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Tisztelt Balkányiak!

agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
alapján Balkány Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. november 23-án, hétfőn,
18 órakor közmeghallgatást
tart, ahol a város polgárai a helyi közügyeket érintő kérdéseiket tehetik fel a képviselő-testület tagjainak.
Bár a programról a Balkányi
Beszélő legutóbbi, októberi számában már hírt adtunk, ám a
járványhelyzet fokozódása miatt
mindenki érdekében át kellett
gondolnunk annak megvalósítási formáját. Tisztelettel kérem
megértésüket azzal kapcsolatban, hogy a közmeghallgatást
ebben az évben a szokásostól eltérően más módon és más helyszínen fogjuk megszervezni az
Önök számára. Minderről ezúton
szeretném tájékoztatni Önöket.
Ahhoz, hogy az önkormányzat éves beszámolóját minden

balkányi megismerhesse, ez alkalommal valamennyi balkányi
háztartás részére készítettem
egy kivonatot, melyet az alábbiakban tanulmányozhatnak.
Kérem Önöket, olvassák el eredményeinket és a következő évre
tervezett elképzeléseinket. Bízom benne, sikerült úgy összeál-

lítani beszámolónkat, hogy teljes
képet kapjanak éves munkánkról és terveinkről.
A leírtakkal kapcsolatban felmerülő vagy az egyéb közügyeket
érintő kérdéseik megválaszolására – a nagyobb csoportosulások és így a személyes érintkezés
eshetőségének minimálisra csök-

kentése érdekében – ebben az
évben a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő termében (4233
Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) adunk
alkalmat. Közérdekű kérdéseiket, megszólalásaikat a testület
felé oly módon tehetik meg, hogy
a hivatal épülete elől, érkezési
sorrendben, egyenként szólítjuk
be majd Önöket a közmeghallgatás időpontjában.
Amennyiben írásban adná le
egyéni kérdését a képviselő-testület számára, levelét a Polgármesteri Hivatal előterében
adhatja le 2020. november 20.
(péntek), 13 óráig.
Kérem a közmeghallgatásra
érkezőket, hogy mind az épület
előtt, mind a teremben tartsák
be a járványügyi előírásokat!
Köszönöm megértésüket!
Tisztelettel:

Fotók: Katona Julcsi

Pálosi László
polgármester
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4. a Balkányi Nyugdíjas Klub
Egyesületet
450.000.- Ft

a Képviselő-testület 2020. évi tevékenységéről, a 2021. évi tervekről

5. a Balkányi „Esély az akáclombok alatt” Egyesületet
100.000.- Ft

Ügyiratszám: PH/8440-1/2020.
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üszkeséggel és örömmel tölt
el, hogy a képviselő-testületi
ülések 2020. évben is határozatképesek voltak. A rendeleteket és
a határozatokat a képviselő-testület nagy többséggel elfogadta.
Gazdálkodásunk,
pénzügyi
helyzetünk (továbbra is) stabil,
kifizetetlen számlánk továbbra
sincs. Minden számlát határidőben, pontosan tudunk teljesíteni.
1. Költségvetési és finanszírozási
bevétel
1.997.412.379 Ft
Önkormányzat működési támogatása
377.328.225 Ft
Ebből
Helyi önkormányzat működésének általános feladatai
187.524.787 Ft
Önkormányzat köznevelési
feladatai
57.852.450 Ft
Szociális és gyermekjóléti
feladatok
120.086. 942 Ft
Kulturális feladatok
10.937.678 Ft
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Elszámolásból származó
bevétel
926.368 Ft
2. Működési célú támogatás
államháztartáson belülről
397.597.894 Ft
3. Felhalmozási célú támogatás
36.937.960 Ft
4. Közhatalmi bevételek
113.547.176 Ft
Magánszemélyek kommunális
adója
11.087.677 Ft
Iparűzési adó
100.000.000 Ft
Egyéb
2.459.499 Ft
5. Működési bevételek
készletértékesítés
5.000.000 Ft
szolgáltatás
41.529.525 Ft
közvetített szolgáltatás
1.766.332 Ft
ellátási díj
8.522.876 Ft
ÁFA kiszámlázott
12.408.928 Ft

egyéb bevétel
45.000 Ft
kamat bevétel
401.220 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz
8.694.984 Ft
7. Előző év költségvetési maradvány összege
996.632.259 Ft

Kiadások:
1. Működési célú kiadás
1.974.760.401 Ft
személyi juttatás
576.175.868 Ft
járulék
69.948.305 Ft
dologi kiadás
335.954.642 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai
30.600.000 Ft
egyéb
51.463.698 Ft
2. Felhalmozási költségvetési
kiadás
480.365.905 Ft
(beruházásokat és felújításokat
tartalmaz)

6. a Balkány és térsége Gazdakört
300.000.- Ft

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.651.978 Ft

7. a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesületet
450.000.- Ft

Az önkormányzati törvény a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatokat ír elő, amelyet
részben vagy teljes egészében
finanszíroz, támogat. A támogatással pontosan és időben el kell
számolni, és csak a támogatott
feladatra lehet felhasználni.
A helyi önkormányzat vállalhat olyan helyi közügy ellátását,
amelyet jogszabály nem utal más
szerv kizárólagos hatáskörébe,
de ennek forrását az önkormányzatnak saját bevételeiből
kell biztosítania, és nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok
ellátását.
A 2020. évben az alábbi költségvetési alapelvek teljesültek:

8. a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Falugondnok Egyesület
100.000.- Ft
9. a Balkányi KARATE Sportegyesületet
700.000.- Ft
10. a Balkányi Ifjúsági Sportegyesületet
6.500.000.- Ft
támogatásban részesítettük.

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működés
2. Kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
3. Szociálisan rászorultak támogatása
4. Az elindított beruházások

megvalósítása, a forrás biztosítása
5. Takarékos városüzemeltetés
6. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, ezekhez pályázati önerő biztosítása

Közmunkaprogram
A Start-munkaprogramban 300
főt alkalmaztunk.
A bér- és járuléktámogatáson
kívül beruházási és dologi kiadásokra kaptunk támogatást. Ezzel
kapcsolatban a mezőgazdasági
termelést és a tésztaüzem fenntartását emelném ki.
A diákmunkások számát tovább növeltük, 2020-ban 139
főnek oldottuk meg a nyári diákmunkáját.

Civil szervezetek
támogatása
Az egyesületek, alapítványok támogatására 25.000.000.- forintot
biztosított a 2020. évi költségvetésében a képviselő-testület.
1. a Balkányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet
2.000.000.- Ft
2. a Balkányi Sport Egyesületet
13.800.000.- Ft
a Sakk Szakosztályt
300.000.- Ft
a Birkózó Szakosztályt
1.700.000.- Ft
a Futball Szakosztályt
11.800.000.- Ft
3. a Balkányi Polgárőr Egyesületet
600.000.- Ft

Településünkön 2020. novemberében 351 gyermek jogosult
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre. Az óvodás és az
1-8. évfolyamon tanulók étkeztetéséért nem kell fizetni, a középiskolásoknak 50 %-os térítési
díjat kell megtéríteni.
A gyermekek ingyen tankönyvet is kapnak, valamint augusztus és november hónapban pénzbeli ellátást is. Problémát okoz,
hogy több esetben későn igénylik
ezeket a lehetőségeket a szülők.
Szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő vagy törvényes
képviselő kérelmére déli meleg
főétkezést kell biztosítania az
önkormányzatnak, ingyenesen,
a halmozottan hátrányos, hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek számára. 2020. évben
a tavaszi szünetben 46 gyermek,
a nyári szünetben 226 gyermek,
az őszi szünetben 149 gyermek
igényelte mindezt 4.740.690.- Ft
értékben.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő
gyermekek, jövedelem- viszonytól függetlenül, 10.000.- Ft/fő
támogatást kapnak az önkor-

mányzattól tanévkezdéskor 2017
óta. Ez 2020. évben 588 gyermek
esetében 5.880.000.- forintba került.
Települési lakhatási támogatást, amelyet sok önkormányzatnál forráshiány miatt
megszüntettek, 245 fő igényelt
5.333.000.- forint értékben. A támogatás április 1-től – december
31-ig jár. Itt hívnám fel az érintettek figyelmet, hogy ezt 2021.
év elején újra igényelniük kell.
Temetési támogatásnál, úgy,
mint már a tavalyi évben volt, a
jövedelemviszonyokat nem vizsgáljuk, hanem 30.000.- Ft jár a
hozzátartozónak. Ebben az évben 56 fő igényelte 1.680.000.- Ft
értékben, és köztemetésre is sor
került két alkalommal 200.000.Ft értékben.
Gyógyszertámogatást 5 alkalommal 25.000.- Ft értékben igényeltek.
Ápolási díj kiegészítést 10 fő
kap, havi 15.000.- Ft értékben.
Összesen 1. 800. 000.- Ft
Települési támogatás 1204
esetben került megállapításra
7.088. 000.- Ft értékben.
Befejeződött a TOP 1.4.1-15
SB1 kódszámú „Foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő
intézmények közszolgáltatás fejlesztése” – bölcsőde építése.
Az építésre 295 866 218 forintot nyertünk és megkaptuk a
36 937 960 forint plusz támogatást is. 9 705 671 forint saját erő
is kellett a működési engedély
megszerzéséhez. Így összesen
342 509 849 forintba került a
három csoportszobás bölcsőde
építése. Az új létesítmény elkezdte működését, és örömmel jelentem, hogy majdnem száz százalék kihasználtság mellett segíti a
kisgyermekes családok munkába
állását. Sikerült szakképzett balkányi kötődésű dolgozói kollektívát felvenni, lelkiismeretesen,
legjobb tudásuk szerint vigyáznak a rájuk bízott apróságokra.
Befejeződött a TOP 3.1.1.15
kódszámú „Fenntartható telepü-
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BESZÁMOLÓ
Dr. Benedek Jánosnak, Balkány híres szülöttének emlékoszlopot állítottunk az Egészségügyi
Központ elé.
Módosítottuk a rendezési tervünket, amely lehetőséget ad a
Bocskai úton tervezett amerikai
befektető által tervezett gyár építésére.

lési közlekedésfejlesztés – kerékpárút” kivitelezése.
Eredetileg 284.124. 582.- forint pályázati támogatást nyertünk el, de ehhez is sikerült a 80
743 728 forint többletköltséget
megkapnunk.
A „Zöld város kialakítása”
című pályázatra 300 000 000 forintot nyertünk. Ebből a Kossuth
kert (fásítás nélkül), a játszótér
és kondipark kivitelezése elkészült. Jelenleg a második ütem
közbeszerzése van folyamatban,
amely 70 darab őshonos fa vásárlását jelenti (Kossuth kert),
valamint ezek között szerepel 10
db árusító pavilon beszerzése,
piac részbeni fedése és a vizes
blokk felújítása is. Valószínűleg
ehhez elég lesz az el nem költött
110 000 000 forint.
Az ország fásítási programban
szintén nyertünk 30 db őshonos
fát, amely szintén a „Zöld város

program”-ban szereplő helyekre
ültetünk el, ezzel kapcsolatban
azonban tavaszi szállítást ígértek. Ezért a fák csak tavasszal
lesznek elültetve.
Elkészült a Petőfi belterületi
út felújítása, a legjárhatatlanabb szakaszt sikerült felújítani.
A Belügyminisztériumtól nyert
15 000 000 forintból, 8 115 270
forint saját erőből 23 115 270 forint összköltségből újult meg ez a
szakasz.
A Kossuth tér belterületi szakaszát 8 757 920 forintból, teljesen
saját erőből sikerült felújítanunk.
Jövőre folytatjuk a belterületi
utak felújítását, természetesen
elsősorban pályázatból elnyerhető összegekből.
Új arculatot kapott a ruhás
bolt előtti kis tér. Terveink között
szerepel még ezen a területen
egy trianoni emlékmű felállítása
is még az idén.

meg, és közel a megegyezés a
Szabolcs Cooppal az épületek
megvásárlására is. A TOP előkészítő szakaszában valószínűleg
megkapjuk az egyedi támogatást
a körforgalom tervezésére, így
még közelebb kerülhetünk a kivitelezéshez.

Fotó: Művelődési Ház és Könyvtár

Reményeink szerint jövőre elindul a „Modern Kisváros” program, valamint várhatóan 2022ben az újabb UNIOS ciklusban
több TOP (Településfejlesztési
Operatív Program) pályázat.
Előkészületeket tettünk az
Adonyi út, Szakolyi út, Fő utca
és Rákóczi utca kereszteződésében körforgalom kivitelezésére. Ingatlanokat vásároltunk

Kérem Önöket, segítsék
munkánkat javaslataikkal,
ötleteikkel, hogy azt a pályázatokba be tudjuk építeni,
ezzel is még élhetőbb, komfortosabb Balkányt építsünk
közösen!
2020. évben is támogattuk az
első lakáshoz jutókat. 12 pályázatot támogattunk eddig, és még
három van, ami bírálatra vár.
Ebben az évben is 5.000.000.- forintot meghaladó értékben fizettük ki ezt a támogatást.
A jó gazdálkodásunknak köszönhetően ebben az évben
húsvétra és karácsonyra minden
háztartás tartós élelmiszercsomagot kapott, illetve kap. Természetesen szigorú járványügyi
szabályok betartásával.
2020. január 1-től minden balkányi újszülött egy 10 000 forintos ajándékutalványt kap az önkormányzattól. Ebben az évben
eddig 43 gyermeknek adtuk át az
utalványt.
Kelt: Balkány, 2020. november 10.

Fotó: Művelődési Ház és Könyvtár

Pálosi László
polgármester

