-0Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott
ülésének:
a.) Tárgysorozata
b.) Jegyzőkönyve
c.) Határozatai (58-65)
Tárgysorozat
1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Beszámoló a Balkányi Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
3.) Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
4/a.) Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat további működtetésének feladatairól
Előadó: Pálosi László polgármester
4/b.) Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat feladatairól
Előadó: Pálosi László polgármester
5.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi
költségvetési zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
6.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi
költségvetési zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
7.) Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Egyebek
Kelt.: Balkány, 2014. május 29.
Tisztelettel:

Pálosi László
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.)
Jelen vannak:
Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Karsai István, Keszler János,
Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők
Távol maradtak:
Oláh János tanácsnok

-

igazoltan távol

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi
irodavezető, Kissné Boros Anikó csoportvezető, Dánné Szalai Mária családgondozó, Orosz
Tünde és Szabó Istvánné a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, Sajtos Sándorné pályázó,
Kerezsi Mihályné a Barackvirág Óvoda óvodavezetője, Tonté Sándor Balkány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Pálosi László polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 8 fő képviselő, Oláh János
Tanácsnok Úr igazoltan van távol, a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt 8 00 órakor
megnyitom.
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni
a képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további
javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan?
Kérdés, észrevétel, további javaslat nem érkezett.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok napirendre történő felvételével, és azt el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. május 29. napján
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2014.(V. 29.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2014. május 29-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg:
1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Beszámoló a Balkányi Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
3.) Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
4/a.) Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat további működtetésének feladatairól
Előadó: Pálosi László polgármester
4/b.) Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat feladatairól
Előadó: Pálosi László polgármester
5.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi
költségvetési zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
6.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi
költségvetési zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
7.) Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Egyebek

1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. május 29. napján

-3A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja
fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta.

1/b.) számú napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, az
azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2014.(V. 29.)
határozata
(C5)
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról

A Képviselő-testület:
1.) a 40/2014.(III.20.), a 46/2014.(IV.22.), az 51/2014.(IV.24.), az 52/2014.(IV.24.), és az
55/2014.(IV.24.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta.
2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2.) számú napirend: - Beszámoló a Balkányi Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett
tevékenységéről
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a Balkányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóban
foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2014.(V. 29.)
határozata
(C2)
a Balkányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóban
foglaltakat megismerte és elfogadja.

3.) számú napirend: - Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a beszámolót és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Keszler János képviselő:
Az iskolában történtekkel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy mi is történt valójában?
Lehet itt hallani mindenfélét. A viselkedésre gondolok én most itt.
Pálosi László polgármester:
Megadom a szót Jegyző Asszonynak, mivel ő az előterjesztő.
Karóczkai Istvánné jegyző:
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A vizsgálatokat ő folytatja
le. A Gyermekjóléti Szolgálat működtetője pedig a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás. Ők itt vannak, és akkor nekik lehetne feltenni kérdést.
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. május 29. napján

-6Pálosi László polgármester:
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy mivel nyílt ülésen tárgyalunk, nevek ne hangozzanak el.
Szabó Istvánné a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa:
Amivel kapcsolatosan jelzést kapunk, abban mi természetesen intézkedünk.
Keszler János képviselő:
Képviselők vagyunk, minket is kérdeznek, szerintem jogunk van ezekről tudni.
Pálosi László polgármester:
János! Megkérlek, hogy konkrét ügyekkel fordulj az iskolaigazgatóhoz, valamint a Tankerület
vezetőjéhez, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat is segít ebben. Én továbbra is azt kérem, hogy
nyílt ülésen ne hangozzanak el nevek. Szerintem, amennyiben érdeklődni szeretnél, egyikük
sem fog elzárkózni ez elől, és azt a felvilágosítást, amit megadhatnak, azt megadják, mint
képviselőnek.
Keszler János képviselő:
Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester:
Testületi ülés után adok egy tájékoztatást az én szemszögemből a T. Képviselő-testület felé,
arról, amiről tudomásom van, amennyiben időtök engedi. Ismerem ezeket a problémákat,
természetesen. Nem három esetről van szó sajnos, hanem sokkal többről.
Keszler János képviselő:
Köszönöm szépen. Erre gondoltam én is.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló beszámolóban
foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
61/2014.(V. 29.)
határozata
(C1)
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról

A Képviselő-testület:
1.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló
beszámolóban foglaltakat megismerte és elfogadja.

4/a.) számú napirend: - Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat további működtetésének
feladatairól
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat további működésének
feladatairól szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vételre javasolja a
képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a Gyermekjóléti Szolgálat további működésének feladatairól szóló tájékoztatóban
foglaltakat tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat 8 igen szavazattal tudomásul vette.
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-84/b.) számú napirend: - Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat feladatairól
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat további működésének
feladatairól szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vételre javasolja a
képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a Családsegítő Szolgálat feladatairól szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja
venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2014.(IV. 29.)
határozata
(C1)
a Gyermekjóléti Szolgálat további működésének feladatairól,
valamint a Családsegítő Szolgálat feladatairól
A Képviselő-testület:
1.) a Gyermekjóléti Szolgálat további működésének feladatairól, valamint a
Családsegítő Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóban
foglaltakat megismerte és tudomásul vette.
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-95.) számú napirend: - Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás 2013. évi költségvetési zárszámadásának jóváhagyása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi
költségvetési zárszámadásának jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben
foglaltakkal, és azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze
azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
63/2014.(V. 29.)
határozata
(Z1)
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési
zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(4)
bekezdésében foglalt előírásokra, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 2013. évi költségvetési zárszámadását
az I. számú melléklet (1-3. sz. táblázat) szerinti tartalommal
1.046.257 e Ft bevételi főösszeggel és
1.040.694 e Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.
2.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Dél-Nyírségi
Önkormányzati Kistérségi Társulás vezetőjének küldje meg.

Többcélú

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- 11 6.) számú napirend: - Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013.
évi költségvetési zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetési
zárszámadásának jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és
azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
64/2014.(V. 29.)
határozata
(Z1)
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetési
zárszámadásának jóváhagyása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(4)
bekezdésében foglalt előírásokra, a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
(4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) 2013. évi költségvetési zárszámadását az I. számú
melléklet (1-3. sz. táblázat) szerinti tartalommal
241.056 e Ft bevételi főösszeggel és
238.984 e Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.
2.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás vezetőjének küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7.) számú napirend: - Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok
véleményezése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a pályázatokat. Két pályázat érkezett. Mind a
két pályázó pályázata megfelelt a pályázati kiírásnak. A Bizottság mindkét pályázó pályázatát
támogatja és támogatásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Rácz Imre képviselő:
Biztos így írja elő a törvény, hogy ennyi beleszólása van a helyi képviselő-testületnek ebbe a
dologba. Így könnyű helyzetben vagyunk, mert ha 10 pályázó lenne, mind a tízet
támogatnánk, és döntse el az, aki soha nem látta a balkányi iskolát. De én azt gondolom, hogy
ez nem így kellene, hogy legyen. Egy olyan véleményt kellene alkotni… azért kérdezik meg
ezt a szervezetet is, meg más szervezeteket is, hogy majd valaki összeül, és ebből fog
összerakni valamit.
Pálosi László polgármester:
A képviselő-testületnek csupán véleményezési joga van. Én úgy gondolom, hogy mivel az a
speciális helyzet van, hogy két balkányi pedagógus döntött úgy, hogy megpályázza az
iskolaigazgatói álláshelyet, mind a két balkányi pedagógusnak meg kell adni azt a lehetőséget,
hogy az eredményes és érvényes pályázatát Budapesten elbírálják. Amennyiben lenne esetleg
külsős, ami most nincs, akkor dönthet úgy a képviselő-testület, hogy mi a két balkányi
pályázatot támogatjuk.
Rácz Imre képviselő:
De a képviselő-testület dönthetne úgy, hogy ezt a pályázót szeretné. És akkor egy kicsit
belemennénk a pályázatba. Röviden, a pályázat elolvasása után, én azt szűrtem ki, hogy lenne
mit megváltoztatni, és nekünk el kellene döntenünk, hogy kit támogatunk, de hogy mi ez alól
a felelősség alól ki akarunk bújni, hogy jó, legyen mind a kettő… én ezt nem tartom
helyesnek. Köszönöm szépen.
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Én egy kicsit mélyebbre nyúlnék vissza. Az elmúlt 25 évben sajnos volt, szocialista, liberális
Kormány, aki az oktatásügyet vitte. Ez a liberalizmus, ez sajnos ide vezetett, hogy most már a
gyerek rugdoshatja a pedagógust, leköpheti, lehülyézheti, lemarházhatja. A liberalizmus az
egész világon kezd most már ’hál Istennek megbukni, és erre remélem, hogy Magyarországon
is egyre jobb lehetőség lesz, hogy ezeket visszaszorítsuk. Ahhoz, hogy egy iskola vezetése
határozottan és keményen kiálljon, ahhoz kell segítség is, tehát változtatni kell bizonyos
törvényeken. A másik az, hogy az itteni iskolának valóban nem lehet „tutyimutyi” vezetése.
Tehát, nem lehet minden felett szemet hunyni. Ha egy gyerek hibázik, akkor igenis, el lehet
innen tanácsolni. Nem kell ennek az iskolának egy befogadó iskolának lenni. Én a legjobbnak
még most is azt látnám, ha a két pályázó leülni, átbeszélnék akár közösen is ezt a programot,
hogy lehet ezt összességében véghezvinni.
Karsai István képviselő:
Én azt gondolom, hogy az interaktív tanítás nem tett jót a gyerekeknek, mert egy osztályba
bekerülő rossz képességű gyerek képes egy egész osztályt lerontani, de visszafelé nagyon
nehezen működik. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság csorbul ezekkel a
törvényekkel, hogy ne a helyi önkormányzat döntse el azt, hogy ki lesz az iskolaigazgató. Azt
gondolom, hogy ez egy elég szomorú dolog, hogy ezt nem nekünk kell eldönteni. Én is azt
mondom, hogy fel kellene vállalni, hogy… igenis, ez egy kényelmes pozíció, most mindenki
elbújhat e mögé, nem kell a döntését felvállalnia. Nagyon nehéz döntés lett volna, én is így
gondolom, de természetesen tudnék most is dönteni, hogy ki lenne az, akit én szívesebben
látnék ebben a pozícióban.
Keszler János képviselő:
Igen, ezzel a törvénnyel, amit a fejünk felett meghoztak, ez nyilván, az önkormányzatiságot és
a képviselőknek a munkáját csorbítja. Ha van jó pályázó, akkor igenis szavaznunk kell. És
úgy kell szavazni, hogy a szakmai oldalt nézzük.
Kiss Sándorné képviselőnő:
Nekünk azt kell nézni, hogy van itt két pályázat. Tényleg, két nagyon szép pályázatot látunk,
abba belekötni nem lehet. Akármelyik pályázó is nyer, én azt gondolom, hogy ezzel az iskola
nagyot nyer, mert mind a két pályázati munkában, ami le van írva, és ha az meg lesz
valósítva, itt hiba nem lehet. És nem kell összeülnie ennek a két pályázónak, hogy
megbeszéljék… itt mind a kettő induljon el, mert mind a kettő elindulhat. És aki megnyeri,
annak csak erőt, egészséget és kitartást tudunk kívánni.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Akkor most tanácstalan lettem. Mit tegyek fel szavazásra?
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Támogatjuk mind a két pályázatot.
Karsai István képviselő:
Én meg javaslom, hogy nyilatkozza ki mindenki a véleményét külön-külön mind a két
pályázatról. Jelöljük meg azt a pályázatot, amelyiket szívesebben támogatná az
önkormányzat. Ha megtehetjük ezt egyáltalán?
Pálosi László polgármester:
Elvileg megtehetjük, természetesen, csak ezt én nem találom értelmesnek. Azért nem találom
értelmesnek Pisti, mert ebben nem mi fogunk dönteni. A döntés, az Budapesten fog
megszületni. Én úgy gondolom, hogy ha mind a két pályázatot jó szívvel tudjuk támogatni, és
szerintem jó szívvel tudjuk támogatni, akkor majd Budapest úgyis eldönti, hogy mi lesz. Mi
most jelölhetünk bárkit, de mi van, ha Budapest a másikat fogja jelölni? Vagy egyiket sem?
Minden lehetséges.
Karsai István képviselő:
Én értem, hogy nem mi fogunk dönteni, de hát, ha nem is akarunk benne dönteni, akkor…
semmi probléma nincsen, számomra mind a két pályázó feddhetetlen életet élő pedagógusnak
látom a munkáját. Én azt gondolom, hogy legyünk annyira bátrak, hogy ha van véleményünk,
alakuljon ki belőle egy testületi vélemény, azt adjuk tovább. De erről is szavazhatunk, hogy
ezt akarjuk, vagy támogatjuk mind a kettőt.
Pálosi László polgármester:
Akkor előbb felteszem azt a javaslatot, hogy mind a kettőt támogassa a képviselő-testület, és
ha az nem nyer többséget, akkor külön-külön teszem fel szavazásra.
Karsai István képviselő:
Ez nem lesz jó így, Polgármester Úr, mert akkor én azt fogom mondani, természetesen, hogy
mind a kettőt támogassuk. De ha azt fogod megkérdezni először, hogy külön szavazzunk-e
róla, akkor azt fogom mondani, hogy igen.
Pálosi László polgármester:
Ha külön szavazás lesz, akkor én már most megmondom, hogy meg fogom szavazni mind a
kettőt. Sem Sajtosné Zemanek Erika pályázatára nem fogok nemet mondani, sem Oláh János
pályázatára, mert én úgy gondolom, és ki is merem határozottan állítani, hogy szerintem mind
a két pályázó menjen el Budapestre, és ott döntse el Budapest.
Karsai István képviselő:
Ezzel én is egyetértek, Polgármester Úr, de akkor miért van szükség a véleményünkre? Én ezt
nem értem. Ha kényelmetlen ez a döntés a többiek számára, akkor szavazzunk úgy, hogy
mind a két pályázatot támogatja a képviselő-testület.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. május 29. napján
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Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése tárgyában egyetért azzal
a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykállói Tankerülete által, a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívásra benyújtott
pályázatokat megismerte; 2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1)
bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva, mindkét pályázó – Oláh János és
Sajtosné Zemanek Erika – intézményvezetői megbízását támogatja; 3.) felkéri a
polgármestert, hogy jelen határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói
Tankerülete részére küldje meg; határidő: azonnal; felelős: polgármester; aki ezt el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2014.(V. 29.)
határozata
(L8)
a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerülete által, a Balkányi
Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatokat megismerte.
2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva, mindkét pályázó – Oláh János és
Sajtosné Zemanek Erika – intézményvezetői megbízását támogatja.
3.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykállói Tankerülete részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű kérdése,
észrevétele, bejelentése?
Karsai István képviselő:
Polgármester Úr! A Nyírségi Vágtával kapcsolatosan, nem tudom, hogy volt-e…
Pálosi László polgármester:
Beszéltünk róla. A Nyírségi Vágtára Balkány Városa benevez. Nevezési díjat nem kell fizetni.
A Pénzügyi Bizottság saját hatáskörben 50 ezer forintot csoportosított át tombola ajándék
megvásárlására, amit mi a rendezőknek át fogunk adni.
Rácz Imre képviselő:
Én azt szeretném kérdezni, látom, hogy ilyen betonozási munkákat végez megint az
önkormányzat Szőkéék körül, és az Ady – Dózsa utca – Dózsa közben, ha megint
megcsinálnák ezeket a kátyúzásokat, egy nap alatt végig mennének rajta.
Keszler János képviselő:
A Dobi utca is.
Pálosi László polgármester:
Imre! Tervbe van véve. Megmondom őszintén. Ez mindig a jó idő függvénye, ezt tudjátok.
Eddig nem nagyon indultak el az aszfalt üzemek, most már működnek, de most meg az
időjárás… de én rajta vagyok, hogy ezt megoldjuk. Tudom, a Petőfi út, a Dobi út, a Dózsa út,
Ady Endre út. Tehát, az a szakasz, ami mindig is probléma.
Keszler János képviselő:
A ravatalozóval kapcsolatosan, beszélgettünk már erről. Szépen sikerült megoldani a
huzatmentesítést is, nagyon dekoratív, és szerintem jó minőségű ez a zsaluzás. Pár dolog,
most már ugye látszik, hogy meg kell oldani. A világítást meg kellene oldani. A hátsó rész,
ahol a halottakat hozzák be, ott nincs egy külső kapcsoló, belül kell megoldani. Illetve két
helyen is betört az ajtón az üveg. Én azt gondoltam, hogy ezt Járcsicsnak nem is kell
mondani, mivel ő végezte a felújítást, van is ilyen üzeme, ő biztos látta is, ő végezte a
felújítást. A tetőn is van hiba, belemezelték, és ha bizonyos szögből esik az eső, akkor belül is
becsepeg ez a része. Ezeket a hiányosságokat látom. Beszélgettünk már erről. Nem hiszem,
hogy olyan eget rengető összegbe kerülnek. A piacfelújítással kapcsolatban. Ugye, az is
nagyon szépen elkészült. Hál’ Istennek, én is úgy látom, hogy az a csapadékvíz-elvezető,
amiről beszélgettünk, az jó lesz, bírja a vízelvezetést.
Pálosi László polgármester:
Én mindig türelmet kérek. Mindig szedem össze felé az igényeket, és mindig a
pénztárcánkhoz igazítjuk… kis türelmet kérek, megoldjuk ezeket a problémákat. Tényleg nem
olyan nagyon nagy összeg, de most minden energiánkat a leendő tésztaüzem emészti fel, és
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amiket meg kell oldani, azokat meg fogjuk oldani, hamarosan. És most már, véleményem
szerint is, a temető… még nem olyan, amilyennek én szeretném, de sokat alakult az elmúlt
időszakban, és ténylegesen, az a ravatalozó most már úgy néz ki, ahogy egy városi
ravatalozónak ki kell néznie.
Többen kérdezik tőlem, hogy mikor lesz a piac nyitása, én megmondom őszintén, hogy
legalább egyszer le szeretném vágatni a füvet, illetve azok a cserjék, amik ott vannak,
erősödjenek egy kicsit.
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, észrevétele,
bejelentése?
További közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai képviselő-testületi ülést 8
További szép napot kívánok!
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órakor bezárom.
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Pálosi László
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jegyző
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