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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-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, Marján János, Papp István képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

dr. Tóth János jegyző, Gyulai László településfejlesztési előadó 

 

Az ülésen nem vett részt:  

 

                                 Marjánné dr. Rinyu Ilona                  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 8 fő. Marjánné dr. Rinyu Ilona 

igazoltan van távol. A képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitom.  

Előterjesztést teszek a napirendekre. Az ülésre telefonos összehívás útján került sor. 2.) 

napirendi pontot tárgyalnánk. Nyílt ülés keretében 1.) Balkány város településrendezési 

eszközeinek 2017./I. évi módosítása tárgyában. Zárt ülés keretében Balkány Város kitüntető 

címek adományozása tárgyában. 

 

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 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 73/2017.(VII.19.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2017. július 19-ei rendkívüli (nyílt) ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1.) Balkány Város településrendezési eszközeinek 2017./I. évi módosítása tárgyában 

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

Zárt ülés keretében: 

 

1.) Kitüntető címek adományozása tárgyában 
 

1.) számú napirend: Balkány Város településrendezési eszközeinek 2017./I. évi módosítása 

tárgyában 

 

Polgármester:  

Az 1.) napirendi pontot 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 határozat-tervezetben 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: 

Kérem aki egyetért Balkány város településrendezési eszközeinek 2017./I. évi módosításával, 

az azt  kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta. 

  

Balkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

74/2017. (VII.19.) 

határozata 

(D2) 

 

Balkány város településrendezési eszközeinek 2017./I. évi módosítása tárgyában 
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A Képviselő-testület 
 

1. Balkány város a településszerkezeti tervének és leírásának, valamint szabályozási 

tervének és helyi építési szabályzatának módosítását az alábbi településfejlesztési 

döntés útján rendeli el: 

 

Kezdeményezi 

a) a Balkány, Bocskai u. – 0305/2 hrsz.-ú út – 0308 hrsz.-ú út – 1407 hsz.-ú út által 

határolt terület módosítását, 

 

b) a Balkány, Kossuth u. – Kossuth tér – Fő u. - Rákóczi u. által határolt terület 

módosítását 

konkrét beruházások megvalósítása érdekében. 

 

 

2. Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: Pálosi László polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

   
 

Polgármester:  

A képviselő-testület nyílt ülését bezárom. Zárt ülést rendelek el.  

 

 

 

   

 

 

          Pálosi László                                                                                  dr. Tóth János  

          polgármester                                                                                         jegyző 
  
 


