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Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i munkaterv szerinti ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Elsőként a meghívóban szereplő
napirendről fogunk szavazni, amelyhez lenne módosító javaslatom. A 3. sz. előterjesztésünk után
tárgyaljuk a 7. sz. előterjesztést, a beszámolót az Orvosi Ügyelet Kht. tevékenységéről, tekintettel
arra, hogy a testületi ülésen jelenlévő vendégek a Kht. részéről ezt kérték.
Kati István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén 13 előterjesztést engedett be sürgősséggel. 1.
Előterjesztés Balmazújváros közműves szennyvízelvezetésének használatba adása és
üzemeltetése tárgyában; 2. Előterjesztés Színházterem ünnepélyes átadásával kapcsolatos
intézkedések tárgyában; 3. Előterjesztés Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. szám alatti társasházban
található önkormányzati tulajdonú lakások vételárának meghatározása tárgyában; 4. Előterjesztés
Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. szám alatt lévő társasház SZMSZ tervezetének elfogadása
tárgyában; 5. Előterjesztés a Balmaz-Med Háziorvosi Bt. praxisában rezidens alkalmazásához
történő hozzájárulás tárgyában; 6. Előterjesztés az orvosi ügyeleti tevékenység Állami
Számvevőszék általi ellenőrzése tárgyában; 7. Előterjesztés Balmazújváros Város
Önkormányzata "A balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ fenntartható
fejlesztése" elnevezésű beruházása tárgyában; 8. Előterjesztés a KEOP-5.3.0/A
"Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázat tárgyában; 9.
Előterjesztés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt meghívásos "Vasút-tisztasági"
közmunka pályázat tárgyában; 10. Előterjesztés "Szenvedélybetegek rehabilitációs nappali
intézménye" című pályázat tárgyában; 11. Előterjesztés a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet által
meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában; 12. Előterjesztés Balmazújváros Város

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában hozott döntések
módosítása tárgyában; 13. Előterjesztés a településen élő fiatalok kulturális és szórakozási
lehetőségét elősegítő szolgáltató épület létesítése tárgyában.
Dr. Tiba István polgármester: Még egy módosító javaslatom lenne. Az ügyelet számvevőszéki
ellenőrzése tárgyában beengedett az Ügyrendi Bizottság egy előterjesztést. Mivel az Orvosi
Ügyelet beszámolóját meghallgatjuk, célszerű ezt követően a sürgősséggel beengedett
előterjesztést is tárgyalni. Ki az, aki elfogadja a módosított napirendet?
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta a módosított napirendet.
1. napirend: Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki elfogadja a
Polgármesteri jelentést?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

87/2009. (III. 25.) számú határozat
A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentés elfogadásáról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.
2. napirend: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb

jogszabályokról
Előadó: Dr. Veres Margit jegyző
Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Iszák László: A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tárgyalta a tájékoztató
Szociális osztály munkájáról szóló részét. A tájékoztatót a bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja.
Kati István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
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88/2009. (III. 25.) számú határozat
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb
jogszabályokról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a
megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót elfogadja.
3. napirend: Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Kántor Péter városi rendőrkapitány
Dr. Tiba István polgármester: Tisztelettel köszöntöm Arany István rendészeti igazgató urat és
Kántor Péter városi rendőrkapitány urat, aki a tájékoztató készítője. Kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e a tájékoztatóval kapcsolatban?
Iszák László: A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót. A
beszámolóból kiderül, hogy egy közlekedési vétségnél a rendőrnek az eljárás során mérlegelési
jogköre van. Bizottsági ülésen tolmácsoltunk egy olyan lakossági kérést a kapitány úr felé, hogy
a járőr ne pénzbehajtás céljából legyen kiküldve az utcára. A hangsúlyt a fiatalkorúak és a fiatal
felnőttek által elkövetett bűncselekményekre, illetve az iskolán belüli erőszakra fektettük.
Kiemeltük, hogy az iskolán belüli erőszak jelentősen nőtt. Sajnos a liberalizmus ide vezetett,
hogy az oktatásügyben sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A pedagógusoknak kevés
jogkörük van ahhoz, hogy a rendbontókat megfegyelmezzék. Elhangzott, hogy törvény
változtatásra lenne szükség, de erre módunk, lehetőségünk nincs. Azonban elhangzott az is, hogy
az intézményvezetők a lehetőségekkel éljenek. Amikor van egy olyan eset, hogy valakit
fegyelmezni kell, azt jegyzőkönyvezzék és a rendőrség segítségét kérjék az ügyben. A
rendőrkapitány úrnak is volt egy javaslata, hogyan lehetne a fiatalokat bevonni a jövőben a
közbiztonság védelmébe. Egy védelmi, rendőrségi szakkör felállítását szeretné kezdeményezni,
melyet a bizottság támogatott. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Varga László: A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság hosszasan
tárgyalta a tájékoztatót. Nem egyszerű helyzet ma Balmazújváros rendőrfőkapitányának lenni,
nemcsak helyi adottságok miatt, hanem az országos és környezeti adottságok miatt. Nem hálás
feladat egy csökkentett gépkocsifutással egy ekkora területen érdemben dolgozni. Csökkentett
létszámmal biztosan nehezebb ugyanazt a feladatkört jól, vagy megfelelően ellátni. Ez
valamilyen szinten probléma a rendőrségnél is. A rendőrség igényt tart az önkormányzat nagyobb
szerepvállalására, a lakosságéra is. Ez nem csak a város problémája. Bizottságunk négy igen
szavazattal és egy tartózkodással a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta a tájékoztatót, a
kapitány úr jelenlétében. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy nagyon örülünk, hogy az
iskolákban a szünetekben megjelentek a rendőrök, ez nagyon jó hatással volt a rendre. Egy
negatív dolog is van. A középiskola októberben leadta a rendőrségnek a rendkívüli osztályfőnöki
órák idejét, de azóta egy órára sem jelentek meg a rendőrség képviselői és nem is kaptunk
visszajelzést, hogy mi ennek az oka. Bizottságunk a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
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Dr. Tiba István polgármester: A kapitány úr kíván-e reagálni az elhangzottakra?
Kántor Péter: Valóban sok mindenről beszéltünk bizottsági üléseken. A fiatalkorúak körében
elkövetett bűncselekmények számának az emelkedésére hívtam fel a figyelmet, nem először. Mi
nem most kezdtük az "Iskola rendőre" programot, hanem évekkel ezelőtt. Most egy más
dimenzióban, az Országos Rendőrfőkapitány utasítására, mint "Iskola rendőr" működik ez a
tevékenységünk. A bizottsági megbeszélésen szóba került, hogy Szilágyi úr milyen előadást
tartott a gyerekeknek és a megjelent szülőknek. Vettünk részt ilyen órákon. Természetesen
minden esetben vizsgáljuk a lehetőségét, hogy ott legyünk ezeken az osztályfőnöki órákon.
Kértem is, hogy jelezzék felém. Erre a lehetőség meg van, ha nálunk olyan probléma, akció,
intézkedések nincsenek folyamatban, akkor minden esetben jelen fogunk lenni. Amennyiben
maradt el óra, akkor azt egyeztetni fogjuk és pótolni. A jövőre nézve valóban kértem leginkább a
lakosság támogatását és segítségét. Az együttműködés érdekében tartottuk meg a kistérségi
közbiztonsági egyeztető fórumot, ahol polgármesterek, polgárőrök, parancsnokok vettek részt.
Ennek az emlékeztetője elkészült, az abban leírtakkal kapcsolatban jelezzék az együttműködési
szándékukat, vagy azokat a javaslataikat, problémáikat, amire mi tudunk reagálni. Természetesen
a rendőrség a munkáját saját erőforrásokból fogja végrehajtani. Nem igényeljük az
önkormányzattól azt, hogy anyagilag, vagy bármi más úton támogassa a rendőrséget, mert külön
költségvetési szerv vagyunk. Bennünket a költségvetésnek kell olyan szinten tartani, hogy a
működésünk eredményes és folyamatosan, megbízhatóan működhessen. A megkeresésünk arra
vonatkozik, hogy együtt sokkal többet tudunk tenni a terület közbiztonságáért. A közbiztonságot
szélesebb körben kell értelmezni, nemcsak a bűncselekmények megelőzéséről van szó, nem csak
a balestek megelőzéséről, hanem a lakosság biztonságérzetének a javításáról. Ebbe beletartozik a
járdák állapota, a kerékpárutak hossza, a közvilágítás milyensége. Természetesen mindenki a
saját feladatkörében jár el. Ez az együttműködés önkéntes és aktívnak kell lenni, mert egyébként
eredménye nincs. Ezért szeretnénk azt, ha csatlakozik hozzánk bármelyik önkormányzat, vagy
bármelyik civil szervezet is, akkor egy élő és folyamatos kapcsolatunk legyen, aminek az lesz az
eredménye, hogy a viszonylag jó közbiztonsági helyzetet meg tudjuk őrizni a jövőre nézve. Az
országban egyre több súlyos bűncselekmény történik, egyre több agresszív cselekményt lehet
tapasztalni a környezetünkben is. Erre leginkább eredményes választ csak közösen tudunk adni.
Ebben kérem a képviselők segítségét. Beszéltünk róla, hogy a saját körzetükben a "SZEM"
mozgalom és egyéb jelzőrendszereknek ismertetése és propagálása nagyon fontos dolog volna.
Ezen a fórumon szeretném megköszönni a Polgárőrségnek a tevékenységét. Számítunk rájuk a
jövőben is, jó az együttműködés és a kapcsolat. Szeretném megköszönni a Balmazújváros és
Vidéke Közbiztonságáért Közalapítványnak is azt a támogatást, amit az elmúlt évben nyújtott a
rendőrségnek.
Dr. Tiba István polgármester: A beszámolóban leírtakkal sok mindenben egyetértek. A
rendőrkapitány úr a rendőrség munkáját heroikusnak értékeli. Ez valóban így van. A véleményem
azonban az, hogy ez manapság az önkormányzatokra ugyanígy elmondható és minden olyan
szervezetre, amely állami fenntartásban vagy költségvetési támogatásból működik. Senki nem
kapja meg azt a támogatást, amire a nyugodt feladatellátáshoz szüksége lenne. A lakosságot ez
különösebben nem érdekli, hiszen ők azért választanak vezetőket, hogy biztosítsák számukra azt
a feladatellátást, amit ők elvárnak. Ezzel mindannyiunknak szembesülni kell. Számomra
elkeserítő továbbra is az, hogy a hosszú idő óta fennálló létszámhiányra semmilyen megoldást
nem látok. Több fórumot próbáltam megragadni annak érdekében, hogy azt az óriási mértékű
létszámhiányt, ami Balmazújvároson közel 19.000 lakos mellett tapasztalható a járőrszolgáltatás
területén, valamilyen megnyugtató módon próbálja orvosolni számunka a megyei
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rendőrfőkapitány. Amennyiben ő nem tudja, akkor természetesen tovább kell lépnünk. Ennek
érdekében kerestem meg február hónapban a megyei főkapitány urat és vázoltam azt a helyzetet,
hogy számomra a lakosság visszajelzéséből is táplálkozva elfogadhatatlan az, hogy
Balmazújvárosról 20 járőr hiányzik, és nem tudja azt a megfelelő járőrszolgálatot biztosítani, ami
egyébként szükséges. Jeleztem, hogy az elmúlt évben szomorú tapasztalat volt, amikor
városunkban egy idős asszonyt agyonvertek. Ez akkor is szomorú, ha aznap este felderítették ezt
az ügyet. Levelemben jeleztem a főkapitány úrnak, hogy nem lenne szerencsés, ha akkor történne
intézkedés, amikor ismételten egy tragédia történik ebben a városban. Sajnos megint majdnem
történt, hiszen néhány héttel ezelőtt este kilenc órakor vertek valakit majdnem halálra a városban.
Úgy látom, hogy próbálunk segélykiáltásokat eljuttatni az illetékesekhez, de erre nem kapunk
választ. Az a válasz számomra elfogadhatatlan, hogy majd 2010-ben, vagy 2011-ben, amikor a
Schengeni határ áttevődik Romániára, akkor az ott felszabaduló határőrökből meg fogják oldani
Balmazújváros közbiztonságát. Egyetértek azzal, hogy rengeteg hiba van a lakosság részéről,
nagyon felelőtlenek az emberek minden téren. Ez egyrészt adódik abból, mert ahogy romlik a
helyzet az országban, úgy nő a bűnözés száma, egyre többen próbálnak ebben az irányban
elmozdulni. Másrészt egyre inkább fogy a lakosság türelme. Nem szeretném, ha Balmazújváros
rossz irányba menne el. Ennek az egyik megoldása, ha tudjuk erősíteni a rendőri jelenlétet
Balmazújvároson. Nagyon nehéz úgy együttműködésre kérni a lakosságot, amikor azt
tapasztalják, hogy a rendőrség irányából sok esetben csak a büntetés és a szankció jön feléjük és
utána azok, akik egyébként együttműködőek lennének, nem teszik ezt. Nem vonom kétségbe,
hogy a fölött nem kell szemet hunyni, ha valaki nem veszi fel a láthatósági mellényt, vagy nincs
lámpa a kerékpárján, vagy ittasan vezet, ez mind-mind olyan dolog, amelyek fontosak, de nem
vagyok biztos, hogy ebben a helyzetben minden esetben ehhez kell fordulni. Ezeknek az
embereknek a 90%-a ide kerül az önkormányzathoz, mert nem tudják kifizetni a büntetést és
akkor az önkormányzatnak kell megoldani helyettük. Vagy adjon támogatást, vagy adjon
közmunkát, mert egyébként nincs, amiből kifizesse a büntetést. A probléma ezáltal nem
megoldásra került, hanem tovább generáljuk, tovább dobjuk egy másik államigazgatási szervnek.
Az önkormányzatunk az elmúlt évben megpróbált az erején felül hozzájárulni a közbiztonság
biztosításához. Azzal, hogy egyrészt jeleztük a problémáinkat, próbálunk segítséget kérni.
Másrészt, miután láttuk, hogy ez nem megoldás, ezért próbáltuk a Polgárőrséget megerősíteni,
hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelynek eredményeképpen egy picit jobban érezheti a
lakosság azt, hogy az önkormányzat részt vesz abban a feladatban, ami egyébként a rendőrség
dolga. Sokan úgy gondolják, hogy az önkormányzatnak ráhatása van a rendőrségre. Nem
utasíthatja, nem rendelkezhet helyette. Nekünk abba van beleszólásunk, hogy megpróbáljuk a
magunk módján erősíteni azokat a lehetőségeket, amelyek a közbiztonság fokozását elősegítik.
Ezért próbálunk pályázni közösen a rendőrséggel, ezért szereltettünk fel térfigyelő kamerákat,
ezért fogunk további kamerákat felszerelni, hogy a magunk módján megpróbáljuk biztosítani a
település közbiztonságának a minél nagyobb hatékonyságát. Számomra megdöbbentő az, amikor
Balmazújváros központjában három méteres zászlót pénteken éjszaka el lehet lopni. Akkor mit
várhatnak itt az emberek, ha ez megtörténhet március 15-e előtt? Én tiszteletben tartom minden
bizottság véleményét, ettől függetlenül én személy szerint ezt a beszámolót nem fogadom el. Bár
a beszámoló tökéletesen vázolja ezt a helyzetet, de semmilyen megoldást nem mutat arra, hogy a
városnak a közbiztonsága javulni fog. Ez nem a kapitány úr hibája, de ettől függetlenül úgy
látom, hogy több lehetőség nincs a kezemben, hiszen kértem, mint polgármester, kértem, mint
országgyűlési képviselő, hogy történjen intézkedés, de nem történt. Nem fogadom el a
beszámolót, talán az illetékesek oda figyelnek, hogy Balmazújvároson valamilyen gond van. Ez
csak akkor fog megoldódni, ha ebben a városban a rendőri jelenlét nagyobb lesz. A rendőri
jelenlét nagysága nem azt fogja jelenteni, ha itt van több rendőr, akkor még több kerékpárost
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büntetünk meg. Hanem azt fogja jelenteni, hogy az emberek este ki merik engedni a gyermeküket
az utcára. Nem a rendőrség ellen nem fogadom el, hanem Balmazújváros közbiztonságának
növelése érdekében nem fogadom el a beszámolót. Természetesen a bizottságok és a Képviselőtestület tagjai úgy döntenek, ahogy akarnak, de én fontosnak tartottam ezt elmondani. Jelen
helyzetben a rendőrségünk ennél többre nem képes.
Kati István: Nem tudok ilyen átfogó hozzászólást ehhez a beszámolóhoz fűzni. Szakmailag
ugyanolyan magas színvonalon van elkészítve a beszámoló, mint ezt megelőzően. A kapitány úr
a közmeghallgatáson említette, hogy bizonyos szórakozóhelyek vonzzák a büntetett előéletű
embereket. Szerintem amíg egy büntetett előéletű ember elmegy szórakozóhelyre, az önmagában
nem bűn. Az már bűn, ha bűncselekményt készít elő, de ez akkor is az, ha nem büntetett előéletű
ember az illető. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valamilyen megoldás? A kapitány
úr azt is említette ezen a közmeghallgatáson, hogy a szakhatóságokkal közösen igyekeztek eljárás
alá vonni ezeket a szórakozóhelyeket és lehetőség szerint megszűntetni működésüket. Ha csak
azért kell megszűntetni a működésüket, mert vonzzák a büntetett előéletű embereket, ez még nem
biztos, hogy ok a bezárásra. Vannak-e esetleg olyan szórakozóhelyek, amelyek önmagukban is
benne vannak ezekben a bűncselekményekbe? Akkor elfogadható, hogy bezárják ezeket a
szórakozóhelyeket. A vendéglátó helyek tulajdonosaival sikerült-e olyan kapcsolatot kialakítani,
hogy jelezzék, ha tudomásukra jut, hogy olyan személyek megjelennek a szórakozóhelyen, akik
bűncselekményt készítenek elő?
Bodó László: Tudjuk, hogy a rendőrség létszámgondokkal küzd. Van-e olyan információ a
polgárőröktől, hogy hatékonyabban be tudnak-e kapcsolódni a járőrszolgálatban, mióta saját
gépjárműveik vannak? Mennyire érzi a rendőrség ennek a hatását?
Kántor Péter: Bizonyíthatóan voltak olyan szórakozóhelyek, amelyek vonzották a büntetett
előéletű embereket. Azért merem ezt így kijelenteni, mert fokozott ellenőrzéseket rendeltem el és
megállítottuk az oda érkező szórakozni vágyó fiatalokat és Derecskétől Hajdúhadházig érkeztek
ilyen emberek. Zeneszolgáltatás folyt ezen a szórakozóhelyen, teljesen jogszerűtlenül. Két
alkalommal kellett lefoglalnunk a teljes zenei készletet ahhoz, hogy a zeneszolgáltatás
megszűnjön. Nekünk kötelességünk volt ebben lépni. Ez a zenés tevékenység vonzotta oda a
fiataloknak egy körét. Az egyik sorozatjellegű bűncselekmény úgy szűnt meg a városban, hogy
ehhez a szórakozóhelyre érkező fiatalokat ért "tetten" a járőr, mikor a kesztyűt, a feszítővasat és
egyéb dolgokat készítették elő. Miután a zeneszolgáltatás megszűnt a büntetőeljárás
következtében, a szórakozóhely nyitva maradt és végezte tovább a mindennapi tevékenységét, de
ezt már nem tudta, így nem jöttek ezek a fiatalok. Ezek után megszűnt a sorozatjellegű
bűncselekmény elkövetése is. A Bodó képviselő úrnak azt tudom elmondani, hogy szerintem
aktív és jó az együttműködés a Polgárőrséggel. Bármikor kértük a segítségüket, mindig
készséggel álltak a rendelkezésünkre. Ez az előremutató együttműködés és az előremutató
gondolkodás a legfontosabb.
Arany István: A főkapitányság egy nehéz éven van túl, illetve az egész magyar rendőrség,
alapvetően két dolog miatt. Az egyik az integráció. Valamennyien tudják, hogy a határőrség és a
rendőrség integrálódott egymással és ez jelentős terheket és átszervezést rótt a rendőrségre. A
másik problémánk, hogy a gazdaság ellátó rendszerünket teljes mértékben átszervezték az elmúlt
évek során. Három megyének van egy gazdasági ellátó szervezete. A két probléma az első
negyedévben jelentős szervezési és működési problémákat is okozott. Ami Balmazújvárost is
érinti és talán a legnagyobb problémája a megyének, a létszámhiány. Ezt a problémát szélesebb
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körben kellene kezelni. A legnagyobb gondja a rendőrségnek, hogy bár megfelelő
utánpótlásképzése van, és Hajdú-Bihar megye ebben az élen áll, sajnos olyan jogszabályaink
vannak, amelyek különböző lehetőségeket biztosítanak jól képzett fiatal szakembereknek a
nyugállományba vonulásra. Ez azt jelenti, hogy különböző jogszabályi beszámítással 38-40 éves
kollégák mehetnek nyugdíjba. Ez a szervezet nem bírja el ezt a jogszabályi környezetet. HajdúBihar megye rendszeresen évek óta a legjobb utánpótlás bázissal rendelkezik. Négy
szakközépiskolában folyik rendészeti képzés, melyet pontosan azért indítottunk el, és azért
vállaljuk az ezzel járó többletterheket, hogy megfelelő utánpótlásunk legyen a megyében.
Jelenleg is jelentős létszám tanul a miskolci rendészeti szakközépiskolában és egy vezetői
döntéssel a kollégák jelentős része május 16-án, pontosan a fennálló létszámhiány miatt
lerövidítve a másodévet, haza fog érkezni. Ez azt jelenti, hogy Hajdú-Bihar megyében 30
rendőrhallgató és 25 határőrhallgató fog érkezni, illetve öt fő iskolás. Hozzátartozik a témakörhöz
az is, hogy jelenleg mintegy 200 fős nagyságrendi hiány van Hajdú-Bihar megyében, ennek
döntő többsége a három határrendészeti kirendeltségünkön jelentkezik. Az integráció felerősítette
a nyugállományba vonulási hullámot. A rendőrség költségvetése azt teszi lehetővé, ha bárhonnan
kollégát hozunk, akkor az a bérével együtt mozog. Bárhonnan hazajön egy munkatárs, hozza
magával a bérét. Annál a rendőri egységnél, ahonnan eljön, egy létszámhiány keletkezik. Nálunk
már az elmúlt évben is jellemző volt, hogy folyamatos várakozási listák vannak. Jelenleg 33
olyan rendőrünk van, akik Budapesten és más rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és arra vár,
hogy haza hozhassuk. Természetesen ez egy hosszú, önmagát időben gerjesztő folyamat, mert 6
hónapos visszatartási lehetőség van ezekben az esetekben és ezzel valamennyi rendőri szerv
vezetője élni is kíván. Szeretnék kitérni az anyagi részre is, konkrétan a gépjárműfutás volt az,
ami elhangzott. A gazdasági megszorító intézkedések a rendőrséget is érinti. Költségvetési szerv
vagyunk, nálunk is érzékelhetőek ezek a megszorítások. Év elején sokkal tragikusabb szemmel
néztük ezt a problémát. Menet közben a rendőrség különböző ismerté vált erőszakos jogsértések
miatt egy jelentős plusz támogatáshoz jutott. Lényegében az elmúlt évhez hasonló anyagi
kondíciókkal rendelkezünk, elsősorban a személyi állomány vonatkozásában, illetve a gépjármű
futás teljesítmények finanszírozásra vonatkozásában. Egy gazdálkodási szervnél vannak
iránykeretek, melyik rendőri szerv, melyik jármű, havonta mennyi kilométert használhat fel. A
főkapitányság vezetésének eltökélt célja, hogy ezek irányszámok, e miatt feladat megoldása,
feladat végrehajtása azért nem maradhat el, mert nincs benzin. Az első negyedév adatai alapján
ismét bebizonyosodott, hogy jelentősen túlléptük azt a keretet, ami a rendelkezésünkre állt. A
rendőrkapitányságnak a létszámproblémái mellett a legjobb és legkiegyensúlyozottabb szakmai
tudással rendelkező állománya van. Úgy gondolom, hogy a beszámolóban rögzített eredmények
ezt nagyon szépen visszatükrözik. Valószínűleg más rendőri szerv egy alacsonyabb
képzettséggel, nem tudna hasonló eredményeket produkálni ilyen létszámviszonyok között.
Lehet, hogy hozzátartozik ehhez az is, hogy óriásiak a követelmények. A munkatársaink egy
része nem oda megy, ahol a legtöbbet kell dolgozni. Ez valószínűleg a kapitányság
vonatkozásában érvényesül is. Minél kevesebb a rendőr, annál inkább fognak válogatni a
különböző beosztásokban. Ahol esetleg lakást kap, ahol esetleg lakhatási támogatást kap,
sorolhatnám, természetesen oda megy. Ma már nincsenek azok a kötöttségek, hogy évekre egy
adott beosztáshoz, egy adott kapitányságra, vagy szolgálati helyre vezényelhessünk rendőrt. A
szolgálati törvény hónapokban határozta meg ezt a vezérlési lehetőséget. A volt határvadász
század állományából és a kommandósokból megalakult egy bevetési szolgálat. Ez a bevetési
szolgálat rendszeresen megjelenik a területen, talán legtöbbet a balmazújvárosi
rendőrkapitányság területén teljesített szolgálatot. Nem is elsősorban Balmazújvároson, hanem a
sokkal inkább veszélyeztetett Tiszacsege, Egyek térségében. Balmazújváros számára ez azt
jelentette, hogy innen a korábbi rendőröket már erre a területre nem kellett elvezényelni,
7

mindenképpen érzékelhetőnek kellett ennek a településen is lenni. Szeretnék még egy dologra
kitérni. Úgy gondolom, hogy egy 30.000 forintos bírságot kiszabni egy lámpáért, egyedi eset.
Meg kell vizsgálni. Vannak munkatársaink, akik nem ismerik, nem találják meg minden esetben
a határokat. A rendőrnek jogszabály köti azt, hogy minden észlelt jogsértésben intézkedni kell.
Természetesen azt is előírja a jogszabály, hogy milyen szankciót alkalmazhat. Vannak olyan
jogsértések, amelyekben ez a szankció akár figyelmeztetés is lehet. Az elmúlt évek feszített
tempói és a statisztikai szemlélet némiképpen rányomta a bélyegét arra, hogy ezeket a
figyelmeztetéseket nem tudtuk statisztikázni és a járőrök vonatkozásában ez effektív
tevékenységként nem jelentkezett. Most van folyamatban egy olyan kártyának a kidolgozása, ami
lehetővé tenné, hogy kulturált módon ezeket az enyhébb súlyú jogsértéseket a munkatársaink
figyelmeztetéssel, vagy figyelmeztető kártya átadásával szankcionálják. Ily módon, ez irányú
tevékenységüket is tudnánk befolyásolni. Általában két oldalú fegyver az intézkedések száma, az
aktivitása és a mértéke. Megbízásom első időszakában volt, hogy a lakó-pihenő övezetből
naponta érkeztek a lakossági panaszok, hogy ott a gépjárművezetők nem tartják be a sebességet.
Elvből tiltom, hogy 30 km/h sebességnél mérjünk, mert a közigazgatási bírságnak nem az a
lényege, hogy 100.000 forintokat szedjünk be és tegyünk tönkre családokat, hanem az, hogy a
baleseti helyzetet javítsuk. Hajdú-Bihar megyében érzékelhető is volt az elmúlt időszakban. Ilyen
lakossági bejelentésre és baleseti veszélyforrásokat rejtő helyekre alkalmanként ilyenkor is oda
engedjük a traffipaxot. Később megérkezett az első telefon a kapitány úrhoz, majd hozzám,
amiből a mérést észlelő gépkocsivezetők azonnal tájékozódtak, hogy milyen szankciót
alkalmaznak vele szemben. A lakóknak jót tettünk, 8-10 állampolgárnak pedig kifejezetten
rosszat. Én is tüzetesen átnéztem ezt a beszámolót és úgy gondolom, hogy a kapitány úr nem
túlzott, amikor azokat a jelzőket használta, amelyek a beszámolóban szerepelnek. Ilyen
körülmények között, ezzel az állománnyal erőn felül teljesített a rendőrkapitányság és azt kérem,
hogy az elmondottak alapján magát a létszámhelyzetet is próbálják meg más szemszögből nézni.
Dr. Tiba István polgármester: Továbbra is hangsúlyozni kívánom, hogy nem a balmazújvárosi
rendőrkapitányság állományának a munkájával van problémám, hanem azzal, hogy ez az
állomány nem az az állomány, ami ebben a városban kellene. Az a szomorú valóság, hogy az
emberek természetesnek veszik, amit megkapnak és megtesznek, viszont ami nem történik meg,
azt teljesen jogosan sérelmezik és nehezen élik meg. Nem a rendőrség ellen nem fogadom el a
beszámolót, hanem azért, mert nem látok más eszközt a kezemben, hogy a figyelmet felhívjam
arra a problémára, hogy ebben lépni kellene. Valóban nehéz vezetőnek lenni, amikor nincs meg
az a létszám, nincs meg az az eszközrendszer, amivel tudnánk a saját állományunkon könnyíteni.
Ebből is adódhat az, hogy nem szívesen jönnek ide a rendőrök, mert a kapitány úr tudja, hogy
milyen elvárások vannak ebben a városban, nem csak az önkormányzat részéről, hanem a
lakosság részéről. A lakosság mindig annak alapján ítél, hogy mi az, amit megkap ebből. Nem
fogja értékelni, hogy ezzel a szűk létszámmal milyen munkát végeztek és milyen eredményeket
értek el, hanem ezt látja, amit elmondtam, hogy milyen dolgok történnek. Ebben a helyzetben
nagyon befolyásolja a közvéleményt és a közhangulatot. A beszámolóban leírtakkal maximálisan
egyetértek és minden rendőrnek, aki szolgálatot teljesít Balmazújvároson, elismerésem. A
beszámoló nem elfogadása részemről nem az ő kritikájuk, hanem ennek a rendszernek a kritikája.
Nem tud intézkedni egy 19.000 lakosú város esetében. Nem tud megnyugtatóan legalább reményt
adni az embereknek, hogy változás lesz. Köszönöm mindkettőjük hozzászólását, maximálisan
elfogadom és egyetértek minden mondatukkal. Számomra nonszensz, hogy a balmazújvárosi
rendőröknek el kell menniük tankolni vagy Polgárra, vagy Debrecenbe, vagy Hajdúszoboszlóra,
mert itt helyben nem tankolhatnak. Ez döbbenetes. Amíg elmegy az autó más településre, addig
egy autó van itt helyben. Ezek érthetetlen dolgok, amelyek nem a kapitány úron múlnak, de
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befolyásolják ennek a városnak a közbiztonságát. Köszönöm szépen a beszámolót. Valóban egy
olyan anyag, amit érdemes lenne nagyon sok embernek megismerni, szembesülni az abban
leírtakkal. Az önkormányzatunk jelenleg nem képes arra, hogy még hatékonyabban segítse a
rendőrség munkáját. Amit tudunk, megteszünk. Ha lesz rá lehetőségünk, nagyon szívesen fogunk
segíteni, de most többet nem tudunk tenni.
Szarvas Endre: Szavazás előtt mindenképpen szerettem volna szólni. Tegnap bizottsági ülésen
elfogadtuk a beszámolót, de most hallgatva a polgármester urat, miszerint nincs más lehetőség,
csak az, hogy a Képviselő-testület kinyilvánítja szavazatával, hogy nem fogadja el a beszámolót,
és ez az ára annak, hogy a helyzet javuljon Balmazújvároson, akkor én is átgondolom, hogyan
fogok szavazni.
Dr. Tiba István polgármester: Természetesen a bizottságok véleményét tiszteletben tartom. Kiki eldönti szavazatával, hogy elfogadja-e a beszámolót, vagy sem. Remélem, hogy egy
polgármesternek van annyi súlya, ha csak az ő szavazata jelent nem elfogadást, akkor is legalább
oda fognak figyelni. Ki az, aki elfogadja a beszámolót?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

89/2009. (III. 25.) számú határozat
A Rendőrkapitányság Balmazújváros település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadása
tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Rendőrkapitányság
Balmazújváros település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolóját nem fogadja el.
Dr. Tiba István polgármester: Ilyen esetben egy idő után ezt a beszámolót újra kell
tárgyalnunk. Tárgyalni kell arról, hogy van-e lehetőség arra, hogy a beszámolóval szemben,
illetve az itt elhangzottakkal szemben valamilyen megnyugtató intézkedés történik.
Kántor Péter és Arany István távoztak az ülésről.
4. napirend: Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú

Társaság 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kiss Zoltán ügyvezető
Dr. Tiba István polgármester: Tisztelettel köszöntöm Dr. Jancsó Zoltán operatív igazgató urat.
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a beszámolóval kapcsolatban?
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Dr. Jancsó Zoltán: Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a beszámolót. Engedjék meg,
hogy az önkormányzatnak megköszönjem a 2008. évben tanúsított együttműködését, illetve
támogatását. Szükségünk van erre a mai körülmények között. Próbáltuk a beszámolóban is
kihangsúlyozni azt, hogy egy olyan ügyeletről van szó, amely megyei átlaghoz viszonyítva igenigen magas betegforgalmat kezel. Ebben helyi sajátosságok is közrejátszanak, egyrészt az, hogy
helyi háziorvosok is részt vesznek az ügyeletben, másrészt, hogy olyan ügyeleti központ
működik, amely nagyrészt a helyi lakosokat a helységen belül tudja ellátni, könnyebben és
szívesebben fordulnak az ügyeleti szolgálathoz. A másik oldalát az jelenti, hogy az itt dolgozó
személyzet, illetve az itt jelentkező költségek egyértelműen magasabbak, mint a megyei átlagot
jelentő más településeken. Mindezek ellenére a szakmai működése az ügyeletnek 2008-ban
kifejezetten stabilnak volt mondható. Talán egy félhivatalos bejelentést kaptunk, ami betegpanasz
ügyében érkezett. Ez a 3000 ellátáshoz képest megfelelő arány. Azt szeretném kérni polgármester
úrtól és a Képviselő-testülettől, amennyiben lehetséges, akkor méltányolják azt az erőfeszítést,
amit a kollégáink itt az ügyeletben tesznek a lakosság biztonságérzete és megelégedettsége
érdekében. Azt gondolom, hogy szakmailag is elég jó minősítést ad a munkájukról az, hogy az
Országos Mentőszolgálat, amely Balmazújvároson esetkocsival rendelkezik, az országos átlagot
messze meghaladóan veszi igénybe az orvosi ügyeletben dolgozó orvosaink segítségét. Ez nem
azt jelenti, hogy az OMSZ itteni állománya ne lenne jó szakmai színvonalú, hanem azt, hogy
nagyban tudnak támaszkodni azokra a kollégákra, akik itt ügyeleti szolgálatban vesznek részt.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki elfogadja a beszámolót?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

90/2009. (III. 25.) számú határozat
Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
5. napirend: Előterjesztés az orvosi ügyeleti tevékenység Állami Számvevőszék

általi ellenőrzése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatot:
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91/2009. (III. 25.) számú határozat
Az orvosi ügyeleti tevékenység Állami Számvevőszék általi ellenőrzése tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
az Állami Számvevőszék Balmazújvárosi Kistérség sürgősségi betegellátó rendszerének
ellenőrzésére vonatkozó jegyzőkönyv tartalmát megismerte, az abban foglaltakat megvitatta,
majd azt követően annak tartalmát tudomásul vette.
Dr. Jancsó Zoltán távozott az ülésről.
6. napirend: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről

Előadó: Salánki Ágnes elnök
Dr. Tiba István polgármester: Tisztelettel köszöntöm Salánki Ágnest, a Polgárőrség elnökét,
aki ennek a beszámolónak a készítője. Kérdése van-e valakinek a beszámolóval kapcsolatban?
Bodó László: A beszámolót áttanulmányoztam és jónak tartom. Készült egy statisztikai
kimutatás, hogy hány napot voltak szolgálatban a polgárőrök, mennyi óraszámban, mennyi időt
töltöttek a rendőrökkel együtt. Én szeretnék látni pl. egy olyan statisztikát is, hogy mennyi
bűnelkövetést akadályoztak meg?
Dr. Tiba István polgármester: Képviselő úr tud erre valami leírást adni a Polgárőrség számára,
hogy ezt hogyan lehet mérni? A Polgárőrségnek nem tevékenysége, hogy felderítsenek
bűnügyeket. A megelőzést pedig nagyon nehéz mérni. Valamilyen támpontot kellene nekik adni,
mert egyébként ez nagyon szubjektív dolog.
Bodó László: Tudom, hogy a Polgárőrségnek milyen jogköre van. Arra gondoltam konkrétan,
olyan adatokra lennék kíváncsi, hogy hány esetben fordult elő, hogy pl. járőröztek és
megakadályoztak egy betörést, vagy egy lopást, esetleg egy kerékpár eltulajdonítást és ezt
jelezték a rendőrség felé.
Dr. Tiba István polgármester: Akkor majd ilyen szempontok alapján a következő beszámolóba
a Polgárőrség vezetője legyen szíves erre is kitérni. Akkor már egy hosszabb idő intervallum áll
rendelkezésére, hogy ennek meg tudjon felelni. További kérdés van-e? Vélemény, hozzászólás?
Iszák László: A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót,
amelyből kiderül, hogy a Polgárőrség szabadidőben, fizetés nélkül látja el azt a feladatot, ami
jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy településünkön a közbiztonsági helyzet ne romoljon.
Nagy szükség van a munkájukra, a rendőrség létszámhiánya miatt különösen. Nagyon jó dolog,
hogy három autót kaptak az elmúlt évben a munkájuk ellátásának segítésére. Elnök asszony leírta
a beszámolójában, hogy az a cél, hogy minél nagyobb létszámú legyen a Polgárőrség. Ehhez a
munkához több pénzre van szükség. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Varga László: A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalta ezt
a beszámolót. Ez az a munka, ami mindenképpen hasznára van ennek a városnak. Több
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szempontból tettünk javaslatokat, hogy bővítsen keretet, illetve bevételi lehetőséget. Külön
megköszönném azoknak, akik aktívan, szabadidejüket feláldozva részt vesznek a járőrözésben.
Nem összekeverendő azzal, ha inaktív tagként megbújva esetleg felduzzasztott létszám mellett
inkább több kárt tehetnének, mint hasznot. Nem inaktív tagokra van szükség, hanem pártfogókra.
A többlet jelenlét önmagában is egy eredmény. Öt egyhangú igen szavazattal a Bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Tiba István polgármester: Az elnök asszony kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat?
Salánki Ágnes: Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem a három autót, amit tavaly
decemberben kaptunk. Nagy segítség volt a Polgárőrségnek. Pénz hiányában szenvedünk,
megpróbáljuk ezt különböző támogatásokból, pályázatokból pótolni. Viszont van lehetőség arra
mindenkinek, hogy támogassa a Polgárőrséget, nemcsak képviselőként, hanem
magánszemélyként. Szeretném a Képviselő-testület előtt elmondani, hogy március 2-án egy
150.000,- Ft. értékű éjjellátó készüléket kapott a Polgárőrség egy balmazújvárosi vállalkozótól.
Bodó képviselő úrnak válaszolva, nem tudunk olyan statisztikát készíteni, hogy milyen bűnt
előztünk meg, annyit tudunk tenni, hogy minden egyes helyen, ahol nyitva találunk egy kiskaput,
behúzzuk és minden egyes alkalommal bedobunk egy szórólapot, hogy ebben az időpontban itt
jártunk és behúztuk az ajtót.
Dr. Tiba István polgármester: Én is szeretném kérni a képviselőket is és minden lakost, hogy jó
lenne, ha az aktív tagok száma is nőne a Polgárőrségnél. Az irreális cél, hogy minden kerékpár
mellé kell egy polgárőr, de a Képviselő-testület tagjai közül is ha csak egy-egy szolgálatot
tudnának vállalni a képviselők, az több szempontból jó lenne. Nyilván könnyítenének a jelenlegi
állományon, illetve jobban belelátnának a Polgárőrség tevékenységébe. Bármennyire egy önként
vállalt, de nagyon komoly feladat és sokat segít a városnak. Ezért mondták el a képviselő urak
azt, hogy a későbbiekben is, ahogy eddig tettük, minden lehetőséget felhasználunk arra, hogy
támogassuk a Polgárőrséget. Annál is inkább örömmel tesszük ezt, mert amikor a támogatásokról
döntöttünk és elmondtuk az elvárásainkat a Polgárőrség irányában, azt a Polgárőrség
maradéktalanul teljesítette. Nekünk az volt a kérésünk, hogy legyenek kinn az utcán, ezek az
autók azért vannak, hogy járjanak vele, érezzék az emberek, hogy figyelnek az értékeikre.
Köszönet az elnök asszonynak és minden egyes polgárőrnek ezért a munkáért. A rendőrséggel
való együttműködés rendben van, nincs különösebb probléma. Most már a lakosság irányába kell
egy picit elfogadottabbá tenni olyan szinten a Polgárőrséget, hogy egyrészt támogassák többen
pénzügyileg, ha ezt fel tudják vállalni. Másrészt munkával is, hiszen nagyon sokat jelentene, ha
az aktív létszámot is tudnánk növelni. Ki az, aki elfogadja a beszámolót?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

92/2009. (III. 25.) számú határozat
A Polgárőrség Balmazújváros település közbiztonsági helyzetéről, a Polgárőrség
működéséről szóló beszámolójának elfogadása tárgyában
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Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőrség
Balmazújváros település közbiztonsági helyzetéről, a Polgárőrség működéséről szóló
beszámolóját elfogadja.
7. napirend: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és

családsegítő feladatainak ellátásáról
Előadó: Juhászné Kányássy Katalin intézményvezető
Dr. Tiba István polgármester: A beszámolóval kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás?
Iszák László: A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót.
Kiderült, hogy az előző évhez hasonlóan, egy olyan beszámolót olvashatunk, amelyben a
Szolgálat feladata világosan, érthetően meg van fogalmazva, milyen feladatot látnak el az ott
dolgozók, milyen óraszámban, és mennyi összegbe került ezeknek a feladatoknak az ellátása. A
leírtakból egyértelműen kiderül, hogy a feladatot maximálisan ellátják az ott dolgozók. Bizottsági
ülésen a gyermekvédelemre helyeztük a hangsúlyt. Megállapítottuk, hogy a közeljövőben
szükség lenne minden intézményben egy gyermek- és ifjúságvédelmi felelősre, aki jelenlétével
nagymértékben tudná segíteni az erre rászoruló családokat. Nagy segítséget nyújtanának a
pedagógusoknak. A beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja a bizottság.
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta a beszámolót és
elfogadásra javasolja. Szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy a középiskoláról szóló információk nem
pontosak. A létszám és a felsorolt szakmák hiányosak.
Dr. Tiba István polgármester: További hozzászólásra van-e igény? Köszönöm az
intézményvezetőnek a beszámoló elkészítését. Sokrétűen kiterjedt a figyelme mindenre. Ki az,
aki elfogadja a beszámolót?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

93/2009. (III. 25.) számú határozat
A Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, az
önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítői
feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi
Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, az önkormányzat 2008. évi
gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítői feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját
elfogadja.
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8. napirend: Előterjesztés "egyesületek, szervezetek részére" támogatás nyújtása

tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás?
Iszák László: A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az
előterjesztésben le van írva, hogy szerződés alapján a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és a Himes
Néptáncegyüttes részére megvan a megfelelő összeg, amely rendelkezésükre áll 2009-ben
támogatás céljára. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy a Tűzoltóságnak ebben az évben a
normatívája emelkedett, ezért bizottságunk azt a javaslatot tette, hogy 400.000,- Ft-ot elvennénk
a Tűzoltóságtól és ezt úgy osztanánk szét, hogy 200.000,- Ft kerülne a Football klubhoz, 50.000,Ft az Ökölvívó szakosztályhoz, 50.000,- Ft a Női kézilabdához és 100.000,- Ft-tal a Polgárőrség
támogatását növelnénk meg. A többi összeg a 2008. évi támogatás összege lenne.
Varga László: A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalta az
előterjesztést. Azokat a szervezeteket emeltük ki, amelyek a mi bizottságunkhoz kapcsolódnak.
Éppen ezért a Polgárőrség támogatásának emelésére tettünk javaslatot, kiegészítve azzal, hogy
ezt a Tűzoltóság keretéből vennénk el. A Polgárőrség a tavalyi 600.000,- Ft-os keretéhez képest
700.000,- Ft-ot kapna a Tűzoltóság rovására.
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta az
előterjesztést. Mi a Tűzoltóságtól többet vettünk el, mint amit az előbb hallottunk. A Bizottság
1.000.000,- Ft-tal csökkentette a Tűzoltóság támogatását. Az 1.000.000,- Ft-ot a
következőképpen osztottuk el: A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar 100.000,- Ft, a Himes
Néptáncegyüttes 50.000,- Ft, a Polgárőrség 400.000,- Ft, a Football klub 100.000,- Ft, a Férfi
kézilabda 100.000,- Ft, a Női kézilabda 150.000,- Ft, a két karate klub 30-30.000,- Ft, az
Ökölvívó szakosztály 40.000,- Ft. Maradt még 47.000,- Ft, ezt pedig a Közoktatási
Közalapítványnak ítéltük oda.
Kati István: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság döntését tolmácsolnám,
mivel az elnök úr később érkezett az ülésre. A Bizottságnak tudomása volt az
Intézményfelügyeleti Bizottság döntéséről, ezzel az elosztással teljes mértékben egyetértettünk,
ezért egyhangúan ezt támogatjuk.
Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás, más javaslat van-e a képviselők
részéről? A félreértések elkerülése végett szeretném kiemelni, hogy a Tűzoltóságnak a
támogatása nem romlik azzal, hogy 1 millió forintot elvettünk, tekintettel arra, hogy az állami
normatív támogatása emelkedett. Ezért döntött úgy a Tűzoltóság, hogy elfogadja azt, hogy ezt az
1 millió forintot ne kapja meg. A működésük e nélkül az összeg nélkül sem szenved zavart. A
Tűzoltóságot alaposan támogatta a Képviselő-testület, hiszen új tűzoltólaktanyát építünk, illetve
ha minden jól megy, akkor ebben az évben új szerkocsit vásárolunk, ami megint igen jelentős
támogatása a tűzoltóságnak. A többi szervezetünk esetében az is méltányolandó kell, hogy
legyen, hogy minimális mértékben, de sikerül emelni a támogatásukat. Természetesen a
Polgárőrség esetében azért nagyobb ez az emelés, hiszen most már a három gépjármű
üzemeltetéséről kell gondoskodniuk. Ha már ezeket a gépjárműveket megvásárolta az
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önkormányzat azzal a céllal, hogy növeljék a város közbiztonságát, ezt akkor érheti el, ha ezek a
autók járnak. Márpedig ahhoz, hogy járjanak, üzemanyag kell, ez igen komoly költséget képvisel.
Ez a megemelt összeg sem fedezi a gépjárművek működését, továbbra is számítunk támogatásra.
Támogatom az utolsó két bizottsági véleményt, az elmondott összegeket. Ki az, aki ezzel
egyetért?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

94/2009. (III. 25.) számú határozat
„Egyesületek, szervezetek részére” támogatás nyújtása tárgyban.
1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 89. § (3) bekezdése és 8. § (5) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetés
egyéb előirányzatából az egyesületek és alapítványok, szervezetek részére az 17/2009. (I.
21.) számú önkormányzati határozat értelmében 15.847.000Ft összeg felosztását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
A szervezet neve:

2009. évi támogatás:

Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
Himes Néptáncegyüttes
Katasztrófavédelem
Polgárőrség
Football klub
Férfi kézilabda
Női kézilabda
Balmazújvárosi Kyokushin Karate
Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate
Ökölvívó szakosztály
Tűzoltóság
Közoktatási Közalapítvány

2.000.000 Ft
650.000 Ft
800.000 Ft
1.000.000 Ft
7.100.000 Ft
2.100.000 Ft
750.000 Ft
130.000 Ft
130.000 Ft
140.000 Ft
1.000.000 Ft
47.000 Ft

Összesen:

15.847.000Ft

2.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Női Kézilabda Szakosztály a támogatását két részletben,
2009. március és szeptember hónapban kapja meg.
3.
Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
támogatásban részesülő szervezetekkel a szerződést 2009. április 15. napjáig kösse meg.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
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9. napirend: Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 13/2008.

(IV. 24.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás?
Kati István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az
előterjesztést. Az a./ alternatívát támogatja az Ügyrendi Bizottság egyhangúan, a Pénzügyi
Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal.
Varga László: A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az a./
alternatívát javasolja elfogadásra.
Dr. Tiba István polgármester: Én nem vagyok biztos abban, hogy az a./ alternatíva a helyes
döntés, hiszen ezzel gyakorlatilag tág teret biztosítunk, hogy minden esetben a meghatározott
személyi kör meghatározása alatt lehetősége legyen a lakó-pihenő övezetben lévő vendéglátóipari egységeknek arra, hogy nyitva tartsanak a továbbiakban is. Nagyon rutintalannak kell lenni
annak az üzletvezetőnek, aki ne tudná meghatározni mindig azt a személyi kört, aki miatt nyitva
kell tartania. Innentől kezdve a rendeletünk értelme elvész. Én a magam részéről azt javaslom,
hogy az eredeti rendeletünket tartsuk hatályban, és ne változtassunk ezen. Az biztosítja azt a fajta,
a lakosság számára nyugodt működési rendet, ami régóta jogos elvárása a környéken élőknek.
További vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a b./ alternatívával?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

95/2009. (III. 25.) számú határozat
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 13/2008. (IV. 24.) B. újv. Ör. sz.
rendelet módosítása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 13/2008. (IV. 24.) B.újv. Ör. sz. rendeletét nem módosítja.
10. napirend: Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi üzleti tervének
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Kati István: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja az üzleti tervet.
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta ezt az üzleti
tervet és a Debrecen TISZK üzleti tervét is. A Bizottság elfogadásra javasolja mindkét üzleti
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tervet. Bizottsági ülésen jelen volt Hajnal János igazgató úr. Az Alföld Szakképző Szakképzésszervezési Kft. tavaly jött létre Balmazújváros, Hajdúböszörmény és Debrecen
közreműködésével. 18 intézmény van benne a Kft-ben, ezek között van a balmazújvárosi
középiskola is. Annyi információt szeretnék közölni, hogy erre azért volt szükség, mert csak
akkor kaphatja valaki a szakképzés hozzájárulást a gazdálkodó szervezettől, ha 1500 fő tanulója
van az iskolának. Mivel 1500 fő egyik iskolában sincs, ezért kellett létrehozni a Szakképzésszervezési Társulásokat.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért az üzleti tervvel?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

96/2009. (III. 25.) számú határozat
Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi üzleti terve
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Alföld Szakképző
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2009. évi üzleti tervét elfogadja.
11. napirend: A Debreceni TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási

Szolgáltató Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Kati István: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja az üzleti tervet.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki elfogadja az üzleti tervet?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

97/2009. (III. 25.) számú határozat
Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató
Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti terve
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Debrecen TISZK
Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság 2009. évi
üzleti tervét elfogadja.

17

12. napirend: Előterjesztés a Balmazenergia Kft-vel kapcsolatos döntések

meghozatala tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Tar István: Mikor jegyezte be a cégbíróság Rácz Attilát, a Balmazenergia Kft. ügyvezető
igazgatójának? Milyen összegű tartozás áll fenn a Média Max Stúdió Kft-vel szemben, milyen
szolgáltatást nyújtott a Balmazenergia Kft-nek? A december, január, februárra esedékes
900.000,- Ft-os juttatást megkapta-e Rácz Attila ügyvezető? Miből fogja visszafizetni a
3.000.000,- Ft kölcsönt a Balmazenergia Kft? Ha elfogadjuk ezt az előterjesztést, ami az
asztalunkon van, akkor milyen tevékenységet fog folytatni ezután a Kft? A Városgazdálkodási
Kht. miből fogja finanszírozni ezt a havi 521.000,- Ft-os bérleti díjat?
Dr. Veres Margit jegyző: Rácz Attila ügyvezető urat 2008. május 14. napján választotta meg
ügyvezetőnek a Képviselő-testület. Be van nyújtva a szétválási szerződés mellékleteként az
alapító okirat bejegyzése. Mivel nem működhet egy gazdasági társaság ügyvezető nélkül, ezért az
ügyvezető személye a megválasztásának pillanatától él és azon pillanattól fogva működteti a
gazdasági társaságot, ami a bejegyzéssel lesz hatályos. Folyamatban van a szétválásnak a
bejegyzése, emellett az alapító okirat bejegyzése is. A Balmazenergia Kft-nek a tevékenységi
körei az alapító okiratban fel vannak sorolva. 2009. január 1-től egy új jogszabály jelent meg, ami
a költségvetési szervek jogállásáról szól és az általa létrehozott gazdasági társaságokról, ahol
felül kell vizsgálni a gazdasági társaságoknak a működését. Amennyiben úgy látja a Képviselőtestület, hogy nem működik, akár meg is szüntethető a későbbiek folyamán, ha kiüresedik a
tevékenysége ennek a gazdasági társaságnak. Mivel önkormányzati tulajdonú, ezért az
önkormányzatnak kell helyt állni a Balmazenergia Kft-nek a kötelezettségeiért. Rácz Attila
fizetést december, január, február hónapra nem kapott.
Leiter Katalin: A feltett kérdésekkel kapcsolatban annyi információm van, hogy a
Balmazenergia Kft. egy kimutatást készített a fennálló tartozásairól. Ebben szerepel a Média Max
Stúdió Kft. 129.600,- Ft. összegben, de hogy ez milyen szolgáltatást takar, erről nincs
információm.
Dr. Tiba István polgármester: A Balmazenergia Kft-nek a tulajdonosa az önkormányzat,
nekünk kell helyt állni a Balmazenergia Kft-ért.
Tar István: Érdekes ez az előterjesztés. Az is érdekes, hogy Rácz Attilát én még nem láttam, jó
lenne, ha megismernénk. A Balmazenergia Kft. 1.563 eFt-tal tartozik az önkormányzatnak,
aminek az ügyvezetője Rácz Attila, akinek 300 eFt a havi juttatása. Az előterjesztés szerint más
tartozás is fennáll. Az önkormányzat leszámlázott a Balmazenergia Kft-nek havonta 521 eFt-ot
bérleti díj címen. A műfüves pályából a Kft. csak néhány tízezer forintot tudott beszedni havonta.
Nincs bevétele, akkor miből fizesse vissza az önkormányzatnak a bérleti díjat. Tudjuk azt, hogy a
Balmazenergia Kft. nem tudja teljesíteni a kötelezettségét, akkor minek számlázunk le neki 521
eFt-ot havonta? December, január, február hónapban nem tudta ezt teljesíteni. Én úgy tudom,
hogy ez az ügyvezető igazgató úr a mai napig sincs bejegyezve a cégbírósághoz, mint ügyvezető.
Akkor hogyan tudott eljárni a bankoknál átutalásokkal kapcsolatban, ha nincs megbízó levele? Ki
lett nevezve 2008. május 11-én és csak novemberben lett beadva a cégbíróságra az alapító okirat
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módosítása. Elég zavaros ez a dolog. Ha a műfüves pálya üzemeltetését átadjuk a
Városgazdálkodási Kht-nak, akkor a Balmazenergia Kft. hogyan fogja kigazdálkodni az 521 eFtot? Adunk neki plusz támogatást?
Dr. Tiba István polgármester: Attól, hogy valamit nem értünk, nem azt jelenti, hogy nem jól
van megcsinálva. A Média Max Stúdió Kft-vel egy olyan szerződése volt a Balmazenergia Kftnek, hogy a Duna Tv-n reklámozták Balmazújvárost, 10x20 másodpercben. A Média Max Stúdió
Kft. megkereste a Balmazenergia Kft-t, aki jelzett nekünk, hogy egy nagyon kedvezményes
lehetőség alapján 10 alkalommal tudja reklámozni azt a reklámfilmet, ami elkészült a
balmazújvárosi fürdőről és ennek a reklámköltsége ez a 129 eFt. Rácz Attila itt volt az elmúlt
testületi ülésen, amikor a vízműről tárgyaltunk három órán keresztül. Természetesen semmi
akadálya annak, hogy külön bemutatkozzon a képviselő úrnak Rácz Attila. A műfüves pályával
kapcsolatban régóta nyílt titok, hogy a képviselő úr nem tud mit kezdeni ezzel a fejlesztéssel.
Vannak olyan fejlesztések, amelyekkel mások is így vannak, ettől függetlenül nem egyéni
érdekeket veszünk figyelembe, hanem a város lakosságának az érdekét. A többség már
megértette, hogy miért van szükség a műfüves pályára. Azt is tudják, hogy meg tudnánk azt
oldani, hogy a műfüves pálya használatáért kiszámláznánk a Football klubnak költségeket,
akiknek pedig mi adunk támogatást. Ugyanazt érjük el, mint ebben az esetben, hogy ingyenesen
sportolnak a versenysportban résztvevő gyerekek és a felnőttek a műfüves pályán. Azok, akik
tömegsport címén veszik igénybe, ők bizony fizetnek. Vannak itt olyan képviselők, akik igénybe
szokták venni a műfüves pályának a szolgáltatásait. A műfüves pályának az volt a lényege, hogy
egy olyan attrakcióval bővüljön Balmazújváros, ami nem található itt a környéken ilyen
színvonalon, ami elsősorban hozzájárul ahhoz, hogy a sportot szerető balmazújvárosi lakosok
megfelelő körülmények között tudjanak teljesíteni, felkészülni a versenyekre. Erre maximálisan
megfelel a műfüves pálya. Ha egyébként kilátogat egyszer egy futballmérkőzésre, akkor rájön
arra, hogy ez nemcsak a sportolóknak, hanem a közönségnek is igen komoly örömet jelent és
igen elégedetten nyilatkozik az ott álló 3-400 ember arról, hogy valójában van szükség erre a
műfüves pályára, vagy nincs. Az az intézményi átszervezés, ami a városüzemeltetés terén történt
az elmúlt időszakban, annak az volt a célja, hogy a városüzemeltetés megszűnjön egy pénznyelő
automatának lenni. Az elmúlt évben a költségvetésünkben elfogadtunk több, mint 140 millió
forintot a városüzemeltetés részére, amiből zároltunk 2%-ot. Ennek ellenére az év végén hozzá
kellett tenni 34 millió forintot. Ha ezt a két összeget összeadjuk, akkor az 170 millió forint. Ezzel
szemben ebben az évben, amikor átszerveztük a Városgazdálkodási Kht-t, letisztítottuk a
profilokat és megpróbáljuk valóban úgy üzemeltetni azokat a cégeket, amelyek gazdasági
tevékenységet végeznek Balmazújvároson, hogy azok hasznot hozzanak ennek a városnak, vagy
legalábbis könnyítsék meg a város működtetésének az életét. Ehhez képest ebben az évben erre
156 millió forintot tettünk oda, amiből 10%-ot zároltunk, ez 142 millió forintos működés és
egyetlen esetben, amikor döntöttünk valamiről, akkor nem plusz pénzeket adtunk át, hanem ebből
a működési költségből adtunk át a városüzemeltetésre. A városüzemeltetés nemcsak a
Városgazdálkodási Kht-t jelenti, hanem azt a négy céget, akik ezt alkotják, egyetlen fillérrel nem
fognak többet kapni ebben az évben. Ki fognak jönni ebből a pénzből, működni fog a műfüves
sportpálya, működni fog minden olyan feladat, ami eddig is működött, csak éppen nem olyan
hatékonysággal, mint amilyen szinten most működnie kell. Ennek a cégnek a következő évben
nem 142 millió forintból kell működnie, hanem kevesebb pénzből, hogy ez által segítsen a város
gazdálkodásán. Azért, hogy Ön nem lát dolgokat, az nem azt jelenti, hogy azok nem logikusak,
nem előremutatóak. Azt jelenti, hogy ez a dolog annak idején Önöknek nem jutott eszükbe és
most furcsának tűnik. Azt kellene megvizsgálni, hogy miért kellett egy Balmazenergia Kft-t
létrehozni arra a célra, hogy a szennyvízberuházásnál útépítést csináljon, amikor egyetlen útépítő
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gépe nem volt, egyetlen szakembere nem volt. Odaadtak a Kft-nek egy útépítést, aki felvállal egy
munkát 240 millió forintért, majd 70 millió forinttal drágábban továbbadja, és amiért vizsgálja az
APEH. Erről kellene beszélni, hogy miért kellett a Balmazenergia Kft-t ilyen feladattal megbízni.
A mostani testületnek az a célja, hogy a városüzemeltetés egyértelműen tisztázottan és teljesen
tökéletes módon történjen.
Dr. Veres Margit jegyző: A cégbírósági eljárás azért hosszadalmas, mert egy szétválásról van
szó, ahol egy gazdasági társaság két tagja szétválásról döntött, és mivel még januárban is kellett
döntést hozni a szétválás bejegyzéséhez, ezért nem ment végbe teljes egészében a folyamat.
Meghatalmazott ügyvéd jár el a cégbírósági eljárás során. Az eljárás során kétszer meg kellett
hirdetni a cégközlönyben a szétválást, illetve a két tulajdonosra szétváló gazdasági társaság
mérlegét kellett egy egységes mérlegbe építeni. Emiatt van szükség arra, hogy ilyen hosszú idő
teljen el.
Tar István: Mindenről beszélt polgármester úr, csak a lényegről nem. Polgármester úr szerint
helyes dolog az, hogy leszámlázunk valahova 521 eFt-ot és utána adunk kölcsönt, hogy
visszatudja fizetni az önkormányzatnak? Egészen véletlenül nálam van egy APEH jegyzőkönyv,
melyben benne van, hogy "Az alvállalkozói tevékenység ellenőrzése során megállapítást nyert,
hogy az adózó a törvényben meghatározottaknak megfelelően járt el". A 70 millió forint, amit a
polgármester úr említett, az nem 70 millió, mert 30 millió forintot elengedett a Switelsky Kft. De
nem tudom, hogy ezt miért kellett idehozni? Én arról beszélek, hogy olyat számlázunk le, amit
nem lehet teljesíteni. Leszámlázunk havonta 521 eFt-ot ennek a Kft-nek, utána adunk neki
kölcsön 3 millió forintot, abból majd visszaadja azt a pénzt. Erről kellett volna beszélni.
Dr. Tiba István polgármester: Én válaszoltam egyrészt a Média Max Stúdió Kft-vel
kapcsolatos kérdésére. A Balmazenergia Kft-vel kapcsolatban elmondtam, hogy miért kap a Kft.
a várostól a műfüves pálya üzemeltetésére pénzt. Tudomásul veszem, hogy a Balmazenergia Kft.
működésében kifogást talál a rendőrség és az APEH is. Ez nekem is fáj, de a probléma megint az,
hogy az a fajta eljárás, ami az elmúlt négy évben folytattak önök a szennyvízberuházás kapcsán,
annak a levét a város issza meg. Javaslom Önnek, hogy fáradjon be a rendőrségre, és jelezze,
hogy álljanak le a Balmazenergia Kft-vel kapcsolatos vizsgálatokról, mert Önnek
megdönthetetlen bizonyítékok vannak a kezében a tekintetben, hogy teljesen törvényesen történt
minden. Az a lényeg, hogy ebben az országban épeszű ember nem teszi azt meg, hogy felvállal
egy munkát 210 millió forintért, majd továbbadja 270 millió forintért. A Balmazenergia Kft.
megtette az elmúlt időszakban a szennyvízberuházással kapcsolatos útépítések kapcsán. Minden
kérdésére válaszoltunk, nem volt egyetlen olyan kérdés sem, amire nem mondtuk volna el, hogy
mi, miért van így.
Leiter Katalin: Az önkormányzat valamennyi gazdasági társaságának az üzemeltetésre átadott
eszközök után számlázza az értékcsökkenéssel megegyező összegű üzemeltetési díjat. Mind a
Városgazdálkodási Kht-nak, mind a VESZ Nonprofit Kft-nek, mind pedig a Balmazenergia Kftnek a Képviselő-testület és az adott gazdasági társaság által kötött szerződés alapján kerül
számlázásra ez az értékcsökkenésnek megfelelő összeg. Ettől nem lehet eltérni a Balmazenergia
Kft. esetén sem, illetve ha átkerül üzemeltetésre a Városgazdálkodási Kht-hoz a műfüves
sportpálya és a hozzá tartozó eszközök, berendezések, akkor ebben az esetben is a hivatal
számlázni fogja az értékcsökkenéssel azonos díjat. Az, hogy ezt milyen forrásból fogják fedezni
az adott gazdasági társaság ügyvezetői, ez pedig az ő hatáskörükbe tartozó döntésektől függ.
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Bodó László: Azt kérdezném, ha veszteséges a saját cégünk, akkor van-e arra lehetőség, hogy
megszűnjön a cég? A Balmazenergia Kft. a műfüves pálya üzemeltetését átadja a
Városgazdálkodási Kht-nak. Sokat vitatkozunk azon a kérdésen, hogy szükség van-e a műfüves
pályára. Én magam is játszottam már rajta és valóban fizettünk is ezért a játékidőért. Akik nem
szeretik a sportot, azok feltehetik ezt a kérdést, hogy minek a műfüves pálya. Tőlem is többen
kérdezték már, hogyan lehetne igénybe venni a pályát. Ha nagyobb reklámteret kap a pálya,
akkor a későbbiek folyamán több bevételt lehet a város részére hozni.
Dr. Veres Margit jegyző: Felülvizsgálatra kerül a Balmazenergia Kft. működése, ebből
előterjesztés fog készülni, és a Képviselő-testület dönthet arról, hogy végelszámolás útján
megkívánja-e szüntetni azokat a tevékenységeit, illetve azt a gazdasági társaságát esetlegesen,
amely a meglátása szerint nem működőképes.
Tar István: Ez a válasz már jobban tetszett. Ha ezt az előterjesztést elfogadja a testület, akkor
ennek a Kft-nek a tevékenységi körében nem lesz semmi. Nem kell ügyvezető, könyvvizsgáló,
szerintem meg kell szüntetni minél hamarabb. Nincs rá szükség. 6 millió forint éves szinten a
bérleti díj. Polgármester úr azt mondta, hogy megvan a költségvetése a Városgazdálkodási Khtnak. Amikor ezt elfogadta a testület, akkor ez nem volt benne. Az osztályvezető asszony
elmondta, hogy a társaság feladata, hogyan fogja visszafizetni. Úgy fogja visszafizetni, hogy kap
kölcsönt az önkormányzattól és ebből visszafizeti.
Dr. Veres Margit jegyző: A Balmazenergia Kft. egy gazdasági társaság. A gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozik rá és azokat kell, hogy betartsa az
önkormányzat is. A Balmazenergia Kft. tevékenységi köreit nem módosította a testület, az
továbbra is megvannak. Az ügyvezetőnek a jogkörében továbbra is benne van, hogy bármilyen
gazdasági, üzletszerű gazdasági tevékenységet végezhet. Ha a műfüves pálya üzemeltetése
átkerül a Városgazdálkodási Kht-hoz, akkor ez csak egy olyan dolog, ami végül is módosításra
kerülhet, de továbbra is a tevékenységi körében szerepel. Szükség van ügyvezetőre, mert a
gazdasági társaságokról szóló törvény szerint nem működhet ügyvezető és könyvvizsgáló nélkül
egy cég. Addig, amíg meg nem szűnik a gazdasági társaság, a vezető tisztségviselőknek ott kell
lenniük.
Kati István: Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokból az első három pontot mindkét bizottság
egyhangúan támogatja. A 4. sz. pontnál nem tudtunk ügyvezetőt javasolni, ezért arról nem
döntöttünk.
Dr. Tiba István polgármester: Azért, mert valaki nem szokott sportrendezvényre járni, nem
kellene tűzzel-vassal beszélni ellene. Ilyen alapon akkor én is mondhatom, hogy hozzám nagyon
sokan jönnek azzal, hogy nekik nem kell a szennyvízberuházás. De ettől még be van kötve nekik
a szennyvíz és kifizetik, amit ki kell. Ezt a dolgot nagyon ki lehet élezni. Ez sehova nem vezet.
Egy városban élünk, a városban tiszteletben kell tartani azokat a dolgokat is, amelyek a város
értékét és a pozitív hírnevét keltik, annak ellenére, hogy esetleg mi ezt nem használjuk. Mindenki
tud találni magának olyan problémát, ami éppen ebben a városban feltétlenül nem ő miatta épült,
és ő nem fogja használni soha. De a város attól egységes, hogy mindenkinek ehhez tartania kell
magát. Egyetértek azzal, hogy meg kell vizsgálni, hogy meddig van értelme a Balmazenergia
Kft-t fenntartani. Ha egy rendőrségi vizsgálat kapcsán elmarasztalják a Balmazenergia Kft-t,
akkor az önkormányzatnak kell jótállni a Kft-ért, mert tulajdonos. Hiába fogjuk megszüntetni, az
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önkormányzat van a Kft. mögött 90%-ban, ha pedig a szétválást bejegyzik, akkor 100%-ban.
Tar István: Senki nem beszélt most arról, hogy van-e szükség a műfüves pályára, vagy nincs. Én
feltettem pár kérdést. Itt jogszerűségről beszélünk, számlázási módról beszélünk, hogy van
ügyvezető, vagy nincs, fizetünk is, meg nem is, tartozása van, meg nem is. Erről beszélünk.
Dr. Tiba István polgármester: A képviselő úr nézze vissza a tévé közvetítést, és abban látni
fogja, hogy az volt az első mondata, hogy ön nem támogatta a műfüves pálya megépítését. Ha
valamit mond, akkor az tényszerű legyen. Kérnék javaslatot a Kft. ügyvezető tisztére, hiszen
attól, hogy ez a Kft. semmilyen tevékenységet nem végez az önkormányzat számára, mindaddig,
amíg a Kft. működik, szükség van ügyvezetőre. Ha nincs javaslat, akkor a jelenlegi ügyvezető
lemondását nem fogom tudni elfogadni. A költségeit nem vagyok hajlandó abban az összegben
támogatni, amilyen összegben eddig volt. Azt javaslom, hogy a fizetés csökkenjen le 10 forintos
összegre, tekintettel arra, hogy érdemi tevékenysége nincs. Ki az, aki egyetért a kiegészített
határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatot:

98/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazenergia Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában
1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdés és 80. § (1) bekezdés alapján a Balmazenergia Kft. részére
3.000 eFt tulajdonosi kölcsönt biztosít kötelezettségei rendezése érdekében az önkormányzat
2009. évi költségvetése zárolt előirányzata terhére.
Határidő: átutalásra 2009. március 31., visszafizetésre 2009. december 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdés alapján a Balmazenergia Kft-vel a műfüves sportpálya
üzemeltetésére vonatkozó szerződést 2009. március 25. napjával megszünteti. A Sporttér utcai
5223/1 helyrajzi számú műfüves sportpálya és a hozzá kapcsolódó építmények működtetésére,
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést a Városgazdálkodási Kht-val köti meg 2009.
március 26. napjától.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Kalmár Zoltán ügyvezetőt a
mellékelt üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
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3.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdés alapján felkéri Dr. Tiba István polgármestert és dr. Veres
Margit jegyzőt, hogy a díszkivilágításokra vonatkozó szerződés módosítását kezdeményezze az
E-ON Zrt-nél, oly módon, hogy a Balmazenergia Kft. helyett a Polgármesteri Hivatal legyen a
szerződő és számlafizető fél.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző
4.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy határoz, hogy a Balmazenergia Kft.
ügyvezetőjének lemondását nem fogadja el, a jelenlegi megbízás van továbbra is érvényben,
azzal a módosítással, hogy az ügyvezető havi díjazása 10,- Ft.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a változás bejelentéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
13. napirend: Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény átszervezése

tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás van-e?
Kati István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan támogatja a
határozati javaslatot.
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta az előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

99/2009. (III. 25.) számú határozat
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény átszervezésének tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § bekezdésében valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
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törvény 102. § (11) bek. biztosított jogkörében eljárva dönt az Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Intézmény székhely módosítása miatti átszervezési szándékáról. Egyben felkéri a Polgármesteri
Hivatal jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Dr. Veres Margit jegyző
14. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző

Házirendjének jóváhagyása tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, vélemény, hozzászólás
van-e?
Szarvas Endre: Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

100/2009. (III. 25.) számú határozat
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Házirendjének
jóváhagyása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bek. f.) pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Veres
Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Házirendjét, egyben felkéri az intézmény
vezetőjét hogy gondoskodjék a dokumentum nyilvánossá tételéről.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Végh Attila igazgató
15. napirend: Előterjesztés a "Községi és Város Könyvtárak Állománygyarapítási

összegének támogatása" címmel kiírt felzárkóztató pályázat benyújtása
tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester.
Dr. Tiba István polgármester: Kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás?
Hegedűs János: Először is köszönöm Kati István elnök úrnak, hogy helyettesített a bizottsági
ülésen, amíg akadályoztatás miatt nem tudtam ott lenni. Egyedül a következő napirendi pont lesz
még, ahol sorrend csere miatt ő ott helyettesített. A Városi Könyvtár Állománygyarapításával
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kapcsolatban a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság a határozati javaslat mind a
négy pontját egyhangúan elfogadásra javasolja.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

101/2009. (III. 25.) számú határozat
A „Községi és Városi Könyvtárak Állománygyarapítási összegének támogatása”
címmel kiírt felzárkóztató pályázat benyújtása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése és a 89. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról rendelkezik:
1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázatnak megfelelően Balmazújváros
Város Önkormányzata a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár állománygyarapításához –
nyertes pályázat esetén - 300. 000 Ft saját forrás biztosít a 2009. évi költségvetési rendelet
zárolt előirányzata terhére.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az
önkormányzat által felajánlott összeget a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
rendelkezésére bocsátja.
3. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetője a 2009. évi költségvetési támogatáson
felüli összeggel a zárszámadás keretében és rendje szerint december 31-ig a
központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint elszámol.
4. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázatot a Magyar
Államkincstár illetékes igazgatósága útján az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak
nyújtsa be.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: dr. Tiba István polgármester
16. napirend: Előterjesztés a Kastélykert utcai strandfürdő területén létesítendő

szolgáltató és kereskedelmi pavilonok üzemeltetési jogára és hosszabb
távú bérbeadás lehetőségére.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Rövid időn belül elkészülnek a fürdő területén a kiszolgáló
pavilonok. A tavalyi év folyamán egyszer meghirdettük értékesítésre ezeket a pavilonokat, sokan
jelezték, hogy nem értesültek róla, éppen ezért most döntenünk kell arról, hogy ismételten
meghirdetjük az üzemeltetési jognak a 20 évre történő értékesítését,hiszen május hónaptól, ha az
időjárás is kegyes lesz és indul a strandszezon, akkorra ez a kiszolgáló pavilonsor meg tudja
kezdeni a működését, emiatt készült ez az előterjesztés. Nyilvánvaló, elsődlegesen az lenne a
célunk, hogy balmazújvárosi vállalkozók legyenek azok, akik ezeket a pavilonokat üzemeltetik.
Az előterjesztéshez kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás?
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Kati István: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság az a./ alternatívát támogatja
egyhangúan úgy, hogy a kis méretű pavilonok esetében: 6.200.000,- Ft + ÁFA, a nagyméretű
pavilonoknál: 10.000.000,- Ft + ÁFA lenne a 20 éves üzemeltetési jog. Továbbá évente évi
egyszeri alkalommal 100.000,- Ft lenne, mint közös költség az összeg, amelyet évente inflációval
növelten lehetne kérni az üzemeltetőtől.
Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás van-e? A Pénzügyi, Város- és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság által javasolt a./ alternatíváról kérnék szavazást. Ki az, aki
elfogadja?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatot:

102/2009. (III. 25.) számú határozat
A Kastélykert utcai strandfürdő területén létesítendő szolgáltató és kereskedelmi
pavilonok üzemeltetési jogára és hosszabb távú bérbeadás lehetőségére
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésre - az önkormányzati
tulajdonú Balmazújváros, Kastélykert utcai, 5151/3 helyrajziszámú ingatlanon, a strandfürdő
Bajcsy-Zsilinszky utcai telekhatára mentén létesítendő szolgáltató és kereskedelmi pavilon
hasznosításáról az alábbiakban határoz:
A Képviselő-testület a fürdő üzemeltető Városgazdálkodási Kht. javaslatára figyelemmel a
pavilonok működtetésére 20 éves üzemeltetési jog hirdetmény útján történő közzétételéről
határoz. Az üzemeltetési jog egyszeri hozzájárulás mértékének összege a kisméretű pavilonok
esetében 6.200 eFt/pavilon + Áfa, a nagyobb méretű pavilon esetén 10.000 eFt/pavilon + ÁFA.
Bérlő első évben egyszeri 100 eFt közös költséget fizet a bérbeadónak, mely összeget évente a
KSH által közzétett infláció mértékével megemeli.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy intézkedjen az üzemeltetési
jog, illetve bérbeadás meghirdetéséről.
A bérleti jogot elnyert pályázók, illetve üzemeltetők (bérlők) kiválasztására szintén felkéri a
Képviselő-testület a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző
Hegedűs János Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
17. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Művelődési Központ színháztermi

szárnyában mozi üzemeltetés lehetősége tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Csonka-Kis Pál képviselő úr keresett meg ezzel a kérésével,
ezért készült ez az előterjesztés. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
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Vélemény, hozzászólás van-e?
Hegedűs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Nagy szükség lenne erre a mozira. Két alternatíva van, a felújított színházterem,
vagy esetleg nézzünk meg más helyiséget, ahol ezt tudnánk biztosítani. Arra a következtetésre
jutott a bizottság, hogy nem biztos, hogy ezt a felújított helyiséget lenne célszerű mozinak
üzemeltetni, hiszen másra van kialakítva, sőt úgy tudom, hogy a hangtechnika sem biztos,hogy
megfelelő lenne, tehát a bizottság úgy döntött, hogy a b./ alternatívát javasolja elfogadásra.
Bodó László: Elég nagy ráfordítással kerül felújításra a színháztermi szárny és én úgy gondolom,
hogy nem lenne célszerű a színházteremben kialakítani a mozi vetítésre alkalmas területet. Van
ott több helyiség, én javaslom esetleg más helyiségek felülvizsgálatát, hogy alkalmas-e erre a
célra.
Csonka-Kis Pál: Én ehhez az előterjesztéshez tettem egy árajánlatot is, mindennek utána nézve.
A hangtechnika közel annyiba kerül, mint amit kiszámoltunk, hogy a vetítőgéptől, vászonig
minden ennyibe kerül. Én nem azt mondom, hogy legyen ott, csak akkor ez az ajánlat, amit én
oda letettem, az jóval magasabb összegű lesz. Azt szeretném még mondani, hogy helyben is
sokan keresnek ezzel, nem én találtam ki sajnos ezt az ötletet, sokan jöttek hozzám és utána a
saját szemmel is láttam, hogy Debrecenben, ill. Hajdúszoboszlón mennyi balmazújvárosi
emberrel lehet találkozni a mozikban.
Dr. Tiba István polgármester: Maximálisan egyetértek a Pénzügyi Bizottságnak az
álláspontjával, én sem támogatom különösebben azt, hogy a színházteremben legyen ez
megvalósítva, hiszen, arra első perctől kezdve nagyon komolyan oda figyeltünk, mint minden
beruházásunk esetében, hogy olyat alkossunk, ami a város számára igen-igen komoly értéknövelő
dolgot jelent, színvonal növelést eredményez, és én nem szeretném, ha ebben emiatt kár lenne,
vagy problémát jelentene. Balmazújvárosról azért mennek az emberek Debrecenbe moziba, mert
egyszerre 10 film közül tudnak választani. Mi nem tudunk és nem is fogunk soha versenyezni a
Plázák kínálatával, nem is célunk. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell megvizsgálni ennek a
lehetőségét, és nem kell valamilyen úton-módon, kísérleti jelleggel megpróbálni ezt bevezetni
valamilyen más helyen Balmazújvároson. Támogatom azt, hogy a b./ alternatívának megfelelően
vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy más helyen, milyen költségekkel, milyen feltételek
között lehet ezt megvalósítani.
Bodó László: Nem azt mondtam, hogy nem értek egyet azzal, hogy mozi legyen
Balmazújvároson, mert tudom,hogy az igény meg van rá. Nekem az volt a javaslatom, hogy ne
tegyük a színházterembe, mert más elbírálás alatt esik egy színházlátogató meg egy mozi látogató
csapat. Állagmegóvás szempontjából gondoltam erre a dologra.
Csonka-Kis Pál: Én igazából annak nagyon örültem volna, ha a volt Soós Imre Filmszínházban
tudtuk volna ismét beindítani ezt a lehetőséget. Valami oknál fogva ezt az épületet annak idején
eladta a város és sajnos meg kell nézni, hogy jelen pillanatban mire használják és milyen
állapotban van. Ha működne a mozi, ilyen probléma sem lenne.
Blaskó Sándor távozott az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 14 főre változott.
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Dr. Tiba István polgármester: Az, hogy mi történt a múltban, erről beszélni teljesen felesleges,
mert akkor napokig ülhetnénk itt és beszélhetnénk, hogy ezt miért adták el, ez miért így történt.
Itt arról van szó, hogy van egy képviselői kérés, úgy látom, hogy a Képviselő-testületnek a
többsége ezt támogatja. Továbbra is fenntartom, hogy nem látom annak értelmét, hogy a
színházterembe rendezzünk be egy mozit, de ezzel nem azt mondtuk, hogy nem akarunk mozit.
Tar István: Azt hiszem, hogy 2000-ben lett eladva az a filmszínház és az adásvételi szerződés
egy pontjába le volt írva, hogy a vevőnek 8 vagy 10 évig még üzemeltetni kell a mozit. Utána
mégis eladta a vállalkozó, és ennek érvényt nem szerzett az önkormányzat. Polgármester úr tudja
a legjobban, mert akkor azt hiszem, ő volt a Pénzügyi bizottság elnöke, hogy eladásra ki lett
jelölve az épület. Megvették, azt hiszem 6 millió forintért és utána benne volt a szerződésben,
hogy csak mozinak kell továbbra is használni 8 vagy 10 évig. Mégis el lett adva és megszűnt a
Soós Imre Filmszínház.
Dr. Tiba István polgármester: Igaza van a képviselő úrnak, én voltam a Pénzügyi Bizottság
elnöke, de tudtommal a következő 4 évben a képviselő úr volt a Pénzügyi Bizottság elnöke és
akkor valamilyen úton-módon ilyen felszólalása nem volt, hogy vizsgáljuk már meg azt, hogy
kérem szépen a mozit arra használták-e, amire használták. Ha volt ilyen, akkor elnézést kérek, de
ha nem, akkor kicsit furcsának találom, hogy 2 évig ezt számon kéri rajtam, de önmagán 4 évig
ezt nem kéri számon. Ezek után a határozati javaslatról szavazunk. Ki az, aki elfogadja a
b./alternatívát?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

103/2009. (III. 25.) számú határozat
A Veres Péter Művelődési Központ színháztermi szárnyában mozi üzemeltetés
lehetősége tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel – a Balmazújváros, Kossuth téri
Művelődési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó mozi illetve
filmszínház működtetés igényéről és lehetőségéről az alábbiakban határoz:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a színháztermi szárny
helyiségén kívüli más filmvetítésre alkalmas helyiség kialakítását önkormányzati tulajdonban
lévő épületben.
Felhatalmazza a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert, hogy mozi, illetve filmvetítésre
alkalmas helyiség számbavétele után kérjen szakmai javaslatot és ajánlatokat a filmvetítés
műszaki feltételeinek biztosítására és költségeire. A felméréssel együttesen meg kell vizsgálni a
filmvetítés jogdíjaival és üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket is.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző
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18. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi

Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás van-e?
Iszák László: A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést.
Az "Út a munkához" program keretében az önkormányzatnak egy új típusú foglalkoztatási és
segélyezési rendszert kell megvalósítani. A program célja, hogy a munkára képes, tartós
munkanélküli személyeket minél nagyobb számba vonjuk be valamilyen foglalkoztatási
formában, ezáltal így ők rendszeres munkajövedelemhez jutnak, illetve közelebb kerülnek a
munka világába. Ahhoz, hogy ezt a közfoglalkoztatást az önkormányzat biztosítani tudja, egy
közfoglalkoztatási tervet kell készíteni minden évben. Ez a terv tartalmazza a tartósan
rendelkezésre állási támogatásban részesült személyek számát, milyen közfeladatokat látnak el,
milyen ütemezésben, milyen forrásból lesz ez az egész finanszírozva. A Szociálpolitikai
kerekasztalnak is véleményeznie kellett a tervet. A Szociálpolitikai kerekasztal és bizottságunk is
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Tiba István polgármester: Annyiban pontosítani szeretném az elnök urat, hogy sajnos nem
arról szól az „Út a munkához” program, hogy a tartósan munka nélkül lévő embereket tudjuk
foglalkoztatni, mert az nagyon jó lenne, ha erről szólna. A program arról szól, hogy a tartósan
munka nélkül lévő, segélyen lévő embereket lehessen foglalkoztatni, ugyanis nap, mint nap
szembesülünk most már azzal a fogadó órán, hogy olyan tartósan munkanélküli emberek
fordulnak hozzánk, akik semmilyen ellátást nem kapnak, dolgozni szeretnének, de őket nem
tudjuk ennek a programnak a keretén belül foglalkoztatni. Az a nagy probléma, hogy itt a
segélyesekről szól ez az egész, ami egyik oldalról nem probléma, mert ezt a kérdést is kezelni
kell, csak van egy olyan réteg, akik nem jogosultak segélyre és ugyanúgy szeretnének dolgozni.
Nekik nincs lehetőségünk arra, hogy ebben a keretben munkalehetőséget biztosítsunk. További
vélemény, hozzászólás van-e? Elmondanám még, hogy a Munkaügyi Központ elfogadta a
Közfoglalkoztatási Tervünket. Úgy gondolom, hogy ez nem volt meglepő senkinek a számára,
hiszen egy nagyon komoly Közfoglalkoztatási Terv készült, köszönet érte az iroda dolgozóinak,
akik ebben részt vettek, illetve mindenkinek, aki ebben a tevékenységben segíti az önkormányzat
munkáját. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

104/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének
elfogadása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján Balmazújváros
Város Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Csiha Gábor osztályvezető
19. napirend: Előterjesztés a volt Állatvásártér hasznosítása tárgyában

Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás?
Blaskó Sándor visszaérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 15 főre változott.
Hegedűs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, amikor tárgyalta ezt az
előterjesztést, akkor olyan információnk volt, hogy városgazdálkodási feladatokra nem kívánja a
város igénybe venni ezt a területet, tehát az a./ alternatívát javasoljuk elfogadásra, viszont
továbbra is bérbeadás útján hasznosítsuk ezt a területet.
Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért az a./
alternatívával?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

105/2009. (III. 25.) számú határozat
A volt Állatvásártér hasznosítása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. tv. 80.§-ában és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) B.újv. Ör. sz. rend. 7. § d.) pontja alapján, az Önkormányzat
tulajdonában levő, a 2836/7 hrsz.-on bejegyzett, 1063 m2 területű, a valóságban a Bólyai utcán
található, volt állatvásárteret a továbbiakban bérbeadás útján kívánja hasznosítani. A bérlőnek a
felépítményeket (épületeket, kerítést, stb...) fel kell újítania, melynek számlával igazolt költségét
a bérleti díjba be kell számítani.
Felkéri a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot, hogy állapítsa meg a bérleti díj
alapárát, a bérbeadás időtartamát és egyéb feltételeit.
A bérbeadást meg kell hirdetni versenytárgyalás útján.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a meghirdetésről és a versenytárgyalásról gondoskodjon.
Határidő: A meghirdetésre 2009. április 30.
Felelős: Hegedűs János PVV Bizottság elnöke
Dr. Veres Margit jegyző
20. napirend: Előterjesztés a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme

tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
30

Dr. Tiba István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás?
Varga László: A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ezt a kérést
már többször járta végig. Tulajdonképpen két megszűnőben lévő árok betöméséről van szó. A
határozati javaslatot 4 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Dr. Veres Margit jegyző: Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyalásra került ez az
előterjesztés, erről majd az elnök úr elmondja a Bizottság véleményét, viszont én szeretnék egy
kiegészítéssel élni. Ebben az előterjesztésben nem arról van még szó, hogy hozzájárul az
önkormányzat ahhoz, hogy ezek az árkok betemetésre is kerüljenek. Csak előzetes véleményt ad
és a végleges hozzájárulást akkor fogja tudni megadni, ha a Természetvédelmi Egyesület
hatástanulmányt készít a területről, illetve arról, hogy ezek az árkok valóban funkciójukat
vesztették-e, mert akkor ez azt jelenti, hogy ezek, mivel forgalomképtelen ingatlanjai az
önkormányzatnak nem elidegeníthetők, de átminősíthetők a Földhivatalnál és így ez gyepként
vagy legelőként fog nyilvántartásba kerülni. Viszont a belvíz elvezetése szempontjából, ha
szükség van ezekre az árkokra, akkor az önkormányzat nem járulhat hozzá véglegesen ezeknek a
betemetéséhez. Azért került az a./ alternatívában a feltétel megfogalmazásra. A másik, amit
szeretnék kiegészítésként hozzátenni, hogy az ott élő lakosoknak, illetve az ott működő, már
meglévő vállalkozásoknak a Természetvédelmi Egyesület a tevékenységével semmilyen kárt ne
okozzon.
Hegedűs János: A jegyző asszony már említette, hogy itt egy természetvédelmi terület
kialakításáról, valószínűleg elég komoly összegről van szó, ami beváltásra kerül. Viszont
legalább 5 olyan vállalkozást érint ez, illetve a határán van, aminek a működését ez
veszélyeztetheti. Próbáltunk garanciát keresni arra, ha kialakítják ezt a természetvédelmi
területet, nehogy utána ellehetetlenítsék ezeket a vállalkozásokat, ezért is került be ez a
kiegészítés, amit a jegyző asszony elmondott. Ezzel a kiegészítéssel a Pénzügyi Bizottság az a./
alternatívát javasolja elfogadásra 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással.
Kálmán László: Én úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek sokkal nagyobb jelentősége van
attól, mint amit a bizottsági elnök úr elmondott. Ez a kérdés évek óta felszínen van, hogy
mennyire befolyásolja a település vízrajzát, vízviszonyait, ha a Nagyszíken az ökológiai
egyensúlyt, állattartást, egyebeket visszaállítják. Én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen
kapcsolódási pont, ahol az önkormányzat, mint testület véleményt formálhat, hiszen az egész
eljárás annak rendje-módja szerint államigazgatási eljárás keretében zajlik, tehát ez az egyetlen
pont, ahol az önkormányzat kifejthetné erről a véleményét. Ez rengeteg vitát váltott már ki.
Egyrészt azért, mert a Balmazújváros újságban időnként valótlan dolgok jelentek meg, nem
pontos megfogalmazás jelent meg, maga a szerző is rosszul, vagy félreérthetően fogalmazott.
Másrészt pedig a természetvédelemmel kapcsolatban az elmúlt 10 évben Magyarországon, illetve
Balmazújvároson is kialakult egy ellenszenv, hiszen nem lehet bemenni kamillát szedni, nem
lehet gombát szedni, nem lehet a kanálisban pecázni, és emiatt az emberek teljes joggal nem
igazán hiszik el azt, amit feltétlenül a természetvédelem oldaláról mondanak. Nekem lenne egy
olyan módosító indítványom, hogy mivel nem titkos ez a beruházás, a tisztelt beruházó jöjjön el
ide, hitelt érdemlő módon tájékoztassa a testületet, illetve a lakosságot, hogy mit akar, műszaki
szempontból, vízrajzi szempontból, ökológiai szempontból és utána lehet, hogy a Képviselőtestületnek, a lakosságnak, illetve azoknak is megváltozik a véleménye, akik perpillanat
fenntartással fogadják ezt.
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Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Emődi Sándor: Kálmán László képviselő úr által felvetett kérdésekre egy rövid kiegészítésem
lenne. A csatornák közül két olyan jelentős csatorna van, ami a Németfalu végén csatlakozik a
külső Magdolna érbe. Nagyon lényeges kérdés, hogy annak mi lesz a sorsa. A vizsgálatnak erre is
ki kell terjednie. Ecsedi úrral többször egyeztettem, kértem, hogy a bizottsági üléseken vegyen
részt, hiszen úgy teljesebb körű képet kap a bizottság is. A következő, ezzel kapcsolatos
napirendeknél célszerű, hogy a bizottság és a Képviselő-testület előtt is számot adjanak. A
városnak van egy vízjogi üzemeltetési engedélye, amit a 2000-es évek elején a Vízügyi
Minisztérium támogatásával hosszú évek alatt sikerült elvégeztetni, megterveztetni. Ennek
nagyon szigorú előírásai vannak. A vízrendezési kérdés valóban a legsúlyosabb, természetesen
nem elvetve ezt a jelentős beruházást. Meg kell nézni környezeti hatástanulmány keretében, hogy
ez a beruházás hogyan valósítható meg, hiszen egy rövid, nagyfeszültségű villanyvezetéknél is
előírnak környezeti hatástanulmányt a hatóságok, aminek a jelentősége egy ipari területen nem
okoz kárt a lakosságnak. Ez lényeges kérdés. Ez a terület egészen a Bethlen utcai
szennyvízátemelő szivattyúig kiterjed. Egyetlen olyan pont van, ahol önkormányzati és átemelt
főgyűjtőben ennek a településrésznek a vize majdan beköthető.
Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás van-e? Elég furcsa helyzet ez,
mert tudnám támogatni a Kálmán László képviselő úr által elmondottakat, ha magam is nem
lettem volna részese az egyeztetésnek. Többször, előre meghirdetett helyen a lakosság erről
tájékoztatást kapott. Erőszakkal nem lehet az embereket elvinni egyeztetni, aki el akart jönni, az
eljött. Tehát az elfogadhatatlan, hogy nem tudtak róla, hiszen ez egy hosszabb folyamat
eredménye, hogy ebben a stádiumban van ez az ügy. Most megakasztani nem tartom célszerűnek.
Fontosnak tartom elmondani, amit jeleztem is a Természetvédelmi Egyesület elnökének is, hogy
tűzzel-vassal meg fogom gátolni ezt a folyamatot, bármennyi millió forintról is legyen szó, ha ez
balmazújvárosi vállalkozóknak, vagy lakosoknak az érdekét sértik. Ha ő nem tudja a kételyeit
eloszlatni ezeknek a vállalkozóknak, akik részvételével egyeztetést hívtam össze a jövő hétre,
ahová meghívtam a Természetvédelmi Egyesület vezetőjét is, akkor nem vagyok hajlandó
támogatni. Számunkra minden egyes balmazújvárosi lakos, illetve vállalkozó létfontosságú. Nem
lehet azoknak az embereknek az érdekét sérteni, akik hosszú évek óta ott élnek, illetve végzik a
tevékenységüket, azért mert egyfajta természetvédelmi sztaniolba csomagolva, megpróbálják
tönkretenni ezeket az embereket és olyan feltételeket támasztani, amelyeknek nem tudnak
megfelelni. Ez nem működik. Ezzel, hogy most elfogadjuk az a./ alternatívát, nem adunk teret
ennek, ezzel nem gátoljuk meg a folyamatot, de nem is bólintottunk rá végérvényesen és
visszavonhatatlanul. Nem tartanám célszerűnek azt, hogy függesszük fel ezt az eljárást, mert elég
barátságtalan lépés lenne abban az esetben, ha valójában a mi aggályaink és félelmeink
alaptalanok. A lehetőségünk megvan arra, hogy ezeket az aggályokat és félelmeket tudjuk
kontrollálni és megnyugtató módon meg tudjuk állapítani, hogy érdemes-e az ügy mellé
odaállnunk, vagy nem. Nekem a javaslatom az, hogy elfogadhatjuk az a./ alternatívát, mert ezzel
nem okoztunk kárt senkinek. Sem azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy ez most az
érdekeiket sérti, sem pedig annak, aki ezt az egészet meg szeretné valósítani. Maximálisan
egyetértek azzal, hogy egyeztetni kell, a vállalkozókat ezért kerestem meg. Ki az, aki az a./
alternatívával egyetért?
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Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatot:

106/2009. (III. 25.) számú határozat
A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme tárgyában.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva:
a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelmének helyt adva, előzetesen hozzájárul az
Önkormányzat tulajdonában levő, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 027 hrsz-on
bejegyzett, 4386 m2 területű, 0791 hrsz-on bejegyzett, 2759 m2 területű, 0850 hrsz-on bejegyzett,
2554 m2 területű, kivett (árok) művelési ágú, valamint a 023 hrsz-on bejegyzett, 1557 m2 területű,
0798 hrsz-on bejegyzett, 1 ha 2906 m2 területű, kivett (csatorna) művelési ágú ingatlanok
funkciójának megszüntetése, mivel feladatukat vesztették, „A balmazújvárosi Nagyszík és
Magdolna-puszta élőhely-rekonstrukciója” című LIFE+ pályázat megvalósítása során a terület
vízviszonyai más úton kerülnek kialakításra.
A végleges hozzájárulás előtt a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület előzetes környezeti
hatásvizsgálat, hatástanulmány és vízjogi engedélyezési eljárás keretében vizsgálja meg:
−

az érintett városrész – különös tekintettel a lakóingatlanok – védelmével, vízrendezésével,
belvíz elvezetésével,

−

művelési ág változással, új művelési ágba sorolással és földhivatali átvezetéssel,

−

a város belvízrendezési vízjogi üzemeltetési engedélyével

kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
A Képviselő-testület a hozzájárulása feltételeként támasztja azt, hogy a településen élő lakók
életét, illetve a működő vállalkozások tevékenységét semmilyen módon nem korlátozza, vagy
hátrányosan nem befolyásolja a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület tevékenysége.
A jelenlegi árkok és csatornák funkciója nem szüntethető meg, amíg a pályázat megvalósítása
során készülő új csatorna a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt nem kapta meg.
Határidő: A határozat közlésére 2009. április 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző
21. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Veres Péter Művelődési Központi

színháztermi szárny rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó elektromos
teljesítményigény bővítése és a berendezések cseréje tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: A színházterem felújítása lassan befejeződik. Igényként merült
fel, hogy az elektromos teljesítményt meg kell növelni ahhoz, hogy azoknak a színpadtechnikai
és hangtechnikai kellékeknek meg tudjunk felelni, amiket a pályázatban elvárásként
megjelöltünk. Meg akarjuk teremteni a feltételeit annak, hogy a beruházás zökkenőmentesen,
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időben megtörténjen. Ezért keresett meg a kivitelezők közül a színpadtechnikával,
hangtechnikával foglalkozó vállalkozás képviselője. Igen hosszú ideig keresték azt, hogy ez az
elektromos teljesítmény milyen valójában, milyen papírral rendelkezik a művelődési ház erről.
Most arról kell döntenünk, hogy biztosítani tudjuk azt a plusz elektromos teljesítményt, ami erre
is elegendő és a későbbiekben is meg tud felelni a művelődési házzal kapcsolatban fellépő
igényeinknek. Kértünk árajánlatot, hogy legyen képünk, hogy ez milyen költséget képvisel.
Ennek megfelelően három árajánlat érkezett be. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Koroknai Imre megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 16 főre változott.
Hegedűs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság megvizsgálta a három
árajánlatot. Azt javasoljuk, hogy az összegben a legkedvezőbb 1.717.000,- Ft+Áfa ajánlatot
fogadjuk el. Egyhangúan elfogadásra javasolja a bizottság.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal, a Pénzügyi Bizottság
által tett összeggel?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

107/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazújváros Veres Péter Művelődési Központ Színháztermi Szárny
rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó elektromos teljesítményigény bővítése és
berendezések cseréje tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő testülete - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzati tulajdonban lévő
Balmazújváros, Kossuth téri Veres Péter Művelődési Központ színháztermi szárny
rekonstrukciója kapcsán az intézmény biztonságos és megnövekedett elektromos energia
ellátásához az alábbiakban határoz,
Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. villamosenergia-vételezés műszaki-gazdasági
feltételeiről szóló szolgáltatói tájékoztatója és a rekonstrukciós munkák elektromos
berendezéseinek, fény- és hangtechnikai eszközök kivitelezőjének mellékelt véleménye alapján a
megnövekedett
teljesítményigényhez,
az
erősáramú
berendezések
(mérőhely)
szabványosításához, kivitelezési, szerelési és tervezési munkákhoz 1.717.000,- Ft + ÁFA forrást
biztosít a 2009. évi költségvetésében pénzmaradványként szereplő 2008. évben kibocsátott
„Balmazújváros 01” elnevezésű kötvény terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert, hogy az elektromos kapacitás
biztosításához szükséges munkákat rendelje meg árajánlatok alapján.
Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a munka elvégzésére megkötött
szerződés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2009. március 26., a kivitelezésre: 2009. április 10.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
dr. Veres Margit jegyző
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22. napirend: Előterjesztés a 2008. évi támogatással történő elszámolás határidejének

módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: A támogatásban részesülőknek el kellett számolni a
támogatásokkal. A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar nem tudott elszámolni, tekintettel arra, hogy
egy CD felvételre készülnek és erre tartalékolták a támogatásuk egy részét. Az előterjesztés azért
készült, hogy a Képviselő-testület támogassa ezt a törekvésüket és járuljon hozzá, hogy ennek a
felvételnek a lezajlását követően számolhassanak el azzal a támogatási összeggel, amit az
önkormányzat, a szerződésnek megfelelően a rendelkezésükre bocsátott. A Fantázia Mazsorett
Egyesület szintén nem tudott elszámolni, mivel nem tudták a produkciójukat megoldani,
tekintettel arra, hogy a színházterem felújítás alatt van. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Hegedűs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság mind a Bekton Ifjúsági
Fúvószenekar, mind pedig a Fantázia Mazsorett Egyesületnél úgy találtuk, hogy ezt a határidő
módosítást elfogadjuk, hiszen látjuk, hogy jó célokat szolgál és mindkettőt egyhangúan
elfogadásra javasoljuk.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

108/2009. (III. 25.) számú határozat
2008. évi támogatással történő elszámolás határidejének módosítása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 89. § (3) bekezdése és 8. § (5) bekezdése értelmében hozzájárul, hogy
1. A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar az önkormányzattól kapott 2008. évi támogatásból 470.000,Ft-tal 2009. május 31-ig számoljon el.
2. A Fantázia Mazsorett Egyesület az önkormányzattól kapott 2008. évi 100.000,- Ft
támogatással 2009. november 30-ig számoljon el.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket
tájékoztassa.
Határidő a tájékoztatásra: 2009. március 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
23. napirend: Előterjesztés az óvodai, iskolai felvételi körzethatárok módosítása,

illetve tagintézményekre történő meghatározás tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
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Dr. Tiba István polgármester: Egy olyan előterjesztést tárgyalunk, amely igen hosszas
egyeztetéseket követően került ide a Képviselő-testület asztalára, mely egyeztetésben mind a
hivatal szakemberei, mind az iskoláknak a vezetői, mind az óvodának a vezetője és a beosztottak
részt vettek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás?
Postáné Kecskés Ilona távozott az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 15 főre változott.
Szarvas Endre: Megtörténtek az egyeztető tárgyalások, a harmadik megbeszélés után már úgy
álltunk fel, hogy ez az előterjesztés született és azt gondolom, hogy ez elfogadható.
Balmazújvároson 2 általános iskola működik. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített
Iskolában a halmozottan hátrányos tanulók aránya 19,5 %, Kistérségi Általános Iskolában pedig
28,9 %. Látszik, hogy 10 % különbség van, ez a város szempontjából nagyon rossz. Ezt a mostani
beiskolázási körzethatár módosítást azért szükséges megvalósítani, hogy jobb irányban
kiegyenlítődjön a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ezért vált szükségessé, hogy a Kiskút utca
és a Kiskútújsor közös beiskolázási körzet legyen az előzőkhöz képest. A Központi Általános
Iskola és a Bocskai István tagintézmény közös körzete a Kadarcs utca, a Kiskút utca és a
Kiskútújsor. A másik közös körzet, ami a Kalmár Zoltán tagintézményt és a Központi Általános
Iskolát érinti a Bajcsy Zsilinszky utca, Kastélykert utca és a Szabadságsor. Ez azt jelenti, hogy a
közös körzetekből beiratkozáskor nem lehet a gyereket beírni, hanem a jegyző hatáskörébe lesz
utalva és majd ő eldönti, hogy melyik iskolába lesz a tanuló beírva.
Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a
határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

109/2009. (III. 25.) számú határozat
Az óvodai, iskolai felvételi körzethatárok módosítása,
illetve tagintézményekre történő meghatározás tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 90. § - ában biztosított jogkörében eljárva az általános iskolák körzethatárait az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola beiskolázási körzete:
Bocskai István tagintézmény:
A Daru és Újtelep településrész.
A Kalmár Zoltán tagintézménnyel közös beiskolázási terület a Béke u., Hámán Kató u., Kodály
Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u.
A Központi Általános Iskolával közös beiskolázási terület a Kadarcs u., Kiskút u. és a
Kiskútújsor.
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Kalmár Zoltán tagintézmény:
Bánlak és Szigetkert településrész
A Bocskai István tagintézménnyel közös beiskolázási terület a Béke u., Hámán Kató u., Kodály
Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u.
A Központi Általános Iskolával közös beiskolázási terület a Bajcsy-Zsilinszky u., Kastélykert u.
és a Szabadságsor.
A Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
beiskolázási körzete:
Árpád u., Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz,
Bocskai u., Bocskai köz, Bordás köz, Csengő u.,Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy.
u., Északi sor, Fecske u., Halász u., Hársfa u., .Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz,
Kasza köz, Keleti u., Keleti sor, Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kossuth tér, Kossuth u.,
Kossuth köz, Magdolna u., Malom u., Móra F. u., Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta
u., Petőfi u., Rákóczi u., Róna sor, Rózsa F. u., Rózsa köz, Sas u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u.,
Szabó E. u., Széchenyi u., Szegfű u., Szegfű sor, Szoboszlói u., Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u.,
Újvilág sor, Varga Antal u., Vásártér u., Veres Péter u., Zene u.
Közös beiskolázási területe a Bocskai István és Kalmár Zoltán tagintézményeknél kijelölt utcák,
így : Bajcsy-Zsilinszky u., Kastélykert u., Szabadságsor, Kadarcs u., Kiskút u., Kiskútújsor.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a körzethatárok
elfogadásáról szóló határozatot a Közoktatási Információs Iroda részére küldje meg.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Dr. Veres Margit jegyző
Dr. Tiba István polgármester: Köszönöm minden egyes intézmény vezetőjének és a hivatal
részéről az abban közreműködőknek, a jegyző asszonynak, Kaszás Tibornénak és a bizottság
elnökének ezt az egyeztetést, amit véghezvittek. Nem kis feladatot oldottak meg, de ennek a
feladatnak a megoldása feltétele volt annak, hogy az oktatás zavartalanul működhessen és
meglegyenek azok az alapszabályok, amelyek hosszú távon biztosítják azokat az elvárásoknak
való megfelelést, amiket a központi irányítás által számunkra a különböző követelmények
támasztanak.
24. napirend: Előterjesztés a 2009/2010-es nevelési, illetve tanévben indítható

csoportok, osztályok napközis csoportok számának meghatározása
tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás van-e?
Szarvas Endre: Az egyeztetésen ez a téma is szóba került. Balmazújvároson és az egész magyar
oktatásban fontos a gyerek, a gyereklétszám pedig egyre csökken. Ez Balmazújvároson is így
van. 195 tanuló várja, hogy beírassák az iskolába. Választani kellett, hogy 7 osztályt vagy 8
osztályt indít Balmazújváros és végül úgy döntöttünk, hogy a legmegfelelőbb a 7 osztály, ugyanis
nem szeretnénk úgy járni, hogy 5. osztályban kelljen összevonni az osztályokat. Az általános
iskola igazgatóival megegyeztünk, hogy Balmazújvároson 7 osztály indul, a Bocskai István
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tagintézményben kettő, a Kalmár Zoltán tagintézményben kettő, a Központi Általános Iskolában
pedig három.
Dr. Tiba István polgármester: További vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki elfogadja a
határozati javaslatot?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

110/2009. (III. 25.) számú határozat
A 2009/2010-es nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok napközis
csoportok számának meghatározása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2009/2010.
nevelési, ill. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, valamint a napközis
csoportok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Intézmény neve

indítható óvodai
csoportok száma

Egyesített Óvoda és Bölcsőde

indítható iskolai
osztályok száma

indítható napközis
csoportok száma

23

-

-

-

4

4

Bocskai István és Kalmár
Zoltán Egyesített Ált. Isk.

A Képviselő-testület az általános iskolában a tanulók napközis ellátását 21 csoportban
engedélyezi.
A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjének figyelmét a Kt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltakra, mely szerint köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye a körzetében
található, továbbá felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az iskolák közötti
létszámok kiegyenlítése érdekében, határozza meg a közös körzetből (beiskolázási területről) az
adott iskolába felvehető gyermekek névsorát.
Utasítja továbbá az intézmény vezetőjét arra, hogy a névsornak megfelelően döntsön a
gyermekek felvételéről. Azokat a tanulókat akiknek lakóhelye nem az iskola körzetében található
- kivéve a sportiskolába jelentkező tanulókat - csak a beiratkozási pótnapon veheti fel, szabad
férőhelyei terhére.
Határidő: az iskolában 2009. április 30.
az óvodában 2009. május 31.
Felelős: az intézmények vezetői
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A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyeztetése tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 95/A. § (11) bekezdésében foglaltak alapján az Egyesített Óvoda és Bölcsőde
intézményében a szükséges feladatellátási helyekre, a törvény 3. sz. mellékletében meghatározott
maximális létszámtól való eltérésre vonatkozó engedélyt az Oktatási Hivataltól megkéri.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Dr. Veres Margit jegyző
Postáné Kecskés Ilona visszatért az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 16 főre változott.
Dr. Tiba István polgármester: Van még 11. előterjesztés, melyről tárgyalnunk kell. Az SZMSZ
szerint ebédszünetet kellene tartanunk, de én szeretném, ha a Képviselő-testület tagjai minél
nagyobb létszámban vennének részt a testületi ülésen, ezért talán érdemesebb lenne folytatni az
ülést. Kérdezem a képviselőket, hogy ki ért azzal egyet, hogy folytassuk a testületi ülésünket?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

111/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván ebédszünetet tartani.
25. napirend: Előterjesztés Balmazújváros közműves szennyvízelvezetésének

használatba adása és üzemeltetés tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Nyilván sokan várták, hogy a mai nap folyamán folytatódjon az
egyeztetés a Vízmű Zrt. képviselőivel. Meghívtuk őket erre a mai képviselő-testületi ülésre,
azonban jelezték, hogy nem tudnak résztvenni más irányú elfoglaltságuk miatt. Ezért a jövő héten
egyeztetett időpontban fogunk tartani egy rendkívüli testületi ülést ezzel kapcsolatban. A
levelükben természetesen szerepel az is, hogy továbbra is fenntartják azt és támogatják, amihez
ragaszkodtunk az elmúlt testületi ülésen, hogy az áprilisi Vízmű Zrt. közgyűlésre ennek be kell
kerülnie a Vízmű Zrt. közgyűlése elé, tehát a jövő héten lesz az ivóvízzel, ivóvízvagyonunkkal
kapcsolatos további eseményekkel történő egyeztetésnek a folytatása. Azonban tárgyalnunk kell a
szennyvízrendszerrel kapcsolatban, hiszen azt mindenki jól tudja, hogy a Vízmű Zrt. felmondta a
szennyvízhálózatnak az üzemeltetését és július hónaptól az önkormányzatnak kell valamilyen
formában gondoskodnia erről. Az egyik lehetőség az, hogy az önkormányzat saját maga végzi ezt
a feladatot, a másik lehetőség pedig az, hogy üzemeltetésre meghirdeti, és ha megfelelő
üzemeltetőt talál, akkor vele végezteti el ezt a feladatot. Nyilván könnyítené a mi döntésünket, ha
tisztán látnánk már az ivóvízzel kapcsolatos kérdésekben, hiszen azt mindenki nagyon jól tudja,
tőlünk jobban hozzáértő szakemberek is, amit a Vízmű Zrt. vezérigazgatója is többször
elmondott, hogy a kettőt együtt lehet nyereségesen, gazdaságosan üzemeltetni és úgy célszerű
üzemeltetni. Ettől függetlenül nekünk lépni kell, tájékozódni azirányban, hogy van-e olyan
üzemeltető, akit érdekelne Balmazújváros szennyvízrendszerének az üzemeltetése és ennek
megfelelően egy pályázatot kell kiírnunk, hogy feltudjuk kelteni az érdeklődését azoknak, akik
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ezzel kívánnának foglalkozni. Az előterjesztés nem azért készült, mert lemondtunk volna arról,
hogy amennyiben visszakapjuk az ivóvízrendszerünket és megkapjuk azokat az általunk elvárt
juttatásokat, amelyek az egyezkedésben szerepelnek, letettünk volna azon szándékunkról, hogy
magunk lássuk el ezt a feladatot, de minden eshetőségre fel kell készülni. Kérdése van-e
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény, hozzászólás van-e?
Bodó László: Én úgy gondolom, ha egyszer visszakérjük a Vízmű Zrt-től a szennyvízrendszer
üzemeltetését akkor az lenne jó, ha saját magunk próbálnánk meg üzemeltetni a
szennyvízrendszert. Nekem az lenne a javaslatom, ha mód és lehetőség van rá, akkor saját
magunk próbáljuk üzemeltetni.
Dr. Tiba István polgármester: Annyiban pontosítani szeretném a képviselő úrnak a
hozzászólását, hogy nem kértük vissza, visszaadták. Ez közel sem azonos dolog, mert ha
visszakértük volna, akkor teljesen jogos a képviselő úr felvetése, de nem arról volt szó, hogy mi
mondtuk, hogy adják vissza. Mi egyet kértünk már nagyon régóta, az az ivóvízrendszer volt, azt
nem adták vissza, amit nem kértünk, azt visszaadták, pontosan azért, hogy büntessenek, amiatt,
mert az ivóvízrendszerünket vissza szeretnénk kapni. Én még egyszer mondom, hogy nem azért
készült az előterjesztés, mert nem szeretnénk - amennyiben lehetőségünk van rá - üzemeltetni a
szennyvízrendszert, de ez nem úgy működik, ezt mindenkinek tudnia kell. Ha mi egy ilyen
dologba belevágunk, akkor igen kemény 10 millió forintokat kell beletennünk, hogy azt a
rendszert fel tudjuk építeni, amivel ezt üzemeltetni lehet. Ez az, aminek én perpillanat nem látom
a financiális oldalát, mert abban a pillanatban, ha látom, hogy sikerült megállapodni a Vízmű Zrtvel és azokat a követeléseket, amiket úgy látjuk, hogy nekünk járnak, megkapjuk, akkor
természetesen fel sem merül az, hogy más üzemeltesse. De nem várhatunk arra, hogy majd
egyszer csak még július előtt ez eldől, és gyorsan fel tudjuk állítani a rendszerünket, tehát nekünk
kell egy megnyugtató képpel vagy éppen nyugtalanító képpel rendelkeznünk a tekintetben, hogy
van-e egyáltalán, aki akarja ezt üzemeltetni vagy nincs, és hogy milyen költségek mellett akarja
üzemeltetni. Azért sem mellékes ez, mert egy ilyen üzemeltető által igen értékes információkhoz
juthatunk mi, amit tudunk hasznosítani, de én erről többet nem szeretnék beszélni.
Hegedűs János: Tényleg egy kényszerhelyzetben volt az önkormányzat ezzel kapcsolatban és
igazából a Pénzügyi Bizottságon is hosszasan vitáztunk, hogy melyik lenne a jó megoldás.
Tekintettel a b./ alternatívára, hogy saját szervezettel biztosítjuk, ott benne van az a mondat, hogy
meg kell vizsgálni a létszám alkalmazásának, a gazdálkodásnak és a technikai feltételnek a
körülményeit, költségvonzatát, ez alapján lehet tényleg látni, hogy képesek vagyunk-e rá hosszú
távon üzemeltetni. Nekünk az lenne a szimpatikus, ha látnánk, hogy milyen ajánlatok vannak,
látnánk, hogy mennyibe kerül ez, ha mi akarjuk üzemeltetni. Mi a b./ alternatívát javasoljuk
egyhangúan elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Dr. Tiba István polgármester: Ha így döntött a bizottság, akkor szeretném tudni, hogy milyen
forrást rendel e mellé, mert nem hasraütésszerűen mondtuk a Vízmű Zrt-nek, hogy kb. 80 millió
forintot szeretnénk kérni a vízműrendszer üzemeltetésére, hanem ez azért volt, mert szakértőkkel
megvizsgáltattuk, hogy milyen költséget képvisel a vízműrendszernek és a szennyvízrendszernek
az üzemeltetése. Ha most mi ezt a 80 millió forintot bevállaljuk, akkor szeretném tudni, hogy
honnan vesszük el ezt a 80 millió forintot. Dönteni kell, mert július 1-jén azt fogják mondani az
emberek, hogy a szennyvíz nem folyik el és miért nem oldja meg az önkormányzat, nekünk erre
most perpillanat a nulláról kell felépülnünk, nincs apparátusunk, nincs szakemberünk, nincs
hozzáértő emberünk, nincs senki, ingyen senki nem fog idejönni dolgozni. Nem értem, hogy a
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bizottsági tagok közül ez senkiben nem vetődött fel vagy a jelenlévő szakembereknél, hogy
gyakorlatilag ez azért erről szól.
Tar István: Az a kérdésem, hogy amennyiben pályázati kiírás lesz és jelentkezik rá valamennyi
pályázó, azt az önkormányzat, ha megtudja, hogy mi lesz a döntés a Vízmű Zrt-ben, akkor
visszavonhatja-e ezt a pályázatot, ki lehet-e hátrálni belőle? Ha nem lehet, akkor én is azt
mondom, hogy a b./ alternatívával értek egyet. Máskülönben pedig van nekünk most 1 milliárd
forintunk különböző bankokban, 3 és 6 hónapos lekötéssel, ha nincs más, akkor ebből a forrásból
kell pótolni, mint oly sok mindent már.
Dr. Tiba István polgármester: Én nem tudok olyan pályázatról Magyarországon, amit ha
megpályáz valaki, akkor utána azt kötelezően végre kellene hajtania. Eleve a kérdés felvetése pici
hozzá nem értésről tanúskodik, mert egy pályázat nem azt jelenti, hogy aláírtam egy szerződést,
és vele fogok üzemeltetni. Lehetőséget adtam, hogy ide kerüljön Balmazújvárosra üzemeltetni és
ha majd úgy látja a testület, hogy olyan feltételeket mondott, amiért érdemes szerződést kötni,
akkor szerződést fog kötni. Én továbbra is azért mondom, így van, Önnek igaza van tökéletesen,
első perctől azért küzdünk, hogy visszakerüljön hozzánk a rendszerünk, csak ne felejtse el, hogy
a szennyvízrendszer a miénk is volt mindig, mert azt nem vittük el, nem apportáltuk. Mi az
ivóvízrendszerünkért küzdünk, hogy együtt tudjuk a kettőt üzemeltetni, ez egy nagyon fontos
tényező ebben a kérdésben. Én továbbra is azt javaslom, hogy értelmesebbnek és
megfontoltabbnak találnám azt, ha az a./ alternatíváról döntenénk és utána annak az ismeretében,
ha a pályázók ezen részt vesznek és ajánlatot tesznek arra, hogy ők milyen feltételekkel, milyen
költségekkel üzemeltetnék a szennyvízrendszerünket, akkor majd dönt a testület,hogy milyen
megoldáshoz folyamodik.
Hegedűs János: Csak két pontban szeretnék reagálni az elhangzottakra. Az előterjesztésben nem
szerepel ez a 80 millió forint, hanem az szerepel benne, hogy a körülményeit, költségvonzatát
meg kell vizsgálni, tehát ez nem állt rendelkezésünkre ebben a határozati javaslatban. A másik az,
ha van olyan pontja a határozati javaslatnak, ami már látszik, hogy életképtelen, mert a határidők
miatt kényszerítve vagyunk, és nem tudjuk ezt lefuttatni, akkor lehet, hogy jobb lenne ezt nem
beletenni, mert ezek szerint nem volt megfelelő információnk, ahogy kihangsúlyoztam az elején
is.
Dr. Tiba István polgármester: Az elnök úr az utóbbi üléseken nem tudott részt venni, amikor a
vízműről volt szó, ott ezek az információk elhangzottak. Ha Önnek nem volt ez teljesen érthető,
viszont a bizottság többi tagja részt vett azokon az üléseken, akkor nekik tudniuk kellett, hogy
milyen költséget képvisel a vízműrendszernek az üzemeltetése. Tehát nekik volt információjuk,
azért nem is tettünk bele az anyagba, hogy mennyiből lehet üzemeltetni a vízműrendszert és
milyen feltételeknek kell megfelelni. Ha kihagyjuk annak a lehetőségét, hogy ajánlatot kérjünk,
akkor kicsúszunk az időből és utána nem fog tudni senki ajánlatott tenni. Nagyon szeretnénk saját
magunk üzemeltetni az ivóvíz és a szennyvízrendszerünket, de nem tudjuk sajnos a Vízmű Zrt-t
most arra kényszeríteni, hogy döntsön minél hamarabb, az áprilisi közgyűlést meg kell várnunk.
Hegedűs János: Így természetesen teljesen más a helyezet, lehet szerencsésebb lett volna az, ha
meg van vizsgálva a helyzet. Nem érdemes beletenni a határozati javaslatba olyat, ami
életképtelen, bár így ezzel kiegészítve, abszolút egyetértek.
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Dr. Tiba István polgármester: Ha mondjuk, én azt mondom Önnek, hogy az előterjesztés úgy
készül, hogy nincs benne az, miszerint saját magunk is üzemeltetünk, akkor biztos, hogy
„zuhanyhíradóban” az fog menni, hogy már megint eladjuk a vízművet, nem akarjuk üzemeltetni.
Ha nem lennének meg azok a vészmadarak, akik meg vannak egyébként városszerte, és azt
szeretnék bizonyítani, hogy nem tudjuk ezt a várost tisztességesen, normálisan vezetni, akkor
valóban lehetne úgy gondolkodni és lehetne úgy előterjesztést készíteni, de nekünk mindig a
huhogókra is kell készülni és nekik beletenni olyan határozati javaslatot, amit nem tudnak utána
kiforgatni. Nem csak a saját fejünkkel kell gondolkozni, hanem másnak a fejével is gondolkodni
kell. További vélemény, hozzászólás van-e?
Tar István: Ha a polgármester úr így is gondolja, ahogy mondja, akkor én el tudom fogadni. A
javaslatom az, hogy a b./ alternatívából elhagynánk az első mondatot, és akkor következne az,
hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy hány fő kell hozzá, mennyi pénz, stb. Nincs b./
alternatíva, van egy a./ alternatíva és van egy lehetőség, ami megvizsgálja, ami itt le van írva, az
első mondat kivételével. Nem tudom, hogyan lehet összefésülni a kettőt?
Dr. Tiba István polgármester: Ezt úgy lehet összefésülni, hogy az a./ alternatívához egy olyan
kiegészítést teszünk, hogy ezzel párhuzamosan vizsgálja meg a Polgármesteri Hivatal a saját
tulajdonú üzemeltetésnek a költségeit, és akkor nem kell kétszer szavazni, hanem egy szavazásba
beletettük ezt, és amikor ezt tárgyalni fogjuk, amikorra megkapjuk az ajánlatokat, akkor mellé
tudjuk tenni a saját szervezettel történő üzemeltetésnek a költségeit. Ki az, aki egyetért a
kiegészítet a./ alternatívával?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

112/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazújváros közműves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése
tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére – Balmazújváros
önkormányzati tulajdonú közműves szennyvízelvezetését biztosító szennyvízközművek
használatba adásáról és üzemeltetéséről – tekintettel a jelenlegi használó, a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. felmondására – az alábbiakban határoz:
Az önkormányzati tulajdonú szennyvízközművek (szennyvízhálózat és tisztítótelep) további
használatba adásáról és üzemeltetéséről pályáztatás útján kell gondoskodni, melynek során
megfelelő garanciák kellenek a biztonságos és folyamatos üzemeltetésre. Ennek figyelembe
vételével az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja és elfogadja a
Képviselő-testület. A pályáztatás során kiemelt szempont, hogy megfelelő és rendezett
gazdálkodási körülményekkel, szakértelemmel, referenciákkal, jogosultsággal, műszaki,
technikai és garanciális feltételekkel rendelkező szolgáltatók pályázhassanak.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a szennyvízközművek
használatba adását és üzemeltetését hirdesse meg, a beérkezett pályázatok véleményezésére és
javaslattételére felhatalmazza és felkéri a Képviselő-testület a Pénzügyi, Város- és
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Vállalkozásfejlesztési Bizottságot, s az összességében legjobb és a pályázati feltételeknek
megfelelő szolgáltató kiválasztásáról a testület dönt. Amennyiben a pályázatok értékelése során
indokolt, úgy felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy igénytől függően vonjon
be külső szakértőt az értékelésbe.
A saját tulajdonú üzemeltetésre vonatkozóan körültekintően meg kell vizsgálni a szervezet
megalakításához és létrehozásához, hogy a jelenlegi önkormányzati tulajdonú gazdálkodó
szervezetek tevékenységi körének bővítésével mely formában, milyen szakmai és garanciális
feltételekkel biztosíthatják a szennyvízközművek működtetését, s a szervezet megalakításához
meg kell vizsgálni a létszám alkalmazásának, a gazdálkodásnak és a technikai feltételeknek a
körülményeit, költségvonzatát.
Kiemelt feltétel, hogy az önkormányzat megállapodást kössön a jelenleg a Vízmű Zrt.
tulajdonában lévő városi szennyvízgerinc- és csatlakozóhálózat és szennyvízátemelők
üzemeltetésére vagy tulajdonba átvételére, különös tekintettel ezen rendszerek műszaki
állapotára.
A Képviselő-testület – a döntéstől függően – felkéri Dr. Tiba István polgármestert és a
Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a városi szennyvízközművek további folyamatos
működtetése és üzemeltetése érdekében szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2009. március 26. és folyamatos
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
dr. Veres Margit jegyző
Tar István távozott az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 15 főre változott.
26. napirend: Előterjesztés a Színházterem ünnepélyes átadásával kapcsolatos

intézkedések tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Ennek az előterjesztésnek az adja az apropóját, hogy azoknál a
bizottságoknál, ahol lehetőségem volt részt venni a bizottsági ülésen, elmondtam, hogy a
színházterem átadás április 30-án lesz Balmazújvároson. Ez egy négy napos rendezvénysorozat
lesz, melynek keretén belül április 30-án történik meg a hivatalos átadás, amelyen a Bekton
együttes koncertje lesz az est fénypontja. Az ezt követő három napon színházi előadások lesznek
a színházteremben, illetve délután kétszer gyerekelőadás. Ennek a programsorozatnak a költsége
4.200.000 Ft-ot foglal magába, tekintettel arra, hogy a város 1,5 millió forintot határozott meg a
költségvetésében erre a rendezvénysorozatra. Kérem a Képviselő-testületet, hogy 3 millió forintot
biztosítson még ehhez, de miután ezek a színházi előadások igen komoly értéket képviselő
színházi előadások, ezért ezek természetesen belépőjegyesek lesznek, amely belépőből bevétele
lesz a városnak. Miután ez az öt előadás lement, akkor tudunk egy egyenleget vonni és az öt
előadás belépőjegyeiből befolyó bevételből tudjuk kompenzálni azt az összeget, amit most
biztosít a város. Nem szerettem volna abba a hibába esni, hogy úgy kötünk szerződést bárkivel,
hogy utána azt mondhatják, a polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget. Természetesen
amint a szerződést megkötöttük, akkor mindenkit tájékoztatni fogunk az előadások időpontjáról,
a fellépőkről. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
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Hegedűs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

113/2009. (III. 25.) számú határozat
Színházterem ünnepélyes átadásával kapcsolatos intézkedések tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2009. évi zárolt
előirányzat terhére 3 millió forintot, mint többletfinanszírozást biztosít a 2009. április 30-tól
május 3-ig tartandó színháztermi rendezvények lebonyolításához.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tiba István
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 2009. március 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
27. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. szám alatti társasházban

található önkormányzati tulajdonú lakások vételárának meghatározása
tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Megint egy hosszabb folyamatnak az egyik részmegoldásához
érkeztünk, hiszen az elmúlt év folyamán jelezte az egyik közös képviselő, hogy az általa ellátott
ingatlanban szükség lenne felújításra. Mivel az önkormányzat 18 lakással rendelkezik ebben az
ingatlanban, ő maga is jelezné, hogy kik azok, akik beszállnak, illetve beszállunk-e a lakásaink
után. Nyilvánvalóan mi nem tudunk 19 millió forintot biztosítani ehhez a költségvetésünk
terhére, ezért a testület döntésének megfelelően megkerestük a lakókat, hogy kik azok, akik meg
kívánják vásárolni a lakásokat. Négyen szeretnének ezzel a lehetőséggel élni, ezért készíttettünk
egy ingatlanszakértői felmérést, mely ingatlanszakértői felmérésnek az eredménye alapján
készült el ez a előterjesztés. Most arról kell dönteni a Képviselő-testületnek, hogy elfogadja-e az
ingatlanszakértő által meghatározott árakat, vagy pedig magasabb összegen szeretné értékesíteni
ezeket a lakásokat. Tudni kell azért, hogy melyik tömbről van szó, ez nem egy új építésű tömb,
elég lehasznált állapotban lévő önkormányzati lakások ezek, tehát azért ezt nem szabad
elfelejteni. Bizottsági véleményt kérek először.
Hegedűs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Az a./ alternatívában láthatjuk az ingatlanforgalmi értékbecslőnek az adatait,
valóban ezek eléggé lelakott lakások, nem új építésűek. Azonban a bizottság egy kicsit bővebben
nézte, figyelembe vettük a fekvését a lakásnak, hol helyezkedik el. Az ingatlan abszolút a
városközpontban van, nagyrészük földszinti lakás. Mi az értékbecsléshez képest egy kis
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áremelést javasolnánk. A földszinti lakások 7.260.000,- Ft-ot érnének, a kisebb lakás, ami a III.
emeleten van 6.072.000,- Ft lenne.
Dr. Tiba István polgármester: Majd eldönti a Képviselő-testület, hogyan kívánja az árakat
megállapítani. Az, hogy földszinti lakás, itt hátrányt jelent, mert ezek a lakások hidegek, nincs
alulról szigetelve. Azért, mert rosszabb a lakásuk, magasabb pénzt elkérni, nem biztos, hogy
célszerű ebben az esetben. Annak, hogy négyen akarják megvásárolni a lakásokat, nyilván nem
az az oka, hogy a többiek ne szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Azok a lakók olyan
körülmények között élnek ezekben a lakásokban, hogy nincs lehetőségük megvenni azokat.
Viszont ezeket az embereket nem tehetjük ki ezekből a lakásokból, tehát én nem vagyok feltétlen
a híve annak, hogy teremtsünk egy olyan helyzetet 3 hónap után, hogy még abból a négy bérlő is
azt mondja, hogy köszöni szépen, ezt már nem tudja kifizetni. Tartok tőle egyébként, hogy így
sem nagyon fogják igénybe venni ennek a megvásárlását, mert amikor egy lakást
felértékeltettünk, annak az árát is sokallták már. Tehát nem véletlen, hogy nem pályáztak a
többiek és nem jelezték, hogy szeretnék megvásárolni. Én azt szeretném, ha mérlegelné a
Képviselő-testület, mert valóban ez egy 50 m2-es lakás esetében nagyon méltányos árnak tűnhet,
de ezek 30 éves lakások, ezt azért nem szabad elfelejteni.
Csonka-Kis Pál: Én ehhez csak annyit szeretnék hozzá fűzni, hogy módomban állt bemenni két
teljesen különböző lakásba. Az egyik lakás teljesen felújított volt, ezt mind úgy végezte el a lakó,
hogy akkor még szó sem volt arról, hogy meg lehet vásárolni. A másik tényleg olyan, hogy az ott
lakó még egy villanyégőt nem cserélt ki benne. Kihívta a Kht-t, hogy cseréljék ki az égőt.
Kegyes Lászlóné: Amikor egy pár héttel ezelőtt az eladásról, kijelölésről döntöttünk, én akkor
nagyon elgondolkodtam, hogy helyes-e ott az igen gombot megnyomni, mert ez egy
önkormányzati tulajdon, az önkormányzati vagyon részét képezi. Nem vonom kétségbe az
értékbecslőnek a véleményét, jártam ezekben az épületekben, legalábbis 1-2 lakásban, tudom,
hogy milyen, de meglepett ez az ár. Ma piaci értéken ennyiért egy üres telket lehet venni, így is
meg lehet ezt a kérdést közelíteni, illetve úgy is meg lehet közelíteni, hogy ezt nem kötelező
megvenni, illetve úgy is meglehet közelíteni, hogy ez az összeg még kevesebb lesz azáltal, hogy
akik felújítást hajtottak végre, akkor az az ár csökkenni fog, ha ezt számlával tudja igazolni. Szó
volt arról, ha ezeket a lakásokat eladjuk, a befolyt összegből építünk, vásárolunk másikat. Viszont
nekem az okoz ebben borzasztóan nagy problémát, hogy ami ebből eladás után bejön, semmit
nem fogunk tudni csinálni, maximum egy üres telket fogunk tudni kialakítani, hogy az alapokat
lerakjuk. Én nagyon keveslem az összeget, és ebből kifolyólag a Pénzügyi Bizottság javaslatát
tudom támogatni.
Dr. Tiba István polgármester: Ha tetszik, ha nem, arra készülnünk kell, hogy ennek a háznak az
állaga olyan, hogy erre a házra költenünk kell. Nem véletlenül fordultak hozzánk az ott lakók,
akiknek saját tulajdonú az ingatlanuk, hiszen a közös képviselő is jelezte, hogy nem tud
felelősséget vállalni, ha valakinek a fejére omlik a vakolat, stb. Tehát én úgy gondoltam, hogy
ebből az összegből, azt a felújítást, amit meg kell oldalunk - az önkormányzati részt - megtudjuk
oldani, de ez akkor is fennáll, ha most meghatározunk egy olyan árat, amiből senki nem fogja
megvenni, csak abban az a különbség, hogy akkor saját forrásunkból kell hozzátenni ezt a pénzt.
Mérlegelni kell azt, hogy itt mi nem piaci tényezők vagyunk, hanem mi egy önkormányzat
vagyunk, a saját tulajdonunkban lévő társasházat fel kell újítani, mert egyébként az ott lakó
tulajdonosok, akik megvették annak idején, jogosan mondhatják, hogy minek fizetnek ők adót
ebben a városban, hogy ha nem tesszük meg a kötelességünket, és gátoljuk az ő fejlődésüket.
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További vélemény, hozzászólás, javaslat van-e?
Bodó László: Ha én vásárolni akarok valahol egy telket, vagy házat, mindig megnézem, hogy
milyen frekventált területen van, nyilván ha egy külső helyen van, akkor kevesebb összeget fog
érni, de ha a város frekventált területén van az az épület, vagy ingatlan, nyilván az értéke is
nagyobb. Mi bizottsági ülésen azért gondolkodtunk ezen a 20 %-os emelésen, mert figyelembe
vettük a helyet.
Dr. Tiba István polgármester: Természetesen a szavazásnál ki-ki azt az értékű árat fogja
javasolni, illetve szavazni, amelyikkel egyetért. További javaslat van-e? Ha nincs, akkor kérném
ismételje már meg a bizottság elnöke, azokat az összegeket, amiket ők javasoltak.
Hegedűs János: Gyakorlatilag egy 20 %-os emelést javasoltunk, ahol 6.050.000,-Ft volt az ár,
ott 7.260.000,- Ft lett, ahol 5.060.000,- Ft volt, az pedig 6.072.000,- Ft.
Dr. Tiba István polgármester: Köszönöm, akkor aki a bizottság által javasolt árakkal ért egyet,
kérem, hogy jelezze szavazatával.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

114/2009. (III. 25.) számú határozat
A Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. szám alatti társasházban található
önkormányzati tulajdonú lakások vételárának meghatározása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 80 §. (1) bekezdésére,
továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és
helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. számú rendelete alapján – a Kossuth
tér 8-9. szám alatti társasházban található értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú lakások
100 %-os vételárát az alábbiakban felsorolt összegekkel nem fogadja el:
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. I. lph. fsz.
4. lakás
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. I. lph. III. emelet 14. lakás
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. II. lph. fsz.
4. lakás
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. III. lph. fsz.
4. lakás

7.260.000.-Ft.
6.072.000.-Ft.
7.260.000.-Ft.
7.260.000.-Ft.

Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért az eredeti határozati javaslat a./
alternatívájával?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

115/2009. (III. 25.) számú határozat
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A Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. szám alatti társasházban található
önkormányzati tulajdonú lakások vételárának meghatározása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 80 §. (1) bekezdésére,
továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és
helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. számú rendelete alapján – a Kossuth
tér 8-9. szám alatti társasházban található értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú lakások
100 %-os vételárát az alábbiakban határozza meg:
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. I. lph. fsz.
4. lakás
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. I. lph. III. emelet 14. lakás
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. II. lph. fsz.
4. lakás
Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. III. lph. fsz.
4. lakás

6.050.000.-Ft.
5.060.000.-Ft.
6.050.000.-Ft.
6.050.000.-Ft.

A megállapított vételárból a Képviselő-testület 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. sz. rendelete 3. §. (1)
bekezdése alapján az elővásárlási jog fennállása esetén le kell vonni a bérlő által a lakásra
fordított és meg nem térített értéknövelő beruházás értékének azon részét, melyet számlával
igazolni tud.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balmazújváros Város Polgármesterét az adásvételi szerződés
megkötésére, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét az étékesítéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. április 24.
Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

28. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. szám alatt lévő

társasház SZMSZ tervezetének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Ez megint csak egy olyan ingatlan, amelyben az
önkormányzatnak lakásai vannak, és mint részben tulajdonosnak az SZMSZ-ről véleményt kell
mondani, ezért készült ez az előterjesztés. Kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Ki
az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

116/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. szám alatt levő társasház SZMSZ tervezetének
elfogadása tárgyában
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Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros,
Kossuth tér 6-7. szám alatti társasház SZMSZ-ét, mint a társasházban 10 lakással rendelkező
tulajdonos elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a szavazatösszesítő lapon aláírásával jelölje
Balmazújváros Város Önkormányzat elfogadását, igen szavazatát.
Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a jövőben a társasház tulajdonosi közgyűlésén az
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, és a szükséges dokumentumokat írja alá.
Határidő: 2009. április 10.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Kálmán László távozott az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 14 főre változott.
29. napirend: Előterjesztés a Balmaz-Med Háziorvosi Bt. Praxisában rezidens

alkalmazásához történő hozzájárulás tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Dr. Mazurka Balázs doktor úr keresett meg azzal kapcsolatban,
hogy szeretne egy rezidenst alkalmazni, és ehhez kérte a Képviselő-testület hozzájárulását.
Kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

117/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmaz-Med Háziorvosi Bt. praxisában rezidens alkalmazásához történő
hozzájárulás tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a
Balmaz-Med Háziorvosi Bt. a háziorvosi ellátásban egy főt rezidensként alkalmazzon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
30. napirend: Előterjesztés "A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi

központ fenntartható fejlesztése" elnevezésű beruházása tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Már tudtunk arról, hogy jó esélyekkel szerepelünk az
egészségügyi központ fejlesztésének a pályázatán, de mindaddig erről beszélni nem mertünk,
amíg ez kihirdetésre nem kerül. A héten megkaptuk az előterjesztés alapját képező értesítést,
tehát a balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi fejlesztésére benyújtott pályázatunkat
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megnyertük. Ez 539.687.000,- Ft-ot jelent, mely 92 %-os támogatás. Olyan mértékű fejlesztés
előtt áll ezzel Balmazújváros egészségügye, amilyen mértékű fejlesztést sikerült elérnünk a
szociális területen, hiszen ott az a 300.000.000,- Ft, amit nyertünk az teszi ezt lehetővé. Tehát két
területen Balmazújváros hosszú évtizedekre, amennyiben ezek a beruházások megvalósulnak,
akkor igen-igen magas szinten el lesz látva. Ezzel a pályázattal a két és fél év alatt, amit a város
vezetésében töltünk itt 18-an elértük azt, hogy több, mint 2 milliárd forintot hoztunk ennek a
városnak pályázati pénzből. Ezen beruházás keretén belül teljes egészében megújul a mostani
egészségügyi központ, a rendelő intézet, olyan formában, hogy egyrészt bővül a szakrendelőknek
a száma, tehát 4 új szakrendeléssel bővül, másrészt pedig kívül-belül, alul-felül, minden szinten
megújul, hiszen eszközök kerülnek vásárlásra, felújítás lesz, fűtési rendszert megváltoztatjuk, egy
fenntarthatóbb, gazdaságosabb fűtéssel. Ezzel párhuzamosan meg kell majd építenünk egy
alapellátó épületet az egészségügyi központ mellett, amely pedig megvalósítja azt, hogy egy
épületben fognak elhelyezkedni a háziorvosok, a gyerekorvosok, a védőnők, a fogorvosok és az
üzemegészségügy, illetőleg az alsó szinten még üzlethelységek lesznek kialakítva. Ezért köszönet
mindenkinek, aki ezért a pályázatért tett és most hogy ez a pályázat kihirdetésre került és
megnyertük, ezzel nem ért véget ez a folyamat, mert igazából most kezdődött el a munka, hiszen
közbeszerzést kell csinálni és el kell érnünk azt, hogy ez igen rövid idő alatt megvalósuljon és
gyarapodjon a városunk egy igen-igen szép létesítménnyel, illetve két létesítménnyel. Ezek után
kérdezném, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Én javaslatot
szeretnék tenni a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira. Dr. Kiss Tamás a VESZ főorvosa, mint
egészségügyi szakértelemmel rendelkező személy, Kaszás Tiborné, aki a közbeszerzésben tud
segíteni, és Kányási-Major Marianna, pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy. Kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

118/2009. (III. 25.) számú határozat
Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi kistérségi komplex
egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” elnevezésű beruházása tárgyában
1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felhatalmazza a polgármestert, hogy „A balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ
fenntartható fejlesztése” elnevezésű pályázat tárgyában a szükséges közbeszerzési eljárás(oka)t
lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, Balmazújváros Város Önkormányzata
hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint, azzal, hogy a közbeszerzést lezáró döntések
meghozatalára, a nyertes ajánlattevők meghatározására is a polgármester jogosult a hatályos
Közbeszerzési Szabályzat értelmében.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
polgármester
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2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdésének b)
pontjában biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 8. § (1) és (3) bekezdésére - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata „A
balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” elnevezésű
beruházása közbeszerzési eljárásaiban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi
személyeket választja meg:
Dr. Kiss Tamás
Kaszás Tiborné
Kányási-Major Marianna,
azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és
megbízatásuk kizárólag a Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi kistérségi
komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” elnevezésű beruházásához kapcsolódó
közbeszerzési eljárásra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontjáig.
3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felhatalmazza a polgármestert, hogy „A balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ
fenntartható fejlesztése” elnevezésű beruházáshoz a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a
műszaki lebonyolításra, műszaki ellenőrzésre, a projekt menedzsment tevékenység ellátására, az
esetleges kiviteli tervek készítésére, az üzleti és marketing terv elkészítésére és az egyéb
szükséges tevékenységek ellátására (pl. „B” típusú emlékeztető tábla megjelentetése a beruházás
megkezdésekor, stb.) kössön szerződést a pályázatban előirányzott összegek értékhatáráig.
4.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felhatalmazza a polgármestert a 3. pontok szerinti megbízási szerződések előkészítésére,
aláírására, a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő VÁTI Kht. irányában a
szükséges nyilatkozatok megtételére, és az eljárás folyamán felmerült egyéb szükséges
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
polgármester

31. napirend: Előterjesztés a KEOP-5.3.0./A "Épületenergetikai fejlesztések és

közvilágítás korszerűsítése" című pályázat tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Egy energetikai korszerűsítésről fogunk dönteni, amellyel
kapcsolatban már tavaly elkezdtük a felméréseket, hiszen minden intézményünkre ráférne egy
energetikai korszerűsítés. A tavalyi pályázati feltételek nem tették lehetővé, hogy ezt véghez is
vigyük, tekintettel arra, hogy igen-igen komoly paramétereket állapítottak meg a kiírók,
amelyeknek jóformán senki nem tudott megfelelni, ezért ebben az évben változtattak ezeken a
paramétereken és úgy látjuk, hogy célszerű lenne beadni pályázatra első körben két
intézményünket. Ez a két intézmény pont az lenne, amelyeket már az elmúlt év folyamán is
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vizsgáltunk, az egyik a Művelődési Ház, a másik pedig a Kalmár Zoltán Iskolának a felújítása,
energetikai korszerűsítése. Ott már egy lépést az előző Képviselő-testület megtett, amikor a
nyílászárókat kicserélte, tehát innentől már az ablakon keresztül nem megy ki a hő, csak a falon
keresztül, úgyhogy nekünk most ezt kellene meggátolnunk, tehát a fűtésrendszert korszerűsíteni
és az egész iskolának a szigetelését megoldani, hogy a fenntartása kisebb költséget képviseljen.
Ez az előterjesztés ennek a két pályázatnak a beadásáról szól. Ahogy látják a képviselők 2 x
180.000,- Ft pályázatkészítési díj van, illetőleg 1 sikerdíj, amely természetesen csak akkor áll,
hogyha ezen a pályázaton sikerrel szerepeltünk és a sikerdíjnak is egy jó része elszámolható a
pályázati költségek között. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati
javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

119/2009. (III. 25.) számú határozat
A KEOP-5.3.0./A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése”
című pályázat tárgyában
1.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KEOP-5.3.0./A
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázatra a Veres Péter
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth téri épületére és a Bocskai
István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Móricz Zsigmond utcai tagépületére
vonatkozóan.
2.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére - úgy határoz, hogy
a Balmazújváros Város Önkormányzata által benyújtásra kerülő KEOP-5.3.0./A
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című a Veres Péter Általános
Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth téri épületére és a Bocskai István és
Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Móricz Zsigmond utcai tagépületére vonatkozó
pályázat elkészítésével és projektmenedzselésével az Infinity Kft-t bízza meg, pályázatonként
bruttó 180.000,-Ft + ÁFA (bruttó 216.000,-Ft) egyösszegű megbízási díj, a projekt menedzsment
szolgáltatás pályázatban elszámolható költsége, valamint a pályázat sikeressége esetén a pályázat
során megítélt visszafizetési kötelezettség nélküli vagyon juttatás bruttó értékének 7 % + ÁFAval. A projekt menedzsment szolgáltatás biztosítása csak annyiban lehetséges jelen pont alapján,
amennyiben a tervezett projekt menedzseri szerződés megkötésekor irányadó közbeszerzési
értékhatárt – figyelembe véve az összeszámítási kötelezettséget is – a szerződési vállalási díj nem
haladja meg, ellenkező esetben jelen határozat projekt menedzsmentre vonatkozó része hatályát
veszti. Az összesen 360.000,-Ft + ÁFA (432.000,-Ft) összegű megbízási díj a polgármesteri
hivatal 2009. évi költségvetése dologi előirányzata terhére kerül biztosításra.
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3.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a
polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KEOP-5.3.0./A
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat előkészítéséhez
szükséges dokumentumokat írja alá és a pályázat benyújtása előtt terjesszen előterjesztést a
tisztelt Képviselő-testület elé a benyújtandó pályázatok részletes feltételeiről.
Határidő:
Felelős:

2009. május 31.
polgármester

32. napirend: Előterjesztés "Szenvedélybetegek rehabilitációs nappal intézménye"

című pályázat tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Az előbb már beszéltem arról, hogy az egészségügyi területen
kívül sikereket értünk el sokminden másban is, de különösen nagy sikert a szociális szférában,
hiszen ott is több, mint 200.000.000,- Ft-ot tudunk költeni a szociális rendszerünknek a
fejlesztésére. Ennek a keretein belül az egyik ilyen fejlesztési terület a szenvedélybetegek
rehabilitációs nappali intézményének a megvalósítása és most ennek az érdekében kell döntést
hoznunk, mely döntés keretén belül megint javasolnék 3 személyt a Közbeszerzési Bíráló tagjai
közzé. Figéné Nádasdi Ágnes, aki a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező
személy, a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy Kányási-Major Marianna, és a
pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy pedig Tar Zsolt lenne. Kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

120/2009. (III. 25.) számú határozat
„Szenvedélybetegek rehabilitációs nappali intézménye” című pályázat tárgyában
1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programja keretében
a „Szenvedélybetegek rehabilitációs nappali intézménye” című projekt megvalósítását támogatja
arra az esetre, amennyiben az Életház kialakítása Balmazújvároson és a Bölcsőde bővítése és
felújítása Balmazújvároson elnevezésű projektek a benyújtott pályázatok alapján az ÉAOP
megfelelő konstrukcióiban pozitív elbírálásban részesülnek.
2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy az 1. pont fennállása esetén a Balmazújvárosi Kistérség 3 éves szociális
felzárkóztató programja keretében benyújtja pályázatát a „Szenvedélybetegek rehabilitációs
nappali intézménye” elnevezésű projektre vonatkozóan a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumhoz (illetve annak közreműködő szervezetéhez) az alábbi pénzügyi paraméterekkel:
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Teljes beruházási költség:
61.111.111,-Ft
Ebből SZMM támogatás:
55.000.000,-Ft
Ebből önkormányzati önerő: 6.111.111,-Ft.
3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 2. pont szerinti projekt lebonyolításához
szükséges önerő összegét, összesen bruttó 6.111.111,-Ft összeget a 2009. évi költségvetés
fejlesztési kiadásai előirányzata terhére biztosítja, a 2008. évben kibocsátott Balmazújváros 01
kötvényből.
4.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felhatalmazza
a polgármestert,
hogy „Szenvedélybetegek
rehabilitációs
nappali
intézménye”elnevezésű projekt tárgyában a szükséges közbeszerzési eljárás(oka)t lefolytassa,
valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény, Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési
Szabályzata szerint, azzal, hogy a közbeszerzés(eke)t lezáró döntés(ek) meghozatalára, a nyertes
ajánlattevő meghatározására is a polgármester jogosult a hatályos Közbeszerzési Szabályzat
értelmében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

5.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdésének b)
pontjában biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 8. § (1) és (3) bekezdésére - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata
„Szenvedélybetegek rehabilitációs nappali intézménye” elnevezésű beruházása közbeszerzési
eljárásá(i)ban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
Figéné Nádasdi Ágnes
Kányási-Major Marianna
Tar Zsolt
azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és
megbízatásuk kizárólag a Balmazújváros Város Önkormányzata „Szenvedélybetegek
rehabilitációs nappali intézménye” elnevezésű beruházásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás(ok)ra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontjáig.
6.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felhatalmazza
a polgármestert,
hogy „Szenvedélybetegek
rehabilitációs
nappali
intézménye”elnevezésű projekt tárgyában az alábbi feladatok ellátására az alábbi összeghatárokig
megbízási szerződést kössön megfelelő szakértelemmel és referenciával rendelkező
szervezetekkel:
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a) közbeszerzési bonyolító:

bruttó 600.000,-Ft

b) műszaki ellenőr:

bruttó 500.000,-Ft

c) műszaki tervdokumentáció készítése:

bruttó 400.000,-Ft

Fenti megbízási díjak az SZMM pályázat keretében elszámolható költségnek minősülnek.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

33. napirend: Előterjesztés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt

meghívásos "Vasút-tisztasági" közmunka pályázat tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Egy olyan pályázat ismételten, ahol megpróbálunk
munkalehetőséget biztosítani a rászorulóknak és ezen pályázati lehetőséggel élve néhány
embernek munkát teremteni. Ezzel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény,
hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

121/2009. (III. 25.) számú határozat
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt meghívásos „Vasút-tisztasági”
közmunka pályázat tárgyában
1.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Vasút-tisztasági” közmunka
pályázaton 40 fő foglalkoztatására vonatkozó kistérségi pályázatot nyújt be a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása felhatalmazása alapján.
2.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Vasút-tisztasági” közmunka
pályázatra beadott pályázatának összes költsége 34.320.000,-Ft összeg lesz, melyből a támogatási
igény 31.200.000,-Ft összeg lesz.
3.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Vasút-tisztasági” közmunka
pályázatra beadott pályázatához szükséges önrész összegét, összesen 3.120.000,-Ft összeget
Balmazújváros Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja oly módon, hogy
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása a 3.120.000,-Ft összeget a Balmazújvárosi
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Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozata alapján átadott pénzeszközként
biztosítja Balmazújváros Város Önkormányzata részére.
4.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felkéri a polgármestert és jegyzőt a szükséges dokumentációk aláírására és a pályázat határidőre
történő beadására.
Határidő:
Felelős:

2009. március 26.
polgármester, jegyző

34. napirend: Előterjesztés a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet által meghirdetett

támogatás igénybevétele tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Ez megint egy pályázat, melynek keretében pályázunk
intézményeinknek a fejlesztésére, korszerűsítésére. Ezek az intézmények az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskolának a
Hortobágyi úti tagintézménye, a Nyitnikék Óvoda tagintézménye és a Központi és Petőfi Sándor
Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tagintézménye. Kérdése van-e
valakinek ezzel kapcsolatban? Vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati
javaslattal?
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

122/2009. (III. 25.) számú határozat
A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában
I.
1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77. § (1) bekezdése, és 80 §
(1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, pályázatot kíván benyújtani a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet
szerinti pályázati felhívásra az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Mesevár tagóvodája
(4060 Balmazújváros, Bólyai u. 59.) fejlesztésére 22.222.222,-Ft teljes pályázati összegre, mely
összegből 20.000.000,-Ft a pályázati támogatás és 2.222.222,-Ft a szükséges önerő (saját forrás)
összege.
2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77. § (1) bekezdése, és 80.
§ (1) bekezdése által meghatározott jogkörében a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti pályázati felhívásra a
Balmazújváros Város Önkormányzata által az 1. pont szerint benyújtandó pályázat
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megvalósításához szükséges 2.222.222,-Ft önerő (saját forrás) összegét a 2009. évi
költségvetésben pénzmaradványként szereplő 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01”
elnevezésű kötvény terhére biztosítja nyertes pályázat esetén.
3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77. § (1) bekezdése, és 80.
§ (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.
pont szerinti pályázat határidőben történő benyújtására, az egyéb szükséges intézkedések
megtételére, illetve felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerő rendelkezésre állásáról a nyilatkozatot megtegye.
Határidő:
Felelős:

2009. április 3.
első és második fordulat esetében: polgármester, jegyző, utolsó fordulat esetében:
Balmazújváros Város Polgármestere

II.
4.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77. § (1) bekezdése, és 80.
§ (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, pályázatot kíván benyújtani a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet
szerinti pályázati felhívásra a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola három
feladat-ellátási helyének fejlesztésére 22.222.222,-Ft teljes pályázati összegre, mely összegből
20.000.000,-Ft a pályázati támogatás és 2.222.222,-Ft a szükséges önerő (saját forrás) összege.
5.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77 § (1) bekezdése, és 80. §
(1) bekezdése által meghatározott jogkörében a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti pályázati felhívásra a
Balmazújváros Város Önkormányzata által az 1. pont szerint benyújtandó pályázat
megvalósításához szükséges 2.222.222,-Ft önerő (saját forrás) összegét a 2009. évi
költségvetésben pénzmaradványként szereplő 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01”
elnevezésű kötvény terhére biztosítja nyertes pályázat esetén.
6.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77 § (1) bekezdése, és 80. §
(1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a 4.
pont szerinti pályázat határidőben történő benyújtására, az egyéb szükséges intézkedések
megtételére, illetve felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerő rendelkezésre állásáról a nyilatkozatot megtegye.
Határidő:
Felelős:

2009. április 3.
első és második fordulat esetében: polgármester, jegyző, utolsó fordulat esetében:
polgármester
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III.
1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felkéri a polgármestert, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti pályázati felhívásra a Társulási Tanács nyújtson be
pályázatot a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési
Tanácsadó balmazújvárosi tagintézményének (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.) fejlesztésére
22.222.223,-Ft teljes pályázati összegre, mely összegből 20.000.000,-Ft a pályázati támogatás és
2.222.223,-Ft a szükséges önerő (saját forrás) összege.
Határidő:
Felelős:

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának soron
következő tanácsülése
polgármester

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felkéri a polgármestert, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti pályázati felhívásra a Társulási Tanács nyújtson be
pályázatot a Nyitnikék Óvoda balmazújvárosi tagintézményének (4060 Balmazújváros,
Hortobágyi u. 18.) fejlesztésére 14.728.286,-Ft teljes pályázati összegre, mely összegből
13.255.455,-Ft a pályázati támogatás és 1.472.831,-Ft a szükséges önerő (saját forrás) összege.
Határidő:
Felelős:

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának soron
következő tanácsülése
polgármester

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti pályázati kiírásra a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által az 1. és 2. pont szerint benyújtandó pályázat
lebonyolításához szükséges önerő (saját forrás) összegét, összesen maximum bruttó 3.695.054,-Ft
összeget a 2009. évi költségvetés támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás
előirányzatai terhére biztosítja nyertes pályázat esetén azzal, hogy nyertes pályázat esetén az
önerő teljes összegét megfizeti a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére.
4.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pont szerinti pályázatok 3. pont szerinti önerejének teljes
összegét Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésébe kiadási előirányzatként
betervezni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

2009. szeptember 30.
jegyző
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35. napirend: Előterjesztés a településen élő fiatalok kulturális és szórakozási

lehetőségét elősegítő szolgáltató épület létesítése tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: A képviselők felvetették már interpelláció kapcsán a diszkó
kérdését és én akkor elmondtam, hogy azon vagyok, hogy ezt meg tudjuk oldani minden
körülmények között, hiszen ez nem csak a képviselők részéről, hanem a város részéről is teljesen
jogos igény, hogy próbáljunk lehetőséget teremteni arra, hogy egy diszkót biztosítsunk a
fiataljaink számára. Ez egy nagyon kényes téma, hiszen a diszkót megoldani olyan formában,
hogy a város szélére kitegyük, ez nem szerencsés, mert nagyon sok ellenérzést váltott ki az
emberekben. Amikor a diszkó itt volt a város központjában, megint csak problémás volt, mert
zavarta a központban élőket. Tehát keresni kellett egy olyan helyet, ahová lehetőség van mind a
település-rendezési terv alapján, mind annak alapján, hogy megfelelő nagyságú diszkót lehessen
építeni, mind ellenőrizhető legyen, mind pedig legyen olyan terület, illetőleg azt meg tudjuk
vásárolni, ez egy nagyon fontos kérdés. Mostanra úgy tűnik, hogy sikerült ezt a részét megoldani
ennek a problémának, mert gyakorlatilag találtunk egy olyan helyet, ahol ez megvalósítható. Erre
kérném a Képviselő-testületnek a felhatalmazását, hogy biztosítson egy keretösszeget, mely az a./
alternatívában szerepel, ezáltal meg tudjuk szerezni azt a területet, ahová meg tudjuk majdan
építtetni ezt a diszkót. Nyilvánvaló, hogy amennyiben lehetőségünk van, akkor elkészíttetjük azt
a tervet is, aminek alapján megvalósítható ez a beruházás. Van egy előzetes tervünk már erről,
tehát én tudok egy körülbelüli összeget mondani. Egy 450 m2-es diszkónak a megépítése
természetesen azokkal a feltételekkel amik elvárhatók manapság, kiszolgáló létesítményekkel,
mellékhelyiségekkel, stb., ennek a bekerülési költsége kb. 45 mFt. Ebben nincs benne a telek ára.
Most abban kell döntenünk, hogy akarunk-e ebben az ügyben lépni, és ha akarunk, akkor
nyilvánvaló ezt úgy tudjuk megtenni, hogy lehetőséget teremtünk arra, hogy ezt az ingatlant meg
tudjuk vásárolni. Amennyiben nem kívánunk élni ezzel, akkor természetesen fölösleges
megvásárolni a területet is. Nekem az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy ezzel egy nagyon
régi, jogosan fennálló problémát tudunk megoldani. Ez a helyszín lehetőséget teremthet mondjuk
filmvetítésre is és nem sérti a színházteremnek az egységét és az egyben létét. Ezek után
kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény,
hozzászólás van-e? Miután az előterjesztésben kérem a képviselők támogatását az irányban, hogy
biztosítsanak maximum 13 mFt-ot ennek a területnek a megvásárlására, illik megjelölni azt is,
hogy milyen forrásból. A költségvetésünkben szerepel az OTP részére elkülönített 25 mFt, amiért
meg akartuk vásárolni az ingatlant. Tekintettel arra, hogy attól elálltunk, onnan ezt a 13 mFt-ot át
tudjuk tenni ide, amennyiben a Képviselő-testület is úgy dönt.
Bodó László: Tulajdonképpen felvetője voltam ennek a kérdésnek és ez tény, hogy valóban
piszkálgattam, hogy jó lenne megoldani valamilyen úton-módon Balmazújvároson az ifjúságnak,
a fiataloknak a szórakozási lehetőségét. Úgy gondolom, hogy nem csak a mostani, hanem a
jövőbeli generációnak is tért adunk azzal, ha ezt meg tudjuk építeni, ha megvalósul.
Dr. Tiba István polgármester: Megpróbálkozunk azzal is természetesen, hogy valamilyen
pályázati lehetőséget keresünk ennek a megépítésére, de azt is hozzá kell tennem, ha nem
találunk, akkor saját erőből fogjuk megépíteni, mert tartozunk a fiataljainknak azzal, hogy ezt
meg tudjuk oldani és a város nyugalmának is tartozunk azzal, hogy ezt biztosítani tudjuk. Ki az,
aki egyetért a határozati javaslat a./ alternatívájával? Név szerinti szavazás következik, kérem a
jegyző asszony segítségét a szavazás lebonyolításárhoz.
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Dr. Veres Margit jegyző:
Blaskó Sándor
Bodó László
Csonka-Kis Pál
Hegedűs János
Iszák László
Kati István
Kegyes Lászlóné
Koroknai Imre
Molnár Imre
Postáné Kecskés Ilona
Szarvas Endre
Dr. Tiba István
Varga Jánosné
Varga László

igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatot:

123/2009. (III. 25.) számú határozat
A településen élő fiatalok kulturális és szórakozási lehetőségét elősegítő szolgáltató
épület létesítése tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a városban élő, elsősorban fiatal lakók
kulturális és szórakozási igényeinek elősegítésére figyelemmel a Balmazújváros, Böszörményi út
- Arany János utca kereszteződésében lévő 4223/6 és 4223/7 hrsz-ú, összesen 1435 m2 területű
ingatlanok vásárlás lehetőségéről az alábbiakban határoz:
A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot ad ki ahhoz, hogy az önkormányzat előszerződés
keretében megkívánja vásárolni maximum 13 millió Ft vételárét és megállapodást kössön az
ingatlanok későbbi adás-vételére azon feltétellel, hogy a létesítmény beruházásához meg kell
vizsgálni a hatósági engedélyezés, épület elhelyezés, illetve a beruházás és későbbi üzemeltetés
feltételeit.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételárról történő döntéshez rendelje meg ingatlanforgalmi
szakértői véleményt. A hatósági egyeztetések során figyelemmel kell lenni a környező
lakóterületekre és a Kalmár Zoltán Általános Iskola működésére.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. március 26. és folyamatos
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
dr. Veres Margit jegyző
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36. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat kizárólagos

tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában hozott döntések
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester: Ezt az előterjesztést levenném napirendről, mivel alaposan meg
kell tárgyalni, ezért egy rendkívüli ülés alkalmával újra napirendre tűzzük.
Interpellációk
Molnár Imre: A Hunyadi János utca 40. szám alatt csőtörés volt. A csőtörést kijavították, de
nem állították helyre a munkálatokat, tehát a teljes lakás előtt gödör van és a kövesutat is
felbontották. Az a kérése a lakosoknak, hogy ezt minél hamarabb állítsák helyre. A másik
probléma az, hogy az Újkert soron állattetemeket szórnak el és amikor melegszik az idő,
hatalmas bűz terjed. A lombos fák alá helyezik a tetemeket és az ott lakók nem veszik észre. Az
lenne a kérés, hogy a tetemeket vigyék el és a tamaricskás részt kiirtani onnan, hogy tudják azt a
lakók, ha valaki oda megy, akkor mit rak le oda.
Dr. Tiba István polgármester: Ha állati tetemeket lát bárki ebben a városban, akkor van egy
telefonszám, amire lehet jelezni, hiszen azért van az állati hullaszállító szolgálat a kistérségben,
hogy ezeket a feladatokat ellássa. A másik dolog, hogy csőtörés volt, a helyreállítás a csőtörés
elhárítójának a feladata. Jelezni fogjuk a Vízmű Zrt-nek, hogy intézkedjenek ez ügyben. Tar
képviselő úr az előző testületi ülésen rákérdezett, hogy a LIDL-el mi a helyzet, erre szeretnék
válaszolni, bár a képviselő úr már nincs jelen. A LIDL vezetőjével sikerült megállapodnom, tehát
a piaci szolgáltatást be fogjuk tudni indítani azon a helyen, ami a városi piacra lett kialakítva
általuk, mégpedig úgy, hogy ez igazából nekünk pénzünkbe nem kerül. A LIDL maximálisan
korrekt volt, a Valter Flex igazgató úrral folytatott hosszabb tárgyalást követően sikerült
megállapodnunk. Maximálisan támogatta most már ezt a megállapodást, rövidesen amennyiben
meg tudjuk oldani azokat a feladatokat, amiket meg kell, hiszen egy kicsit módosítanunk kell a
mostani piac területén, akkor ez a évtizedek óta tartó áldatlan állapot is megoldódik a városban,
és a piac valóban a piac területén lesz.
További interpellációra van-e igény? A testületi ülésünk nyilvános része ezennel véget ért, zárt
ülésen folytatjuk tevékenységünket.

K. m. f.

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző
Szarvas Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető
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