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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 4-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, Oláh János (1976), Karsai István képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Rácz Imre külsős alpolgármester, dr. Tóth János mb. jegyző 

 

Az ülésen nem vett részt:  

 

                                 Marjánné dr. Rinyu Ilona                  igazoltan távol 

                                 Papp István                                        igazoltan távol 

                                 Marján János                                     igazoltan távol 

                              

 

Polgármester:  

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

rendkívüli (nyílt) testületi ülésünkön.   

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 5 fő. Papp István, Marjánné dr. 

Rinyu Ilona, Marján János képviselők, Oláh János (1976) tanácsnok, nem tartózkodnak a 

teremben. A képviselő-testület határozatképes, így az ülést 8
06

 órakor megnyitom.  

Előterjesztést teszek a napirendekre. Az ülésre telefonos összehívás útján került sor. 1.) 

napirendként tárgyalnánk a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

Társulási megállapodás módosítása tárgyában; 2.) napirendként a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában. 

 

Oláh János(1976) tanácsnok megérkezett az ülésterembe 8 óra 10 perckor 

 

Polgármester: 

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

új javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, új javaslat nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Aki az általam elmondott napirendi javaslatok napirendre történő felvételét  el tudja fogadni 

az kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

34/2017.(IV.04.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2017. április 4-ei rendkívüli (nyílt) ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1.) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodás módosítása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

2.) Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodásának       

módosítása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

1) számú napirend: Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

Társulási megállapodás 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) képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. Az abban 

foglaltak elfogadását javasolta 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: 

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a módosításokkal együtt egységes 

szerkezetben jóváhagyja, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

Képviselő-testületének 

35/2017. (IV.04.) 

határozata 

(E7) 

 

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodás 

módosítása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) megtárgyalta a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és  a módosításokkal együtt egységes 

szerkezetben jóváhagyja. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2.) számú napirend: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

megállapodásának       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) 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.  

 

Polgármester:  

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

hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

Polgármester: 

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti  Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és a módosításokkal együtt egységes szerkezetben 

jóváhagyja, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

Képviselő-testületének 

36/2017.(IV.04.)  

határozata 

(E7) 

 

a Nyíradonyi Szociális és –Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékleteként 

csatolt 1661-13/2017. számú módosító okirat szerinti módosításokkal az 1661-

14/2017. számú Társulási Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Polgármester:  

Napirendjeink tárgyalásának végéhez értünk. A képviselő-testület nyílt ülését 8
17

 órakor 

bezárom.  

 

Kelt: Balkány, 2017. április 4.  

   

 

 

          Pálosi László                                                                                  dr. Tóth János  

          polgármester                                                                                      mb. jegyző 
  


