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1.) Előterjesztés az önkormányzati köznevelési intézmény állam által biztosított 
költségvetéséhez való hozzájárulás tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 
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JJ eeggyy zzőő kk öönn yy vv   
 
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme                       

(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) 
 

Jelen vannak: 
 

Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Oláh János tanácsnok, Keszler 
János, Kiss Sándorné, képviselők 
 

Távol maradtak: 
 

Karsai István képviselő  - igazoltan távol 
Néző Ferenc képviselő  - igazoltan távol 
Papp István képviselő  - igazoltan távol 
Rácz Imre képviselő  - igazoltan távol 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

Karóczkai Istvánné jegyző, Kala Margit irodavezető, Szabó Gusztáv a Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ igazgatója 

 
 

 

Pálosi László polgármester: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 5 fő képviselő, Karsai 
István, Néző Ferenc, Papp István és Rácz Imre képviselők igazoltan vannak távol, a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 8 00 órakor megnyitom.  
A mai képviselő-testületi ülést azért hívtam össze, mert megérkezett a Minisztérium 
állásfoglalása az iskola hozzájárulással kapcsolatban, illetve kiosztásra került a megállapodás-
tervezet, amit a tegnap esti órákban állítottunk össze. Ezért napirendi javaslatként a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontot, 1.) Előterjesztés az önkormányzati köznevelési 
intézmény állam által biztosított költségvetéséhez való hozzájárulás tárgyában című 
napirendet javaslom felvenni a képviselő-testületnek. Aki egyetért a meghívóban szereplő 
napirendi pont napirendre történő felvételével, és azt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze azt.   
 

A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

200/2012.(XII. 12.)  
határozata 

(Z1) 
 

a napirendi javaslatokról 
 

A Képviselő-testület a 2012. december 12-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 
tárgyalja meg: 

1.) Előterjesztés az önkormányzati köznevelési intézmény állam által biztosított 
költségvetéséhez való hozzájárulás tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 
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1.) számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzati köznevelési intézmény állam által 
biztosított költségvetéséhez való hozzájárulás tárgyában 
Előadó: Pálosi László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 
 
 
Pálosi László polgármester: 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte, de mivel senki nincs jelen a 
mai képviselő-testületi ülésen a Bizottság tagjai közül, ezért ismertetem a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét.  A Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-
tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, 
javaslata? 
 
 
Keszler János képviselő: 
Az előterjesztéssel kapcsolatban, amit kaptunk írásos megállapodás-tervezetet, a dolgozókkal 
kapcsolatban mi az állásfoglalás? Nekem furcsa ez, hogy hozzá kell járulni a költségekhez, és 
ránk hárítják a 2.799 ezer forintot, az éves szinten több mint 30 millió forint. Nem tudom, 
milyen pontok alapján hozták ezt a döntést. Nem nagyon tudok ezzel azonosulni. A másik 
kérdésem pedig az, hogy a kinti, béke-telepi általános iskola, ha most azt is az Állam kiveszi a 
kezünkből, akkor lehet, bármikor bezárhatják, azt mondva, hogy nem gazdaságos. És nem is 
fogunk tudni beleszólni. A megállapodást meg el sem tudtam olvasni, át sem néztem, most 
kaptam. Köszönöm szépen, ennyi lenne.   
 
 
Pálosi László polgármester: 
Visszafelé kezdem. János! Ahogy létrehozta a tankerületeket, onnantól kezdve mindenféle 
szakmai határozatot, ismétlem, szakmai határozatot a Tankerület fog meghozni. Ez a 
válaszom a béke-telepi iskolára. Tehát, akár mi működtetjük magát, az iskolát, akár nem mi 
működtetjük, a Tankerület dönthet úgy, hogy esetlegesen bezárja a kinti iskolát. Én biztos 
vagyok benne, hogy én is, és a képviselő-testület is, mindent megfogunk annak érdekében 
tenni, hogy ne zárja be, de annak – és ez már többször hangsúlyoztam, és már a múltkor is 
kiemeltem, hogy – túl nagy realitása nincsen, hogy jelen pillanatban a béke-telepi iskolában 
négy első osztályos tanuló van. Tehát, ez előbb-utóbb vissza fog gyűrűzni. Tehát, itt három – 
négy – öt gyerekkel osztályokat indítani sem mi, sem a Tankerület nem fog engedni sokáig. 
Ebben biztos vagyok. Most, a relatíve nagy létszámú 4. osztály, 11 fővel, most elballag, és 
ugye be fognak járni, és akkor jön a 4 fő elsőosztályos gyerek a 2. osztályba, és előre 
láthatólag 4-5 gyerek várható megint 1. osztályba. Tehát, hosszú távon biztos, hogy nem lesz 
tartható. A pénzzel kapcsolatosan pedig, ugye a képviselő-testület úgy döntött, hogy átadja az 
iskola működtetését, és eddig – egyszerű matematika az egész – 17 embert vesz át, 17 
embernek a bérét és járulékait. Számoljunk egyszerűen, 17 fő 100 ezer forintos bruttó bérrel, 
kb., hogy könnyebb legyen számolni, az 1.700 ezer forint, járulékaival együtt 2.500 ezer 
forint, megszorozzuk 12 hónappal, akkor az 30 millió forint körül van. Tehát, ez a 32-33 
millió forint, a 17 embert éppen hogy el tudnánk belőle látni, és ki tudnánk fizetni, de nem 
tudnánk kifizetni a vizet, a gázt, a villanyt és az egyéb járulékos költségeket. A tisztítószertől 
sok-sok mindenen keresztül, a javítást, semmit nem tudnánk fizetni. Ez összességében jelen 
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pillanatban 90 millió forintba kerülne Balkánynak. Tehát, ha a működtetést átadjuk, akkor 32 
millió forintot befizetünk, de nem fizetünk ki 90 millió forintot, illetve nem is tudom 
megmondani, hogy honnan vennénk elő 90 millió forintot. A környékbeli településeken 
érdeklődve, ez kb. azonos mértékkel számított, ez az összeg, elsősorban az iparűzési adó és a 
gépjárműadó százalékos arányában kérik a hozzájárulást. Kinek magasabb az összeg, kinek 
alacsonyabb az összeg, attól függ, hogy mennyi a gépjárműadó, és mennyi a helyi iparűzési 
adó. Abban viszont egyetértünk, hogy még nehezebb lesz jövőre a költségvetést összeállítani, 
mert a helyi iparűzési adóból, 35 millió forintból 32-33 millió forintot elvesz, és még 
kevesebb jut, úgymond önként vállalt feladatokra, vagy szinte semmi. A megállapodást meg, - 
ha kell tartunk szünetet, - de nem bánnám, ha mindenki végigolvasná, mert ez szoros 
melléklete annak a határozatnak, amiben döntünk. Illetve, ezt nekem ma alá kellene írni. 
Akkor, hogy mindenki kellően át tudja olvasni, 20 perc szünetet rendelek el. 
 
 
Szünet. 
 
 
Szünet után.  
 
 
 
Pálosi László polgármester: 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 5 fő képviselő, az ülés 
határozatképes, 8 35 órakor folytatjuk a képviselő-testületi ülést. A szünetben mindenkinek 
volt alkalma áttekinteni a megállapodás-tervezetet. A megállapodás-tervezet 3. oldalán, a 3.) 
pontnál „93 fő” szerepel, helyette „0 fő” kerül, ezt javítjuk, és természetesen a javított 
megállapodás-tervezetet teszem fel szavazásra. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek a 
napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Pálosi László polgármester: 
AAkkii   eeggyyeettéérrtt  aazzzzaall   aa  hhaattáárroozzaattii   jjaavvaassllaattttaall ,,  hhooggyy  aa  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  11..))  az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal megismerte az oktatásért felelős miniszter helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megállapított, az 
önkormányzati köznevelési intézmény állam által biztosított költségvetéséhez való 
hozzájárulás mértékét, és elfogadja, hogy a 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti 
időszakra megfizetendő hozzájárulás havi összege 2.799 ezer forint; 2.) továbbá megismerte a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; képviseli: 
Birta Ferencné Madar Anna tankerületi igazgató) a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvétele, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadása, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztása tárgyában kötendő megállapodás-tervezetet, azt a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja; 3.) felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás  
(2. számú melléklet) és a vonatkozó dokumentumok aláírására; határidő: azonnal;             
felelős:  polgármester, jegyző; aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  
  
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

201/2012.(XII.12.)  
határozata 

(J4) 
 

az önkormányzati köznevelési intézmény állam által biztosított költségvetéséhez való 
hozzájárulás tárgyában 

 
A Képviselő-testület: 
 
1.) az 1. számú melléklet szerinti tartalommal megismerte az oktatásért felelős miniszter helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével megállapított, az önkormányzati köznevelési intézmény állam által 
biztosított költségvetéséhez való hozzájárulás mértékét, és elfogadja, hogy a 2013. január 
1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra megfizetendő hozzájárulás havi összege 
2.799 ezer forint. 

 
2.) továbbá megismerte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, 

Szalay u. 10-14.; képviseli: Birta Ferencné Madar Anna tankerületi igazgató) a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvétele, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadása, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztása tárgyában kötendő 
megállapodás-tervezetet, azt a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 
3.) felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás (2. számú melléklet) és a vonatkozó 

dokumentumok aláírására.  
 

  Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, jegyző  

 
 
Pálosi László polgármester: 
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 8 37 órakor 
bezárom.  
 
Kelt.: Balkány, 2012. december 12.  
   
 
 

         Pálosi László                    Karóczkai Istvánné 
                          polgármester                                                          jegyző  
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Szám: 7/32/2012. 
 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 
Nyíregyháza  
Hősök tere 5. sz.  
4400 
 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.  
 
 
 
Kelt: Balkány, 2012. december 27. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                    Karóczkai Istvánné   
                                                                                                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


