egyesület támogatásáról
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A Képviselő-testület:
1.) 140.000,- Ft. (azaz: Száznegyvenezer forint) támogatást biztosít sátor vásárlására a
Balkányi Lovas Hagyományőrző Egyesület részére. A kifizetést a 2016. évi
eredménytartalék terhére engedélyezi.

5-ös számú napirend: - Egyebek
a.) Felhatalmazás húsvéti tartós élelmiszercsomag vásárlására
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
A határozat-tervezetben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.
Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Az 5/a. napirendet véleményezte a bizottság. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Megint nem tudom magamba tartani a szót. Újra tartós élelmiszercsomagot fogunk osztani
húsvétra. Most már nem csak karácsonyra kap minden egyes háztartás csomagot, hanem
húsvétra is. Jelen pillanatban három árajánlat beszerzése folyik, de az biztosnak látszik, hogy a
jövő hét végén a tanyai települések megkapják, 30-án és 31-én. De a belterületen csak egy hétig
fogjuk osztani tanulva a karácsonyiból. Két hétig hirdettük, de két hét túl hosszú idő. Ez az
egyik része. A másik része pedig a húsvét előtti hét mindenképen kellene a Művelődési Háznak
különböző vásárokra. És nem szeretném tőlük azt a kis hasznot elvenni, ami egy kis bevétel
lenne. A húsvét előtti második héten már osztani fogjuk. Erről mindenki fog kapni szórólapot,
mindenkit értesítünk. Ugyanazzal a módszerrel, mint eddig. Két ablaknál fogjuk osztani, és
minden egyes balkányi háztartás fog kapni élelmiszercsomagot. 1 kg. finom liszt, 1 kg. rizs, 1
zsemlemorzsa, 1 l tartós tej, 1 befőtt, 2 db. margalin sütőkocka, 1 reszelt torma, 5x15 gr. húsvéti
tojás és egy húsvéti nyúl kerül kiosztása. Kérem, hogy ezt hirdessük, mert csak egy hét lesz rá.
Ez kb. bruttó 10 millió forintba fog kerülnie újra városnak. A karácsonyi is majdnem 10 millió
forint volt. Ez is bruttó 10 millió forint lesz. És 10 millió forintot újra sikerül odaadni a
rászorultaknak, a nem rászorultaknak. Ezen mindig lehet vitatkozni. És a balkányi embereket
fogjuk segíteni 10 millió forinttal.
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat,
észrevételeiket elmondani szíveskedjenek.
Kérdés, javaslat, észrevétel, nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, a képviselő-testület tagjait, ha egyetértenek a határozat-tervezetben foglaltakkal, azt
kézfelemeléssel jelezni szíveskedjenek.
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A képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2017. (III.22.)
határozata
(Z1)
húsvéti tartós élelmiszercsomag vásárlása tárgyában
A képviselő-testület:
1.) felhatalmazza a polgármestert bruttó 10 millió forint (azaz: tízmillió forint) összegű
tartós élelmiszercsomag vásárlására és kiosztására, melyet a 2017. évi szociális keret
terhére kíván elszámolni.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: polgármester
b.) Szerződéskötés az önkormányzati nyárfaerdő kötelező gyérítő vágására
(Árajánlatok jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az árajánlatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Az 5/b. napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. A Bakti Paletta Kft.
árajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a rostfa
értékesítésre kerüljön. Előzetes megbeszélés alapján igaz, hogy az árajánlatban még úgy van,
hogy arra az önkormányzat igényt tart, de a bizottság véleménye szerint az értékesítéssel jobban
járna az önkormányzat.
Polgármester:
Ezt mindenképpen támogatom, Karsai István még az előző ülésen is felvetegette nekem az ő
általa vélt dolgokat, sérelmeket. Több szakértő bebizonyította, hogy nekem volt igazam és
helyesen cselekedtünk. Ezért én támogatom, hogy értékesítsük azt is, holott azért a balkányi
emberek nagy többsége részére nem lenne baj, ha egy kis tűzi fát tudnánk osztani. De
értékesítsük, valószínűleg akkor kevesebb támadás ér bennünket.
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,,
észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

27

Polgármester:
Ismeretem a határozat-tervezet: A képviselő-testület a beadott árajánlatok alapján a Bakti
Paletta Kft-vel köt szerződést az önkormányzati nyárfaerdő kötelező gyérítő vágására. A rost
fát is értékesíti. Felkéri a jegyzőt a szerződés elkészítésére. Határidő: 2017. június 30. Kérem,
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a polgármester által ismertetett határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2017. (III.22.)
határozata
(Z1)
szerződéskötés az önkormányzati nyárfaerdő kötelező gyérítő vágására
A képviselő-testület:
1.) a beadott árajánlatok alapján a Bakti Paletta Kft-vel (4233 Balkány, Dobó I. u. 47.sz.)
köt szerződést az önkormányzati nyárfaerdő kötelező gyérítő vágására.
2.) úgy dönt, hogy a rost fát is értékesíti.
3.) felkéri a jegyzőt a szerződés elkészítésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: jegyző
Polgármester:
Mielőtt bezárnám az ülést csak kikívánkozik belőlem, ha ma mindannyian felálltunk és
elmentünk volna, sértődöttség vagy nem sértődöttség miatt, ma nem lenne civil egyesületek
támogatása, nem lenne húsvéti csomag osztása.
Varga Lászlóné a Városvédő- Szépítő és Természetvédő Baráti Egyesület elnöke:
Nagyon szépen köszönöm a segítséget a Városvédő Egyesület nevében. Hangsúlyozom, mi
mindenképpen szeretnénk felajánlani segítségünket, ha szükség van rá.

Polgármester:
Köszönettel vesszük és igénybe is fogjuk venni.
Rácz Imre külsős alpolgármester, a Balkány és térsége Gazdakör elnöke:
Nagy tisztelettel megköszönöm a támogatást a Balkány és térsége Gazdakör tagjai nevében.
Igyekszünk minél jobban felhasználni ezt az összeget. És valóban a támogatással
kiegészítve, ahogy alpolgármester úr mondta, úgy gondolom, hogy most is azzal, hogy az
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iskolától 45 gyermeknek szervezzük meg a parlamenti látogatását egy ottani ebéddel, nem
keveset tesz a Gazdakör, és nem önzően saját céljaira próbálja ezt az összeget fordítani.
Ugyanis örülök annak, hogy a gazdálkodók nincsenek erre ráutalva. De olyan nemes célokat
próbálnak megvalósítani, ahol elviszik Balkány hírnevét, nincs Magyarországon olyan
agrárgazdasági kamara elnök, aki ne járt volna még Balkányban, és MAGOSZ elnök sem,
ezzel azt mondanám, hogy mind a tizenkilenc megyében tudják, hogy hol van Balkány és
milyen fejlődésen esett át.
Oláh János (1951) alpolgármester:
Mivel egyesületek is vannak most jelent és képviselők is, szeretnék egy kis segítséget kérni
azoktól, akik tudnak segíteni. Tudjuk azt, hogy a Tormáspusztán történt egy tragikus
tűzeset. Egy hároméves gyermek sajnos az életét vesztette. Polgármester úrral a tegnapi nap
folyamán egyezettünk a szülőkkel. Még mindig nagyon levert állapotban vannak, amit
emberileg magyarázni sem kell. Abban maradtunk, hogy megpróbálunk segíteni itt a
városban egy lakásvásárlásban. Polgármester úr ideadott nekem közel harminc lakáscímet,
amely eladó. Ezzel a fiatal emberrel fogunk most körbejárni. Engem meg is fogott az, hogy
kaptak több támogatást is már. Ő elmondta, hogy ezt a pénzt lerakták. Nem költötték el
semmire, mert szeretnének lakást vásárolni. Ehhez kérik az önkormányzat, a helyi lakosok,
vállalakozók segítségét is. Abban maradtunk, hogy először is a mai nap folyamán
megpróbálom vele ezeket a lakásokat átnézni, és ami értékben is támogatható, azt
megpróbáljuk kiválasztani, és ehhez próbálnánk egy gyűjtést szervezni. Esetleg az
egyesületek, magánemberek, aki tud, kérem, segítsen. Eddig másfél millió forint támogatást
kaptak, de másfél millió forintért nehéz lakást venni. Úgy gondolom, hogy három-, három
és félmillió forint között már lehet lakást venni. Mert azért most lent vannak a lakás árak.
Azért ezt tudni kell. Egy lakható lakást tudnánk nekik biztosítani és ehhez polgármester úr
is ígérte, hogy majd a képviselő-testületen keresztül is megpróbálunk valami segítséget
nyújtani.
Polgármester:
Úgy gondolom, hogy a képviselők vannak annyira rugalmasak, hogy egy ötszázezer
forintos támogatást az első lakáshoz jutók támogatásából tudunk majd adni a családnak,
durván kétmillió forintra jönne össze, de egy lakásra három-, hárommillió ötszázezer forint
kell. Ehhez kérjük majd a segítséget. Természetesen azt kell látni, hogy legyen számukra
anyagilag is megfelelő lakás, amit meg tudnak venni. Ők nem szeretnének semmiképpen
azon a tanyán kinn maradni. Meg is értem őket. Nem szeretnék azt a lakást folyamatosan
látni. Mindenképpen be szeretnének Balkányba jönni, de nem olyan egyszerű Balkányban
négy millió forint alatt lakást venni. Fogom kérni alpolgármester úrral együtt a lakosság, a
civil szervezetek segítségét a lakásvásárláshoz. Másfél millió forint van erre félretéve a
bankszámlájukon. Folyamatosan érkeznek a különböző támogatások.
De úgy látom, hogy ez még mindig kevés lesz. Újra fogom kérni a balkányiak, a civilek,
magánszemélyek, egyesületek, vállalkozók segítségét ahhoz, hogy ténylegesen tudjanak
házat venni. Ezt alpolgármester úr fogja rendezni, de én fogom kérni minden jó érzésű
balkányi ember segítségét ahhoz, hogy ez a család talpra tudjon állni.
Köszönöm szépen, hogy az ülésen megjelentek. Mindenkinek további szép napot kívánok!
Az ülést 850 órakor bezárom.
Kelt: Balkány, 2017. március 22.

29

Pálosi László
polgármester

dr. Tóth János
mb. jegyző
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