Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-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,
Oláh János (1976) Marján János, 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, Gyulai László településfejlesztési előadó
Az ülésen nem vett részt:
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő igazolatlanul távol
Karsai István képviselő igazoltan távol
Polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket a mai
rendkívüli (nyílt) testületi ülésünkön.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 6 fő. Karsai István képviselő úr
jelezte távolmaradását, Kiss Sándorné képviselőnő később érkezik, Marjánné dr. Rinyu Ilona,
képviselő nem jelezte távolmaradásának okát. A képviselő-testület határozatképes, így az
ülést 800 órakor megnyitom. Az ülésre írásos meghívó nem lett kiküldve, az ülés telefonon lett
összehívva. Ezért indítványozom az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
2017.” megnevezésű pályázathoz című előterjesztés napirendre történő felvételét, valamint a
Balkány város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás tárgyában című
előterjesztést. Zárt ülés keretében Katona Gábor és Balogh Zsuzsanna eseti szociális segély
ügyét javaslom napirendre felvenni. Az írásos előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt a
képviselők megkapták.
Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele,
más javaslata?
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el.
Polgármester:
Aki az általam ismertetett napirendi javaslatok naprendre történő felvételét el tudja fogadni,
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
50/2017.(IV.27.)
határozata
(Zl)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület:
-

a 2017. április 27-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1.) Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017”
megnevezésű pályázathoz
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés Balkány város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
Zárt ülés keretében:
1.) Katona Gábor és Balogh Zsuzsanna eseti szociális segélye
Előadó: Pálosi László polgármester

1-es számú napirend: - Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017” megnevezésű pályázathoz
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 az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A határozattervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Ez a pályázat a gyermekorvosi rendelő teljes belső felújításáról szól. Közben a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésén már módosítottuk a pontos számokat. Az igényelhető támogatás
összege 21.874. 377.- forint. Saját erő 1.151. 283.- forint. A teljes bekerülési értéket 23. 025.
660.- forintra kérném javítani, módosítani.
2

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki az általam beterjesztett módosított pályázati költségvetéssel együtt a határozattervezetben foglaltakat el tudja fogadni, azt kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosítással együtt a határozat-tervezetben
foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2017.(IV.27.)
határozata
(D6)
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017” megnevezésű pályázat
benyújtása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) kinyilatkozza, hogy támogatja az Önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések 2017” kódszámú pályázat benyújtását.
2.) kinyilatkozza, hogy az alábbiak szerint megismerte a pályázat költségvetését:
- a projektre igényelhető támogatás:
- saját erő:
Teljes bekerülési érték:

21.874.377.- Ft.
1.151.283.- Ft.
23.025.660.- Ft.

3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
803 órakor Kiss Sándorné képviselőnő az ülésterembe megérkezett.
2-es számú napirend: - Előterjesztés Balkány város közigazgatási területén kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítás tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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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. A határozattervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet arról, hogy folyamatban van a településrendezési
terv módosítása. A főépítész asszony nyilatkozata szerint ez még minimum három hónapot
vesz igénybe, amíg jogerőssé válik. De van két beruházásunk. Az egyik a Nemzeti
Agrárkamara VP3-5.1.1.2-17 jégesőkár megelőzésre szolgáló beruházás. A másik pedig a
TOP 1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című beruházás. Lényegében a
bölcsőde építésünket tartalmazza. Ezt a két beruházást a rendezési terv módosításból
kivennénk és kiemelt beruházásként gyorsított ütemben hajtanánk végre. Az összes többi
pedig menne a szokásos menetrend szerint. Remélem, hogy az a három hónap, amit a
főépítész asszony ígért, az elegendő lesz, azt a rendezési tervünkben le tudjuk módosítani.
Ennyit kívántam szóbeli kiegészítésként elmondani.
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.
Oláh János(1951) alpolgármester:
Rácz Imrétől kérdezem, ha minden flottul megy, akkor mikorra várható, még a nyáron?
Rácz Imre külsős alpolgármester:
A jövő év tavaszán lesz üzembe helyezve. Ez a beruházás, ami itt megvalósul Balkányban, az
az országban a második legnagyobb kiszolgáló egység lesz. Ennek októberre el kell készülnie.
Gyorsított ütemben fel fog épülni. Egy szociális épület, négy személykocsi tárolására
alkalmas tároló, 400 raklap tárolására alkalmas tároló, 273 talajgenerátor tárolására alkalmas
raktár épület fog megvalósulni a Nyír-Chem Kft. szomszédságában. Kb. hét fő fog ott
dolgozni, akiknek reméljük, hogy hosszabb távon munkahelyük lesz.
Polgármester:
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek további kérdése,
észrevétele, hozzászólása?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
A határozat-tervezetben foglaltakat teszem fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a
területfejlesztési forrása: a VP3-5.1.1.2-17 jégesőkár megelőzésre szolgáló beruházás. Kérem,
aki ezzel a módosítással a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt
kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett módosítással együtt
a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2017. (IV. 27)
határozata
(K8)
Balkány város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás tárgyában
A Képviselő-testület:
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében konkrét
beruházások megvalósítása érdekében Balkány város közigazgatási területén az alábbi
területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja:
1. az 1. melléklet szerinti I. sz. kiemelt fejlesztési területet.
A terület fejlesztési forrása: VP3-5.1.1.2-17 kódszámú, „Jégesőkár megelőzésére
szolgáló beruházás”
2. a 2. melléklet szerinti II. sz. kiemelt fejlesztési területet.
A terület fejlesztési forrása: TOP 1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat
Felelős: Pálosi László polgármester
Határidő: azonnal
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Polgármester:
Napirendünk tárgyalásának végéhez értünk. A képviselő-testület nyílt ülését 810 órakor
bezárom.
Kelt: Balkány, 2017. április 27.

Pálosi László
polgármester

dr. Tóth János
mb. jegyző
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