-0Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott ülésének:
a.)
b.)
c.)
d.)

Tárgysorozata
Jegyzőkönyve
Rendeletei (9-10)
Határozatai (71-90)

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.) Előterjesztés a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
6/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata adósságállományának a Magyar Állam által történő
átvállalása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
5/a.) Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről
Előadó: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka
5/b.) Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi munkájáról
Előadó: Konkoly József tű. fhdgy tűzoltóparancsnok-helyettes
6.) Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: a SZVOK igazgatója
7.) Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros
8.) A Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja 2012. évben
végzett munkájáról
Előadó: Szőke Attila intézményvezető
10.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
11.) Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
12.) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
13.) Egyebek
a.) A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme
b.) Az I. Tiszafüredi Alkotótábor anyagi támogatása tárgyában
c.) Rau András 4233 Balkány, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti lakos kérelme
d.) Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József 4325 Kisléta,
Debreceni u. 12. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása tárgyában
Kelt.: Balkány, 2013. június 12.
Tisztelettel:
Pálosi László
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal (4233 Balkány, Rákóczi u. 8.)
Jelen vannak:
Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Karsai István, Keszler János, Kiss
Sándorné, Papp István, Rácz Imre képviselők
Távol maradtak:
ifj. Oláh János tanácsnok
Néző Ferenc képviselő

-

igazoltan távol
igazoltan távol

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető,
Kissné Boros Anikó csoportvezető, Pásztorné Nagy Éva esélyegyenlőségi referens, Kerezsi
Mihályné a Barackvirág Óvoda óvodavezetője, Szabó Gusztáv a Szabolcs Vezér Oktatási Központ
igazgatója, Nagy István r. alezredes a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, Ladik János István r.
őrgy. a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka, Terdik György szolgálatparancsnok a Vámospércs –
Nyíradony Köztestületi Tűzoltóság Nyíradonyi Őrs képviseletében, Szőke Attila a Balkányi
Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja vezetője, Farkas Béla a Balkányi
Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának vezetője, Tonté Sándor a 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 6 fő képviselő, Oláh János tanácsnok
és Néző Ferenc képviselő igazoltan vannak távol, Keszler János nem jelezte távolmaradását, a
képviselő-testületi ülés határozatképes, azt 8 00 órakor megnyitom.
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni a
képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy 11.) Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában, 12.) Előterjesztés
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában című napirendi pontokat javaslom felvenni
a képviselő-testületnek. És az Egyebek napirendi pontban az e.) Molnár Enikő 4233 Balkány,
Tormáspuszta 28. szám alatti lakos kérelmét levennénk a napirendről, mert Molnár Enikő
visszavonta a kérelmét. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további
javaslata?
Kérdés, észrevétel, további javaslat nem érkezett.

Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok napirendre történő felvételével, és azt a
módosítással, illetve kiegészítéssel együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
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-2A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2013.(VI. 12.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2013. június 12-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.) Előterjesztés a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló
17/2004.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
6/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata adósságállományának a Magyar Állam
által történő átvállalása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
5/a.) Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről
Előadó: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka
5/b.) Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi munkájáról
Előadó: Konkoly József tű. fhdgy tűzoltóparancsnok-helyettes
6.) Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: a SZVOK igazgatója
7.) Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros
8.) A Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja 2012.
évben végzett munkájáról
Előadó: Szőke Attila intézményvezető
10.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
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-311.) Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
12.) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
13.) Egyebek
a.)
b.)
c.)
d.)

A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme
Az I. Tiszafüredi Alkotótábor anyagi támogatása tárgyában
Rau András 4233 Balkány, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti lakos kérelme
Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József 4325 Kisléta,
Debreceni u. 12. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása tárgyában

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:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?

Karsai István képviselő:
Szó volt róla Pénzügyi Bizottsági ülésen is, Polgármester Úr válaszolt rá, csak azért említeném meg
újra, mert azt gondolom, hogy a testület többi tagjának is, hátha fontos az információ.
Alpolgármester Úrnak volt egy olyan megbízatása, hogy a Trenka Tervező Úrrral a Rendezési
Tervvel kapcsolatosan veszi fel a kapcsolatot, ezt szerettem volna megkérdezni, hogy megtörtént-e.
Polgármester Úr tájékoztatása szerint igen, de ha Alpolgármester Úr…

Pálosi László polgármester:
Ez megtörtént, Zoli vállalja.

Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése,
hozzászólása, javaslata?
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-4További 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 6 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta.
Keszler János képviselő 8 05 órakor megérkezett az ülésterembe.

1/b.) számú napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a
Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
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?

Karsai István képviselő:
Szeretném megemlíteni, hogy az Ad-hoc Bizottság informális ülésen… illetve megkértük a
szennyvíztervezéssel kapcsolatosan a Tervező Urat, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a
szennyvízberuházás tervezésének állapotáról, és bármilyen észrevételt lehetett még tenni a
tervezéssel kapcsolatosan. Ez megtörtént. Sajnos, olyan gyér volt az érdeklődés, hogy rajtam kívül
még egy ember volt, aki személyesen megjelent, de elég kimerítő és korrekt választ kaptunk minden
kérdésre a Tervező Úrtól.

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:
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, az azt
kézfelemeléssel jelezze.
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-5A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2013.(VI.12.)
határozata
(C5)
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
1. )

A Képviselő-testület:
1.) az 59/2013.(V.15.), a 67/2013.(V.23.), a 68/2013.(V.23.), a 69/2013.(V.23.) és az
70/2013.(V.23.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta.
2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2.) számú napirend: - Előterjesztés a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről
szóló 17/2004.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
A napirendet a Szociális és a Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleményezte. Felkérem a Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, valamint Karsai István Urat, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottsági állásfoglalásokat ismertetni
szíveskedjenek.

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja
elfogadásra 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.
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-6Pálosi László polgármester:
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, mivel rendelet-módosításról van szó, így minősített
többség, azaz 5 igen szavazat szükséges az elfogadásához. Aki egyetért a díszpolgári cím
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta:
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-7Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2013.(VI.12.)
önkormányzati rendelete
(A3)
a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbiakat rendeli el:
1. § A díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 17/2004.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A díszpolgárnak vagy közvetlen hozzátartozójának a díszoklevelet a városnapon a
polgármester adja át.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdése.
3. § (1) Ez a rendelet 2013. június 13. napján lép hatályba és a kihirdetést követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2013. június 13. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2013. június 13.
Karóczkai Istvánné
jegyző
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-83.) számú napirend: - Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről
szóló
6/2008.(III.4.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
A napirendet a Szociális és a Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleményezte. Felkérem a Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, valamint Karsai István Urat, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottsági állásfoglalásokat ismertetni
szíveskedjenek.

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. És akkor most Jegyző Asszonynak adom meg a szót, szeretné azt az egy
mondatot bediktálni, ami a bizottsági ülésen is elhangzott.

Karóczkai Istvánné jegyző:
Az előterjesztés utolsó mondata, hogy „Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet
rendelkezéseit megtárgyalni és rendeletté emelni szíveskedjen!”

Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása,
javaslata?

Karsai István képviselő:
Én a Pénzügyi Bizottsági ülésen is jeleztem, és most is jelezni szeretném, hogy én azt tartanám
helyes megoldásnak, ha a testületi tagok tehetnének javaslatot a kitüntetettek személyére, és én
most is fenntartanám a javaslatomat.

Pálosi László polgármester:
Mondtam, Pisti, hogy a két rendelet-módosítást, mint alapot, fogadjuk el, és én utána segítek
megfogalmazni azt a határozat-tervezetet…
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Megköszönöm. Én attól tartottam most, hogy Jegyző Asszony segítsége volt az, amire Polgármester
Úr gondolt, de akkor ezek szerint nem.

Pálosi László polgármester:
Azt még én mindig fenntartom. Segítek majd egy külön határozat-tervezetet megfogalmazni.

Karsai István képviselő:
Jó.

Rácz Imre képviselő:
Én is azt szeretném kérdezni, mert az előbb hamar túlmentünk… a Polgármester Úr javasolta, hogy
kiegészítést tesz. A 10. §-t akarta István módosítani, éppen az irányba, amit az előbb elmondott, és
ha ezt most így fogadtuk el, akkor nem tudom, hogy annak lesz-e már értelme, amit a Polgármester
Úr utólag akar javasolni, vagy módosítani. Helyettesíti az azt a szándékot, amit a Bizottság
szeretne?

Pálosi László polgármester:
Igen.

id. Oláh János alpolgármester:
Én ezt tulajdonképpen egy nagyon helyes dolognak tartom, mert végül erről szól az élet, hogy azok
az emberek, akik egy közösségért többet tesznek, átlagon felüli dolgokat, sőt néha áldozatokat
hoznak, ők bizonyos szinten, a település előtt kapjanak elismerést. Én úgy gondolom, hogy ezek az
általunk alapított díjak tényleg mind a valós életet fedik le, és azokat a tevékenységeket, amiket
kitüntetünk, a kitüntetésre ajánlhatóak. Én még azért gondolkodnék egy másik díjon is, egy olyan
díjon, ami mondjuk, ha nem is díszpolgári cím lenne, de egy Balkány Városa által adományozott
olyan díj lenne, amit olyan embereknek adnánk, akik időnként olyan segítséget nyújtanak a
városnak, ami mind a gazdasági életben, mind a kulturális kapcsolatteremtés terén, akár a külföldi
kapcsolataink révén, akár a testvérvárosok vezetőinek, vagy hasonló, fontos, számunkra fontos
embereknek az elismerése lehetne. Tehát, én most nem tudok itt konkrétan,… tehát, én úgy
gondolom, hogy
„Balkány Város Aranykeresztje” vagy valami hasonló cím, amivel ezeket
a tevékenységeket ismernénk el, mert mondjuk egy díszpolgári címet olyan embereknek adnánk
elsődlegesen, akik már eddig is kaptak itt, azok szinte egy élet munkáját ide fektették. De
ugyanakkor vannak nekünk olyan embereink, kapcsolataink, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy
a város fejlődjön, vagy a kapcsolataink épüljenek. Tehát, én úgy gondolom, ha most erről
tárgyalunk, ezt kiegészíthetnénk ezzel.

Pálosi László polgármester:
Én maximálisan egyetértek veled. És ebben Imrével is, Jánossal is egyeztettünk ezzel kapcsolatban.
Mivel ez egy régi rendelet, ami már sok-sok éve fekszik a szekrényben, ezért én úgy gondolom,
hogy ezt módosítsuk le, ezzel megadjuk a lehetőséget a Szociális és Kulturális Bizottságnak, és a
képviselőknek, hogy javasoljanak. De nekem is vannak olyan nevek a fejemben, és én maximálisan
egyetértek veled, és én támogatni tudom. Az augusztusi rendkívüli testületi ülésre be fogom hozni,
amikor dönteni fogunk a kitüntető címek adományozásáról, és ott fognak olyan nevek elhangzani,
amelyek ezekbe speciel nem férnek bele, de én is úgy gondolom, hogy valamilyen szinten azokat az
embereket el kell ismerni. Ki kell ennek találni a módját, ez egy régi rendelet, ezt most
lemódosítjuk, és ki kellene találni ennek a nevét, a módját, megnevezését, és én maximálisan
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rendkívüli ülésre be fogom hozni. Új rendeletet kell alkotni, mert ebbe nem fér bele, ezért
mondtam, hogy augusztusban be fogok hozni egy olyan rendeletet, ami lehetőséget ad, nem csak
ilyen zárt körben, hogy tanárok, pedagógusok, egészségügy, ha esetleg van olyan név, és mást is
szeretnénk kitüntetni, akkor egy másik rendeletet is alkotni kell, mert olyan még nincs. Ezt akarta
mondani közben Jegyző Asszony.

Keszler János képviselő:
Valóban úgy van, hogy ezek olyan emberek, akik nagyon sokat tettek Balkány lakosságáért, főleg
az egészségügyben dolgozók. És az egészségügyben dolgozók közül szerintem van egy olyan
személy, akit szintén ilyen díjjal lehetne kitüntetni…

Pálosi László polgármester:
János! Ne mondd ki, mert most fog jönni majd a határozat-tervezetben az a rész, amiben te is, mint
egyéni képviselő, javaslatot tehetsz a Szociális és Kulturális Bizottság felé. Ezt akarjuk majd
megfogalmazni Karsai Képviselő Úrral. És meghagyjuk azt a lehetőséget minden képviselőnek,
hogy javaslatot tehet. Én is úgy gondolom, hogy több embernek, több szemnek kell látni, lehet,
hogy az én fejemben valaki kimaradhat esetleg.

Keszler János képviselő:
Én csak azt akarom megerősíteni ezzel kapcsolatban, hogy itt a felsorolt nevek, amilyen címek
adományozhatók, én akár javasolnék többet is. Akkor egyről beszélünk.

Pálosi László polgármester:
Igen.

Keszler János képviselő:
Akkor világos. Köszönöm szépen.

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:
Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy rendelet-módosításról van szó, így minősített
többség, azaz 5 igen szavazat szükséges a megalkotásához. Aki egyetért a városi kitüntető díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet
alkotta:
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- 11 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2013.(VI.12.)
önkormányzati rendelete
(A3)
a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbiakat rendeli el:
1. § A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2008.(III.4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Szántó János – díj évente adományozható, odaítélésére az önkormányzat Szociális és
Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Újhelyi Jolán – díj évente adományozható, odaítélésére az önkormányzat Szociális és
Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szentgyörgyi Amália – díj évente adományozható, odaítélésére az önkormányzat Szociális és
Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
4. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Oktató-nevelő Munka Segítéséért – díj évente adományozható, odaítélésére az
önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
5. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Balkány Város Kultúrájáért – díj évente adományozható, odaítélésére az önkormányzat
Szociális és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
6. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Balkány Város Sportjáért – díj évente adományozható, odaítélésére az önkormányzat
Szociális és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
7. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Dr. Balogh István – díj évente adományozható, odaítélésére az önkormányzat Szociális és
Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.”
8. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága javaslatát az érintett területi szakmai
közvéleményének és az érintett vezetők figyelembe vételével alakítja ki.”
9. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valamennyi díjjal oklevél és plakett kerül átadásra.”
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10. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A visszavonásra az önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága vagy bármelyik képviselő
tehet javaslatot.”
11. § Hatályát veszti a Rendelet 8. § (4) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése.
12. § (1) E rendelet 2013. június 13. napján lép hatályba és a kihirdetést követő napon hatályát
veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2013. június … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2013. június …
Karóczkai Istvánné
jegyző
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És akkor most jön a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata. A Bizottság azt javasolja, hogy
minden egyes képviselő írásban, június 30-ig tehet javaslatot a kitüntető címek adományozása
tárgyában a nevekre.

Karsai István képviselő:
Amit a testület elé tár a Szociális Bizottság.

Karóczkai Istvánné jegyző:
Benne van a rendeletben, hogy a képviselő-testület fogadja el. Tehát, a Szociális Bizottságnak
mindenképpen a képviselő-testület elé kell tárnia.

Pálosi László polgármester:
Tehát, akkor még egyszer a határozati javaslat. Minden egyes képviselő június 30-ig a kitüntető
címek adományozására név szerint javaslatot tehet. Tehát, nem kötelező, hanem tehet. Így jó,
István?

Karsai István képviselő:
Igen.

Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?

Keszler János képviselő:
Nem véletlenül kérdeztem én az előbb. Azt szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy nem
azokkal van gond, akik ezt a díjat kapják. Én azt mondtam, hogy olyan, aki fel van sorolva, és
nagyon sokat tett Balkányért…

Karsai István képviselő:
Névadóként…

Keszler János képviselő:
Én névadót akartam, igen. Ezt akartam belevenni a tervezetbe.

Pálosi László polgármester:
A neveket augusztusban fogadjuk el. János! Akkor tegyél javaslatot a névadóra, az új díjra. Most
beszéltünk róla, hogy új rendeletet kell alkotni. Tegyél javaslatot! Írd le, hogy mit javasolsz! Június
30-ig. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása,
javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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Aki a városi kitüntető díjak adományozása tárgyában egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a
képviselő-testület 1.) kinyilvánítja, hogy a városi kitüntető díjak és díszpolgári cím adományozása
tárgyában a jelöltek személyére vonatkozóan minden egyes képviselő 2013. június 30. napjáig
terjeszthet javaslatot – kizárólag írásban – a Szociális és Kulturális Bizottsághoz, és ezt el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2013.(VI.12.)
határozata
(A16)
városi kitüntető díjak adományozása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) kinyilvánítja, hogy a városi kitüntető díjak és díszpolgári cím adományozása tárgyában a
jelöltek személyére vonatkozóan minden egyes képviselő 2013. június 30. napjáig
terjeszthet javaslatot – kizárólag írásban – a Szociális és Kulturális Bizottsághoz.

4.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata adósságállományának a
Magyar Állam által történő átvállalása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Karsai István Urat, a
Bizottság tagját, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
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 Balkány Város Önkormányzata adósságállományának a Magyar Állam által történő
átvállalása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
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hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
Balkány Város Önkormányzata adósságállományának a Magyar Állam
által történő átvállalása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2.) kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel,
ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgál.
3.) kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról (konszolidáció).
4.) az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Pálosi László polgármestert, hogy
a.) megtegye a költségvetési törvény 72-75. § szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b.) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított/
kialakításra kerülő, az 5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend”
alapján az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok) vonatkozásában
végrehajtandó részleges törléshez a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve
kapcsolódó dokumentumokat aláírja és megállapodásokat megkösse;
c.) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg;
d.) a kötvénytulajdonos pénzintézetekkel/pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott
kötvénysorozat(ok) vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez kapcsolódó
megállapodásokat megkösse;
e.) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az Információs Összeállításban és az
Okiratban megtegye.
5.) felhatalmazza a Raiffeisen Bank Zrt-t, hogy az Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak
minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK)
részére átadja és azokat a MÁK kezelje.
6.) hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt
adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett
a Magyar Államtól elfogadja.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 16 7.) kinyilatkozza, hogy Balkány Város Önkormányzata nem áll a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás
alatt.
8.) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron
következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: polgármester
Határidők:
2013. június 28.

– a részleges törléshez kapcsolódó megállapodások aláírására;

2013. szeptember 30.

– a kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt
követően a kötvényekben bekövetkező változások átvezetésére;

5/a.) számú napirend: - Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről
Előadó: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi Rendőrőrs
parancsnoka
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Üdvözlöm körünkben Nagy István Alezredes Urat, a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetőjét, és
Ladik János Őrnagy Urat, a Balkányi Rendőrőrs parancsnokát. A napirendet a Szociális és
Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági állásfoglalását
ismertetni szíveskedjen.

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést, és tájékoztatót tudomásul vételre
javasolja a képviselő-testületnek, valamint a magam és a bizottság nevében megköszönöm a
munkájukat.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása, javaslata?

Ladik János őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Egy örömhírt szeretnék megosztani a T. Képviselő-testülettel. Látható a beszámolónkból is, hogy az
elmúlt évhez képest, jelentős bűncselekmény-szám csökkenést sikerült elérnünk. És ezt az első
hónap statisztikájában, amiről a lakossági fórumon már beszámoltunk, még további csökkenéssel
sikerült tetőznünk. Nem tudom megígérni, hogy ez az egész évre kihat, de az biztos, hogy az előző
évi, eddigi statisztika 115 bűncselekményéhez képest, most 85-nél tartunk. Nyilván, ez egy
küzdelem a kollégáimtól. A végsőkig nyilván nem tudjuk ezt lecsökkenteni. Köszönöm szépen. Ezt
a hírt szerettem volna megosztani a képviselő-testülettel.

Pálosi László polgármester:
Köszönjük szépen, János! Megkérdezem a T. Képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 17 Karsai István képviselő:
Én csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy minden évben komoly vitákat váltott ki, vagy nem
is vitákat, de hatalmas ötlet-börze megindult, meg minden a testületben egy ilyen beszámoló
kapcsán, de úgy látom, hogy csendesebben vagyunk, és tényleg látszik, hogy eredményeket is
sikerült elérnünk. Köszönjük szépen. Még egy kérdésem lenne. A térfigyelő rendszer kiépítésével
kapcsolatosan kaphatunk-e konkrétabb tájékoztatást?

Ladik János őrnagy a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Ebben Polgármester Úr az illetékes. Több alkalommal beszéltünk erről Polgármester Úrral,
egyeztettünk, hogy milyen kamera számmal, és milyen földrajzi elhelyezéssel. Nagyon jó irányba
haladunk, de erről konkrétabban Polgármester Úr tud felvilágosítást adni.

Karsai István képviselő:
Köszönöm szépen.

Pálosi László polgármester:
Tehát, röviden. Be van adva a pályázat. Nagyon bízunk benne, hogy ez az árvízi helyzet a
Belügyminisztérium keretét nem ilyen irányba fogja megcsapolni. Épp ezt beszéltük Parancsnok
Úrral. Bízunk benne. Tehát, a pályázat be van adva, a Rendőrséggel le van egyeztetve, ők szinte
pontosan tudják, és az ő szakértelmük alapján lett megtervezve a térfigyelő rendszer. Várakozó
álláspontban vagyunk.

Karsai István képviselő:
Köszönöm szépen.

Papp István képviselő:
Valóban úgy van, ahogy Képviselő-társam is mondja, nagyon be lett húzva a fék a bűnözők előtt.

Pálosi László polgármester:
Én megköszönöm a munkájukat a magam és a Képviselő-testület nevében, mindenképpen, és bízom
benne, hogy még eredményesebb és még jobb munkával továbbra is sikerül Balkánynak a
közbiztonsági helyzetét megőrizni, legalább ezt, ami most van. 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 egyetért a Balkányi Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről, a közrend- és közbiztonság
helyzetéről szóló tájékoztatóban, illetve határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni,
az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 18 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2013.(VI.12.)
határozata
(C7)
a Balkányi Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről, a közrend- és közbiztonság
helyzetéről

A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről, valamint Balkány Város közrend-,
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi.

5/b.) számú napirend: - Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi
munkájáról
Előadó: Konkoly József tű. fhdgy tűzoltóparancsnok-helyettes
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
Üdvözlöm körünkben Terdik György Parancsnok Urat, a Vámospércs – Nyíradony Köztestületi
Tűzoltóság Nyíradonyi Őrs képviseletében! Annyit hozzátennék, hogy nem elsődlegesen ő tartotta
volna a tájékoztatót, de sajnos ez az árvízi helyzet felborította a Tűzoltóságnál is a menetet. Jelen
pillanatban ő tartózkodik itthon. Reméljük, sokáig, és nem lesz arra szükség, hogy mindenki
elmenjen az árvízhez. 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 véleményezte a napirendet, és a beszámolót elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. És nekik is köszönetet mondunk a munkájukért.

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 Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi munkájáról szóló
beszámolóban foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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Képviselő-testületének
76/2013.(VI.12.)
határozata
(C2)
a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi munkájáról

A Képviselő- testület:
1.) a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi munkájáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.

Nagy István r. alezredes a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, Ladik János István r. őrgy. a
Balkányi Rendőrőrs parancsnoka és Terdik György szolgálatparancsnok a Vámospércs – Nyíradony
Köztestületi Tűzoltóság Nyíradonyi Őrs képviselője 8 25 órakor távoztak az ülésteremből.

6.) számú napirend: - Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: a SZVOK igazgatója
(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 véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
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 Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóban foglaltakkal,
és azt el tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2013.(VI.12.)
határozata
(C6)
a Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről

A Képviselő- testület:
1.) a Pedagógia Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte és
tudomásul veszi.

7.) számú napirend: - Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros
(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 véleményezte az előterjesztést, és a program-tervezetet
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 Szent István napi ünnepség program-tervezetét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Szent István napi ünnepség program-tervezetét megismerte (1. számú melléklet) és
elfogadja.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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1. számú melléklet a 78/2013.(VI.12.) sz. határozathoz

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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8.) számú napirend: - A Városnap megrendezésének előkészítése 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 véleményezte az előterjesztést, és a program-tervezetet
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 Városnapi ünnepség program-tervezetét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
a Városnap megrendezésének előkészítése tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Városnapi ünnepség program-tervezetét megismerte (1. számú melléklet) és elfogadja.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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1. számú melléklet a 79/2013.(VI.12.) sz. határozathoz

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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9.) számú napirend: - Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási
Központja 2012. évben végzett munkájáról
Előadó: Szőke Attila intézményvezető
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
Üdvözlöm körünkben Szőke Attila Urat, a Balkányi Református Egyházközség Szociális és
Gondozási Központ intézményvezetőjét. 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:
Az intézményvezető részéről kaptunk egy tartalmas és szép tájékoztatót. A Szociális és Kulturális
Bizottság véleményezte az előterjesztést, nagyon elégedett volt vele, és a tájékoztatót 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 Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja 2012. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2013.(VI.12.)
határozata
(C1)
a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja
2012. évben végzett munkájáról
A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja 2012. évben
végzett munkájáról szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 26 10.) számú napirend: - Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása, javaslata?

Karsai István képviselő:
Egy kérdésem lenne, Polgármester Úr. A tájékoztató szerint alelnöki pozícióban Polgármestr Úr
vesz részt a… és nem értettem tisztán, hogy itt, Balkányból, a képviselő-testületből más nem
képviselheti a képviselő-testületet? Jobban mondva, csak Polgármester Úr, alelnökként, vagy még
egy ember kerülhetne esetleg a balkányi képviselő-testületből be ebbe a Társulásba, hogy képviselje
Balkányt, vagy pedig ez Polgármester Úrnak bármilyen korlátot jelentene-e, ha nem Polgármester
Úr lenne az?

Pálosi László polgármester:
Én elmondtam a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy ez arra irányul, hogy eddig az eredeti
megállapodásban az volt, hogy Balkány Város képviseletét a Polgármester látja el. Most a
módosítás arra irányul, hogy a képviselő-testület elvileg bárkit megbízhat a Kistérségi Társulásban
való részvétellel, nem csak kizárólag a Polgármestert. Tehát, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy
nem én képviselem Balkány Város Önkormányzatát a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulásnál, akkor más fogja képviselni, nem én.

Karsai István képviselő:
Félre ne értsen Polgármester Úr! Én nem azt szerettem volna, hogy ne Polgármester Úr legyen az a
személy, hanem, hogy más még…

Pálosi László polgármester:
Egy személy képviselheti. Tehát, vagy én, vagy Rácz Imre, vagy te, vagy bárki más képviselheti a
képviselő-testületet. A társulási megállapodás erről szól.

Karsai István képviselő:
Köszönöm szépen. Most már értem. De az lett volna az elképzelésem, hogy esetleg még valaki
képviselhetné.
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Egy személy képviselheti. Megkérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan még
valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2013.(VI.12.)
határozata
(E7)
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását megismerte és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a módosításokkal
egységes szerkezetben jóváhagyja.
2.) felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
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Határozati javaslatom, hogy a képviselő-testület továbbra is engem hatalmazzon fel, mint
polgármestert, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában Balkány Város Önkormányzatát képviseljem. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más
javaslata?
További javaslat nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) felhatalmazza Pálosi László
polgármestert, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (4320 Nagykálló,
Kállai Kettős tér 1.) Társulási Tanácsában Balkány Város Önkormányzatát képviselje, aki ezt el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2013.(VI.12.)
határozata
(E7)
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) felhatalmazza Pálosi László polgármestert, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) Társulási Tanácsában Balkány
Város Önkormányzatát képviselje.

11.) számú napirend: - Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és mindhárom határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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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 Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása - a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási Megállapodás
jóváhagyása – tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt mellékletével együtt el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
83/2013.(VI.12.)
határozata
(E16)
a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása - a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási
Megállapodás jóváhagyása – tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 30/2013.
(IV.24.) számú határozatával elfogadott 1. számú mellékletként becsatolt és 2013. július 1.
napján hatályba lépő Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási
Megállapodását jóváhagyja.
2.) felkéri a polgármestert, értesítse a döntésről a Társulás elnökét, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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- 30 1. számú melléklet a 83/2013.(VI.12.) sz. határozathoz

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetbe foglalva

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint.

Preambulum

Fülöp Község Önkormányzata, Hajdúsámson Város Önkormányzata, Nyíracsád Község
Önkormányzata, Nyíradony Város Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata,
Újléta Község Önkormányzata, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és Vámospércs Város
Önkormányzata 2008. december 18-án hozta létre a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására.
A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi
változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú
határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és létrehozta a
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást.
Álmosd Község Önkormányzata, Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Balkány Város
Önkormányzata, valamint Nyírmihálydi Község Önkormányzata jelen megállapodás
jóváhagyásával csatlakozik a Társuláshoz szociális és gyermekjóléti feladataik ellátására.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A Társulás neve, székhelye
A Társulás neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
A Társulás székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Álmosd Község Önkormányzata
Székhely: 4285 Álmosd, Fő u. 10.
Képviselője: Köteles István polgármester
Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7.
Képviselője: Orvos Mihály polgármester
Balkány Város Önkormányzata
Székhely: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
Képviselője: Pálosi László polgármester
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- 31 Fülöp Község Önkormányzata
Székhely: Fülöp, Arany János u. 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Székhely: Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviselője: Hamza Gábor polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzata
Székhely: Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Képviselője: Dr. Nagy János polgármester
Nyíradony Város Önkormányzata
Székhely: Nyíradony, Árpád tér 1.
Képviselője: Tasó László polgármester
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Székhely: Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
Képviselője: Nyíri Béla polgármester
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata
Székhely: Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.
Képviselője: Kövér Mihály Csaba polgármester
Nyírmihálydi Község Önkormányzata
4364 Nyírmihálydi Postakör u. 2.
Képviselője: Dr. Vincze István polgármester
Újléta Község Önkormányzata
Székhely: Újléta, Kossuth u. 20.
Képviselője: Szabó Sándor polgármester
Vámospércs Város Önkormányzata
Székhely: Vámospércs, Béke u. 1.
Képviselője: Ménes Andrea polgármester
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. január 1.-jén):
Település
Álmosd
Bagamér
Balkány
Fülöp
Hajdúsámson
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Újléta
Vámospércs
Összesen:

Lakosságszám
1.773 fő
2.671 fő
6.539 fő
1.766 fő
13.438 fő
3.994 fő
7.937 fő
3.974 fő
2.046 fő
2.108 fő
1.086 fő
5.502 fő
52.834 fő

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.
5. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi önkormányzatok
képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.
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- 32 II. FEJEZET
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített
kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat.
2. A Társulás a feladatait - a Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központon keresztül látja el.
3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok
3.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,
3.2. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján,
3.3. nappali ellátás (idősek klubja) az 1993. évi III. törvény 60. §-a alapján,
3.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,
4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok
4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65./C §-a alapján,
4.2. tanyagondnoki szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 60. §-a alapján,
4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,
5. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok:
5.1. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján,
5.2. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) az 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a
alapján
6. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulás székhelye
szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet, a társulási döntéshozatalt követő 30 napon belül.
III. FEJEZET
A társulás által ellátott feladatok településenként
1. A társulás a II. fejezet 1.-3. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként és
társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el:
1.1. Családsegítés
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
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- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
1.4. Nappali ellátás (idősek klubja)
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,
1.5. Étkeztetés
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
1.6. Támogató szolgáltatás
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
1.7. Tanyagondnoki szolgáltatás
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
1.8. Gyermekjóléti szolgáltatás
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
1.9. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Nyírmártonfalva Község Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Vámospércs Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata
- Álmosd Község Önkormányzata,
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata,
- Nyírmihálydi Község Önkormányzata,
- Balkány Város Önkormányzata,
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Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata,
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, a társulási megállapodás II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontja
szerinti feladatellátásban nem vesznek részt.
3. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási területükön
ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai létszámminimumot.
Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy több tagönkormányzat
egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok továbbá kötelezettséget vállalnak
arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás elvonásra kerül sor és ez az adott település
- az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából
következik be, úgy az adott település viseli az állami támogatás visszavonás jogkövetkezményeit.
IV. FEJEZET
A társulás szervezete és működése
1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány
1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori
polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az
önkormányzatot.
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek
azzal, hogy a társulás III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontjában
meghatározott feladatok ellátásában részt nem vevő önkormányzatok által delegált tagok az e
feladatok ellátását érintő körben nem rendelkeznek szavazati joggal.
1.3. Szavazni személyesen lehet.
2. A társulási tanács hatásköre
2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.
2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:
a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a
meghatározása,
c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi
költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala
készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás
elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás
valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú
döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,
e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását,
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3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást a
társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és
alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A
társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A
társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül
a tisztújító ülést kell összehívni.
A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító
ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.
3.2. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a
társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt
szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak
végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja.
4. A társulási tanács működése
4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem
részesülnek.
4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.
4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak akadályoztatása
esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai sorából a korelnök
írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői
tanácskozási joggal részt vehetnek.
4.4. Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.
5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei
5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele
jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.
A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges.
5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt:
- a jelen megállapodás IX. fejezetben a jóváhagyásról szóló 1. pontban, a
csatlakozásról szóló 2. pontban, a kiválásról szóló 3. pontban, a kizárásról
szóló 4. pontban és a megállapodás módosításáról szóló 7. pontjában
foglaltak tekintetében;
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról;
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő
vállalásáról;
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társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó
tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét eléri.
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja
alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
vezetőjének.
V. FEJEZET
A közös fenntartású intézmény jogállása
1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. július 1.
napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye
Neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.
3. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak szerinti
településeken ellátja a társulás II. fejezet 3.-5. pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatási
és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban.
Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az
intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos
témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulási tanács jogosult gyakorolni.
5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi
Polgármesteri Hivatal látja el.
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, az
egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, önállóan működő
költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési
előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon
belüli működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a
jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg.
Előirányzat módosítása a felügyeleti szervnek minősülő Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.
8. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Igazgatója a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül gyakorolja
a munkáltatói jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és Működési
Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
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székhelye szerinti Polgármesterrel egyezteti a vezető jelölt személyét. A Polgármester véleményezi
a területi iroda és telephely vezető jelölt pályázatát.
VI. FEJEZET
Pénzügyi vonatkozású rendelkezések
1. A közös feladatellátás finanszírozása
1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az
alábbiak szerint biztosítják:
• az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi
költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,
• különböző pályázati támogatásokból,
• intézményi működési bevételekből, valamint
• a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.
1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési
önkormányzati telephelynél (intézményegységnél) kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai
(mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.
1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása
(idősek klubja) feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori
adatszolgáltatása alapján.
1.4. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény
működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény felé.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból
eredő valamennyi kárt köteles viselni.
1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és
felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják.
A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során
a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges
felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási
költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat
saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási kiadások viselésére a
VII. fejezet 3.3. pontja irányadó.
1.6. A területi irodákban, telephelyeken foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és
pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint
biztosítja.
Amennyiben közalkalmazotti törvényben meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb
összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok
saját költségvetésükből finanszírozzák.
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2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami
költségvetési támogatással nem fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő telephely
(intézményegység) többlet működési költségei tekintetében évente külön – külön saját költségvetési
rendeleteikben biztosítják.
2.2. Abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási
területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat teljes
egészében a társult tagönkormányzat köteles fizetni.
2.3. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult
tag közigazgatási területén működő tagintézmény és/vagy telephely működésével kapcsolatban
felmerülő kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a közigazgatási területén
működő telephely finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás által kifizetendő
többletkiadások fedezetét.
2.4. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően
előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és járulék
kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás történik.
3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása
3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése),
valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, számviteli és egyéb
nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el,
melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás és a
Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal között.
3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő köztisztviselő
bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott települések területén
foglalkoztatottak számának arányába.
4. A közös feladatot ellátó intézmény vezetőjének alkalmazásával kapcsolatos költségek
viselése
4.1. A társult tagok a közös feladatot ellátó Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ intézményvezetőjének illetményét és járulékait, az adott települések területén
foglalkoztatottak számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.
4.2. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontjában meghatározott feladatok
ellátásban részt nem vevő önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi, Nyírmártonfalva,
Álmosd, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos feladatainak ellátáshoz,
illetve az intézmény vezetőjének alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséhez.
5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása
5.1. A Társulás és a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetés
alapján gazdálkodik. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves
költségvetése településenkénti lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön kimutatva készül el.
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összeállítását megelőzően az igazgató megállapítja a településenkénti tervezett, e megállapodás
alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a településeken ellátott feladatok
és az ellátottak után számított állami támogatás összege, különböző pályázati támogatások,
intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az igazgató egyeztet a társult önkormányzatok
vezetőivel.
5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül
átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját
költségvetésében. Az elfogadott éves pénzügyi hozzájárulás ötven százalékának átutalásáról a
társult önkormányzatok a Társulás költségvetési határozatának elfogadását követő 8 napon belül
gondoskodnak, míg további 25 százalékot legkésőbb július 31. napjáig, míg a fennmaradó 25%-ot
legkésőbb október 15. napjáig a Társulás fizetési bankszámlájára átutalják.
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő
intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2. és 4.1. pont szerinti
(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető költségei) költségek
települési önkormányzatra eső részét is.
5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a Társulási
Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés
módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok szerint vagy a
módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort kell keríteni. A
módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a módosított összegű tagi
hozzájárulás megfizetésére köteles.
6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
6.1. Ha a társult tagönkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás elnöke a
fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben felszólítja
az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós önkormányzat
a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt idejű tartozás
összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós önkormányzat költségvetési számlájára. A
székhely önkormányzat esetében a társulás alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.
6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a társulás
elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési megbízást
(inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e megállapodásban foglalt
feltételek szerint - kizárható.
6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati hozzájárulás
(tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának megfelelő
összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az önkormányzatok
nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi.
6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki
felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 napon
belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat a
társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.
6.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a
Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
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7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz
kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások kapcsán
az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások tételes
alakulásáról kimutatást kell készíteni.
7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az
elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges túlfizetés a
társult önkormányzat tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást követő hónap(ok)
vonatkozásában csökkenti.
VII. FEJEZET
A társulás vagyona
1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.
2. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő
berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják:
a.) Nyíradonyban a Nyíradony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Nyíradony, Dózsa György u. 5. szám alatti
b.) Nyíracsádon a Nyíracsád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Nyíracsád, Kassai u. 4. szám alatti
c.) Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti
- Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti
d.) Nyírábrányban a Nyírábrány Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Nyírábrány, Hajnal u. 2. szám alatti
e.) Fülöpön a Fülöp Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Fülöp, Arany J. u. 21. szám alatti
f.) Újlétán az Újléta Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Újléta, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlan.
3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje
3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító,
társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy társuláshoz
csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad. Társult
önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint
a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást
biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó
gazda gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a
tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult
dönteni.
3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár szerinti
elkülönítését köti ki.
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- 41 3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a
tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A pályázat
benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak pénzügyi és
szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult önkormányzatok nem
tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott tagönkormányzat tulajdonában
marad.
4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén
4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz
biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás
arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak,
támogatásoknak.
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok az
1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről közös tulajdon megszüntetésére
vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a saját illetékességi
területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát
illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a
megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselőtestülete pénzben megváltja.
VIII. FEJEZET
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség
1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a
társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.
2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének
tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben
történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésőbb
költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.
3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást
alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban meghatározott
feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is tájékozódhatnak,
ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról.
4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat jegyzőinek
közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.
IX. FEJEZET
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei
1. Jóváhagyás
A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel meghozott
határozatban fogadják el.
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2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik lehetővé,
mely:
• elfogadja a társulás céljait,
• hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő
megvalósításában,
• vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését,
• továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
• inkasszós jogot biztosít a társulás részére.
2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.
2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát
tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal korábban meg kell
küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, majd a
megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek.
3. Kiválás
3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet.
3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal
korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie kell.
4. Kizárás
4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja kezdeményezi
a 4.2 pontban fennálló okok miatt, és azt a társulás önkormányzatinak képviselő-testületei /kivéve
az érintett település képviselő-testületét/ és a társulási tanács minősített többséggel támogatják.
4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:
• amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács
ülésein vagy,
• a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, több
mint két hónapos elmaradása van vagy,
• a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési,
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy,
• a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett
banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács
elnökéhez.
4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy azt a
Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a társulás elnöke a
kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult önkormányzatokkal. Az
elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek több- mint fele, minősített
többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.
Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály szerint nem tud gondoskodni a
kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni.
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A társulás megszűnik:
a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,
b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján,
c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken,
6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje
6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni
egymással.
6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás
azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös
tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban foglaltak
szerint.
6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás vagy
kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül köteles elszámolni a
társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen jóváhagyott kiadások és
bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a
kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a
társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak
teljesíteniük kell.
6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően - 60 naptári
nap elteltét követően, a 61. naptól - visszaszáll a jelen megállapodás átadott szociális és
gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli tovább a
jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség.
7. A megállapodás módosítása
7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a
Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács előzetes
jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselőtestületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.
7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a társulási
megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatok
együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban kezdeményezettek szerint,
ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást követő napon következik be.
7.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontjában meghatározott feladatok
ellátásban részt nem vevő önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik, hogy ezen
feladataikat a társulásban kívánják ellátni. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2.
pontokban meghatározott szabályok irányadók a társulási megállapodás módosítására és annak
hatályára.
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A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja
1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás
történik.
2. A III. fejezet 2. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő feladatellátásnak
minősül, így a Társulási tanácsban a szavazatarányok IV. fejezet 1.2. pontjában foglalt speciális
szabályai, valamint a munkaszervezeti és az intézményvezető költségeihez VI. fejezet 4.2. pontja
szerinti hozzájárulás erre tekintettel került megállapításra.
XI. FEJEZET
Vegyes rendelkezések
1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2013. július 1. napján lép
hatályba.
2. Jelen megállapodás III. fejezet 2. pontjában felsorolt települések - Bagamér Nagyközség
Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, valamint Nyírmihálydi Község Önkormányzata tekintetében a Társulási Megállapodás 2013. szeptember 30-án lép hatályba.
3. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehatásukra kiadott kormány- és miniszteri
rendeletek, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
5. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.
6. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően - a
társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján a polgármesterek
saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult önkormányzatok
megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi döntéseinek hiteles
másolata.

A társult önkormányzatok:
Álmosd Község Önkormányzata

A társulási megállapodást jóváhagyó képviselőtestületi határozat száma:
……... (……...) KT határozat

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Balkány Város Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Fülöp Község Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Nyíracsád Község Önkormányzata

……... (……...) KT határozat
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……... (……...) KT határozat

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Nyírmihálydi Község Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Újléta Község Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Vámospércs Város Önkormányzata

……... (……...) KT határozat

Nyíradony, 2013. április 24.

Köteles István
Álmosd Község Polgármestere

Orvos Mihály
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Pálosi László
Balkány Város Polgármestere

HutóczkiPéter
Fülöp Község Polgármestere

Hamza Gábor
Hajdúsámson Város Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsád Község Polgármestere

Tasó László
Nyíradony Város Polgármestere

Kövér Mihály Csaba
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Szabó Sándor
Újléta Község Polgármestere

Nyíri Béla
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Dr. Vincze István
Nyírmihálydi Község Polgármestere

Ménes Andrea
Vámospércs Város Polgármestere
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Aki egyetért a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása - a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát módosító
okirat jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt mellékleteivel együtt
el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
84/2013.(VI.12.)
határozata
(E16)
a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása - a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát
módosító okirat jóváhagyása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 31/2013.
(IV.24.) számú határozatával elfogadott 2. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ intézmény alapító okirat módosító okiratát,
továbbá a 3. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.
Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja: 2013. május 1.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint
állapítja meg:
A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központnak a Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás által 2012. november 29. napján kiadott, 145/2012. (XI.29.) NYMITT
számon elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:

Az alapító okirat 16. pontjában a „Székhely bölcsőde (4254 Nyíradony, Dózsa György u.
5.): 28 fő” helyébe az alábbi szöveg lép:
Székhely bölcsőde (4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.): 40 fő

A 2012. november 29. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész
lép:
Záradék
Ezen alapító okirat 2013. május 1. napjától lép hatályba.

Az alapító okiratot módosító okiratot a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 31/2013. (IV.24.) NYMITT számú határozatával fogadta el.

Nyíradony, 2013. április 24.

Benő János
címzetes főjegyző

Tasó László
elnök
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetbe foglalva)
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központnak a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás által 2012. november 29. napján kiadott, 145/2012. (XI.29.) NYMITT számon elfogadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja és fogadja
el azt egységes szerkezetben:
1.) A költségvetési szerv
neve:
székhelye:

Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.

2.) Az intézmény telephelyének
neve:
2. számú Bölcsőde
címe:
4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. (bölcsődei ellátás)
3.) Területi irodák illetve ellátottak számára nyitva álló helyiségek:
4266 Fülöp, Arany János u. 21.
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4.
4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22.
4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.
4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §, 65. §-a alapján –
kötelező feladatként – étkeztetést, családsegítést, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
39. §-a alapján – kötelező feladatként – gyermekjóléti szolgáltatást
végez. Támogató szolgálatot működtet az 1993. évi III. törvény 65./C
§-a, tanyagondnoki szolgálatot működtet az 1993. évi III. törvény 60.
§-a alapján. Gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosítja az
1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.
5.) Szakágazati besorolás:

889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

6.) Alaptevékenysége 2013. január 1. napjától:
Tevékenység típusa
Szakfeladat száma
1. alaptevékenység
889101
2. alaptevékenység
889921
3. alaptevékenység
889924
4. alaptevékenység
889201
5. alaptevékenység
889925
6. alaptevékenység
889928

Szakfeladat megnevezése
Bölcsődei ellátás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Támogató szolgáltatás
Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján
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gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde Nyíradony város,
Hajdúsámson város, Vámospércs város, Nyírábrány nagyközség, továbbá
Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Fülöp és Újléta község közigazgatási
területén,
étkeztetés Nyíradony város közigazgatási területén,
családsegítő szolgáltatás Nyíradony város, Hajdúsámson város,
Nyírábrány nagyközség és Fülöp község közigazgatási területén,
gyermekjóléti szolgáltatás Nyíradony város, Hajdúsámson város,
Nyírábrány nagyközség és Fülöp község közigazgatási területén,
támogató szolgáltatás Hajdúsámson város, Nyíradony város, továbbá
Nyíracsád és Fülöp község közigazgatási területén,
tanyagondnoki szolgáltatás Nyíradony város közigazgatási területén
(Aradványpuszta, Tamásipuszta, Szakolykert, Láró-tanya külterületi
településrészein),

8.) Alapító szerv neve, székhelye:
alapítói jog gyakorlója:
Fenntartó szerv neve:
Fenntartó szerv székhelye:
9.) Irányító és szakmai felügyeleti
szervének neve:
székhelye:

Nyíradony Város Önkormányzata
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

10.) A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. Alaptevékenységét
önállóan látja el. Az előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági
feladatait Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal látja el.
Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozó intézményvezetői
kinevezés, vezetői megbízás határozott időtartamra, legfeljebb
öt évre szól a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban a 257/2000. (XII. 26.)
Kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
12.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az
irányadó.
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személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatások szállásnyújtás nélkül

14.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
az intézmény által használt vagyonra és vagyon feletti
rendelkezés jogára a Társulási Megállapodásban
foglaltak az irányadók
15.) Tevékenységének forrása:
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
tagönkormányzatainak - Nyíradony, Hajdúsámson,
Újléta, Nyírábrány, Vámospércs, Nyíracsád, Fülöp,
Nyírmártonfalva települések önkormányzatainak költségvetéséből nyújtott támogatás, az intézmény saját
bevétele, átvett pénzeszközök, valamint támogatásértékű
bevételek.
16.) A bölcsőde férőhelyeinek száma:
Székhely bölcsőde (4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.): 40 fő
Telephely bölcsőde (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9.): 20 fő
Az alapító okiratot a Társulási Tanács a 31/2013. (IV.24.) NYMITT számú határozatával fogadta el.
Záradék
Ezen alapító okirat 2013. május 1. napjától lép hatályba.
Nyíradony, 2013. április 24.

Benő János
címzetes főjegyző

Tasó László
elnök
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- 51 Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása - a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratát
módosító okiratának jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt
mellékleteivel együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2013.(VI.12.)
határozata
(E16)
a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása - a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratát
módosító okiratának jóváhagyása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 32/2013.
(IV.24.) számú határozatával elfogadott 4. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény alapító okirat módosító okiratát, továbbá az 5.
számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
intézmény 2013. július 1. napján hatályba lépő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint
állapítja meg:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnak a Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás által 2013. március 13. napján kiadott, 13/2013. (III.13.) NYMITT
számon elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 3.) pontjaiban szereplő megnevezés az alábbiak szerint módosul:
3.) Területi irodák illetve ellátottak számára nyitva álló helyiségek, nyújtott szolgáltatások
Az alapító okirat 1.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
A székhelyen nyújtott szolgáltatások:
- családsegítés (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp területén)
- gyermekjóléti szolgáltatás (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád,
Hajdúsámson és Fülöp területén)
- támogató szolgáltatás (Nyíradony, Nyíracsád, Fülöp és Hajdúsámson területén)
- étkeztetés (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp területén)
- tanyagondnoki
szolgáltatás
(Nyíradony
területén,
Aradványpuszta,
Tamásipuszta, Szakolykert, Láró-tanya külterületi településrészein),
- házi segítségnyújtás (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp
területén)
Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Hajdúsámsoni Idősek Klubja helyébe Hajdúsámsoni Telephelye lép
és az alábbi szöveggel egészül ki:
A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
- tanyagondnoki szolgáltatás (Hajdúsámson területén, Hajdúsámson Liget tanya
Buzogány utca, Ligetdűlő, Nád utca, Zsindely utca külterületi településrészein),
- étkeztetés (Hajdúsámson területén),
- családsegítés (Hajdúsámson területén)
- házi segítségnyújtás (Hajdúsámson területén),
- idősek nappali ellátása (Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírábrány, Nyíracsád és
Fülöp területén),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Hajdúsámson, Nyíradony és Nyíracsád
területén),
Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
4266 Fülöp, Arany János u. 21. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató
szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás)
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás,
étkeztetés)
4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)
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- 53 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. (gyermekjóléti szolgáltatás)
4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás)
4288 Újléta, Kossuth u. 20. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás,)

Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Székhely bölcsőde (4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.): 40 fő
Telephely bölcsőde (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9.): 20 fő
Nappali ellátás (idősek klubja): 20 fő
A házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma:
- a székhelyen: 126 fő
- telephelyen: 27 fő
- összesen: 153 fő
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban kihelyezhető készülékek száma: 70 db
készülék

Az alapító okiratot módosító okiratot a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 32/2013. (IV.24.) NYMITT számú határozatával fogadta el.

Nyíradony, 2013. április 24.

Benő János
címzetes főjegyző

Tasó László
elnök
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetbe foglalva)
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnak a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
által 2013. március 13. napján kiadott, 13/2013. (III.13.) NYMITT számon elfogadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja és fogadja
el azt egységes szerkezetben:
A költségvetési szerv
1.) Megnevezése:
Székhelye:

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.

A székhelyen nyújtott szolgáltatások:
- családsegítés (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp területén)
- gyermekjóléti szolgáltatás (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád, Hajdúsámson és
Fülöp területén)
- támogató szolgáltatás (Nyíradony, Nyíracsád, Fülöp és Hajdúsámson területén)
- étkeztetés (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp területén)
- tanyagondnoki szolgáltatás (Nyíradony területén, Aradványpuszta, Tamásipuszta,
Szakolykert, Láró-tanya külterületi településrészein),
- házi segítségnyújtás (Nyíradony, Újléta Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp területén)
2.) Telephelye(i)
neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. számú Bölcsőde
címe: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9.
neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Hajdúsámsoni Telephelye
címe: 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22.
A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
- tanyagondnoki szolgáltatás (Hajdúsámson területén, Hajdúsámson Liget tanya Buzogány
utca, Ligetdűlő, Nád utca, Zsindely utca külterületi településrészein),
- étkeztetés (Hajdúsámson területén),
- családsegítés (Hajdúsámson területén)
- házi segítségnyújtás (Hajdúsámson területén),
- idősek nappali ellátása (Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírábrány, Nyíracsád és Fülöp
területén),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Hajdúsámson, Nyíradony és Nyíracsád területén),
3.) Területi irodák illetve ellátottak számára nyitva álló helyiségek, nyújtott szolgáltatások:
4266 Fülöp, Arany János u. 21. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás,
étkeztetés, házi segítségnyújtás)
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, étkeztetés)
4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)
4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. (gyermekjóléti szolgáltatás)
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segítségnyújtás)
4288 Újléta, Kossuth u. 20. (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás,)
4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §, 63. §, 65. §, 65/F. §-a
alapján – kötelező feladatként – étkeztetést, házi segítségnyújtást,
családsegítést, nappali ellátást, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, 42. §-a
alapján – kötelező feladatként – gyermekjóléti szolgáltatást,
gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosít. Támogató
szolgálatot működtet az 1993. évi III. törvény 65./C §-a,
tanyagondnoki szolgálatot működtet az 1993. évi III. törvény 60. §-a,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet az 1993. évi III.
törvény 65. §-a alapján.
5.) Szakágazati besorolás:

889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

6.) Alaptevékenysége
Kötelező feladatként ellátja az étkeztetési-, házi segítségnyújtási-, családsegítési-, nappali ellátási-,
gyermekjóléti szolgáltatási-, gyermekek napközbeni (bölcsőde) ellátási feladatait.
Önként vállalt feladatok: támogató szolgálatot-, tanyagondnoki szolgálatot-, valamint
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet.
Tevékenység típusa
1. alaptevékenység
2. alaptevékenység
3. alaptevékenység
4. alaptevékenység
5. alaptevékenység
6. alaptevékenység
7. alaptevékenység
8. alaptevékenység
9. alaptevékenység

Szakfeladat száma
889101
889921
889924
889201
889925
889928
889922
881011
889923

Szakfeladat megnevezése
Bölcsődei ellátás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Támogató szolgáltatás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

7.) Működési területe:
-

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde Nyíradony város,
Hajdúsámson város, Vámospércs város, Balkány város, Nyírábrány
nagyközség, Bagamér nagyközség, továbbá Nyíracsád, Nyírmártonfalva,
Fülöp, Újléta, Álmosd, Nyírmihálydi község közigazgatási területén,
- Étkeztetés Nyíradony város, Hajdúsámson város, Nyírábrány
nagyközség, Fülöp község, Nyíracsád község és Újléta község
közigazgatási területén,
- Családsegítő szolgáltatás Nyíradony város, Hajdúsámson város,
Nyírábrány nagyközség, Fülöp község, Nyíracsád község és Újléta község
közigazgatási területén,
- Gyermekjóléti szolgáltatás Nyíradony város, Hajdúsámson város,
Nyírábrány nagyközség és Fülöp község, Nyíracsád község és Újléta
község közigazgatási területén,
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-

-

Támogató szolgáltatás Hajdúsámson város, Nyíradony város, továbbá
Nyíracsád község és Fülöp község közigazgatási területén,
Tanyagondnoki szolgáltatás Nyíradony város közigazgatási területén
(Aradványpuszta, Tamásipuszta, Szakolykert, Láró-tanya külterületi
településrészein), és Hajdúsámson Liget tanya (Buzogány utca, Ligetdűlő,
Nád utca, Zsindely utca) külterületi településrészein.
Idősek nappali ellátása Hajdúsámson város, Nyíradony város, Nyíracsád
község, Fülöp község és Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén.
Házi segítségnyújtás Hajdúsámson város, Nyíradony város, Nyíracsád
község, Újléta község, Fülöp község és Nyírábrány nagyközség
közigazgatási területén.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Hajdúsámson város, Nyíradony
város és Nyíracsád község közigazgatási területén.

8.) Alapítói jog gyakorlójának neve és székhelye:
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Fenntartó szerv neve és székhelye:
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
9.) Irányító szerv neve és székhelye:
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
10.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Alaptevékenységét
önállóan látja el. Az előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági
feladatait a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el.
Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Tanácsa hatáskörébe tartozó intézményvezetői kinevezés,
vezetői megbízás határozott időtartamra, legfeljebb öt évre szól
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján. Az
egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács
elnöke.

12.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó.
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személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatások szállásnyújtás nélkül

14.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény által használt vagyonra és vagyon feletti
rendelkezés jogára a Társulási Megállapodásban és a
tagönkormányzatok rendeleteiben foglaltak az irányadók.
15.) Tevékenységének forrása:

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
tagönkormányzatainak költségvetéséből nyújtott támogatás, az
intézmény saját bevétele, átvett pénzeszközök, valamint
támogatásértékű bevételek.

16.) Az intézmény férőhelyeinek száma
Székhely bölcsőde (4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.): 40 fő
Telephely bölcsőde (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9.): 20 fő
Nappali ellátás (idősek klubja): 20 fő
A házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma:
- a székhelyen: 126 fő
- telephelyen: 27 fő
- összesen: 153 fő
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban kihelyezhető készülékek száma: 70 db készülék
Záradék
1. Ezen alapító okirat - a 2. pontban foglalt kivételével - 2013. július 1. napjától lép hatályba.
2. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei ellátás esetén Bagamér, Nyírmihálydi
és Balkány települések tekintetében ezen alapító okirat 2013. szeptember 30. napján lép
hatályba.
Az alapító okiratot a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
32/2013. (IV.24.) NYMITT számú határozatával fogadta el.

Nyíradony, 2013. április 24.

Benő János
címzetes főjegyző

Tasó László
elnök
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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 véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet
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 Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben
foglaltakkal, és azt mellékletével együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
86/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) Balkány Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és az
1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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2013 – 2018
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2.)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
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Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Balkány Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Balkány a Nyírségben, Nyíregyházától délkeletre közel 27 km-re, Debrecentől északkeletre 40 kmre, Nagykállótól 14 km-re, az M3-as autópálya 234-es csomópontjától délkelet felé, 20 km-re
található. Területe délen nagy távolságra terjed, a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonnyal,
Hajdúsámsonnal és Hajdúhadházzal határos, 24 tanyájának jelentős része ezen a területen található.
További szomszédai nyugaton Geszteréd, északon Nagykálló, Biri és Kállósemjén, keleten pedig
Szakoly.
A város csak mellékutakon közelíthető meg, négy irányból: Téglás–Geszteréd felől a 4901-es úton,
Nyíregyháza–Nagykálló felől, Nyíradony felől, illetve Nyírmihálydi–Szakoly felől. A környező
főutak (4-es, 41-es, 403-as, 471-es) elkerülik.
Megközelíthető volt a 112-es számú Nagykálló–Nyíradony-vasútvonalon is, de a személyforgalmat
2007. március 3-án gazdaságtalanságra és kihasználatlanságra hivatkozva leállították. Az utolsó
évben már csak napi két pár vonat közlekedett a 23 km hosszú vonalon. A városban és külterületén
a vonat négy helyen – Görénypuszta, Balkány, Cibakpuszta és Abapuszta – állt meg.
A lakosság harmada – 2142 fő – a kiterjedt tanyavilágban él, amely jelenleg 24 „élő” tanyabokorból
áll. A megyére jellemző munkanélküliség is az ott élőket sújtja, köszönhetően alacsony iskolai
végzettségüknek és a munkahelyek hiányának. A lakosság jelentős részének a mezőgazdaság
biztosítja a megélhetést. Nagy hagyományokkal rendelkezik a település az alma és a meggy
termelésében, melyek telepítése ma is folyik, akárcsak a szükséges hűtőházak építése. A szántóföldi
növénytermesztésben a kukorica, a gabonafélék és a dohány termesztése a jellemző. A zöldségfélék
közül a paprika, paradicsom, az uborka és az utóbbi években a dinnye termesztése a népszerű.
Azonban itt is jellemző, hogy a kis parcellák – és az ebből fakadó tőkehiány – hosszabb távon nem
biztosítanak jó megélhetést a mezőgazdaságban dolgozók számára.
Az alapfokú oktatás-nevelés feltételei a település óvodáiban és két általános iskolájában adottak. A
gyereknek a kötelező órákon kívül lehetősége van a zene és a tánc alapjainak elsajátítására is. Az
önkormányzat irányítása alatt működik a könyvtár és a művelődési ház. A környező települések
színvonalas ellátását is szolgálja a 2002-ben épült modern mentőállomás. A városi rendőrőrs a
Gödény-kúriában található, emellett polgárőrszolgálat is működik. A város 2007-ben elnyerte a
megye legfittebb városa címet.
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településrendezési terv,
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A település demográfiai mutatói
Állandó népesség Balkányban 2011. évi adat
állandó népesség száma
6215 fő
3151 fő
nő
51 %
3054 fő
férfi
49 %
173 fő
0-2 évesek
2,78%
488 fő
0-14 éves nők
7,85 %
560 fő
0-14 éves férfiak
9%
142 fő
15-17 éves nők
2,28 %
147 fő
15-17 éves férfiak
2,36 %
1682 fő
18-54 éves nők
27 %
2077 fő
18-59 éves férfiak
33,4 %
212 fő
60-64 éves nők
3,4 %
156 fő
60-64 éves férfiak
2,5 %
557 fő
65 év feletti nők
8,96 %
314 fő
65 év feletti férfiak
5,05 %
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Településünk 2012. évi demográfiai adatait az alábbi táblázat mutatja:
Korcsoport

férfi

nő
összesen

0-3 éves
4-6 éves
7-14 éves
15-18 éves
19-60 éves
61-100 éves
Összesen:

122 fő
110 fő
307 fő
206 fő
2071 fő
439 fő
3255 fő

117 fő
84 fő
276 fő
176 fő
1894 fő
730 fő
3277 fő

231 fő
194 fő
583 fő
382 fő
3965 fő
1169 fő
6532 fő
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- 64 Lakónépesség száma az év végén
lakónépesség
2007 (fő)

6563 fő

2008 (fő)

6442 fő

Lakónépesség számának változása (%)

1.84 %

2009 (fő)

6362 fő

Lakónépesség számának változása (%)
2010 (fő)

1.3 %
6298 fő

Lakónépesség számának változása (%)
2011 (fő)

1%
6215 fő

Lakónépesség számának változása (%)

1.3 %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Belföldi vándorlások

állandó jellegű odavándorlás
2008
128
2009
133
2010
119
2011
138
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

elvándorlás

egyenleg

155
132
122
181

-27
1
-3
-43

Természetes szaporodás

Élve születések száma
2008
55
2009
64
2010
61
2011
54
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

halálozások száma
74
89
100
75

természetes szaporodás (fő)
-19
-25
-39
-21

Balkány Város lakosainak száma – 2012. január 01-je állapot szerint – 6532 fő. A 18 éven aluli
népesség 1390 fő, míg közülük 1008 fő a 14 éven aluli lakos.
A 60 év feletti korcsoportban az állandó lakosok száma 1169 fő. Városunkban is megfigyelhető az
az országos tendencia, miszerint évről-évre csökken a születések száma.
Az életkor alapján 2012-ben 3965 fő aktív lakosra 2559 fő inaktív lakos jut. Ez a szám önmagában
azonban nem mutatja a tényleges helyzetet, mert a betegség miatt munkát vállalni nem tudók,
munkanélküliek száma is befolyásolja a lakosság teljesítőképességét.
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal élő, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Balkány Város Önkormányzat az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely
áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a
helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a
kerület lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a
jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Balkány Város Önkormányzata erősíteni kívánja elkötelezettségét az esélyegyenlőségi politikát
megalapozó általános etikai értékek, és a demokratikus közösségek számára mértékadó alapelvek
iránt. (Az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság, a szolidaritás, a
tisztességes bánásmód, az erőszakmentesség, a partnerség, a sokszínűség, a különbségek
elfogadása, a tolerancia, az előítéletektől való mentesség.)
A program gyakorlati megvalósítása révén nemcsak az esélyegyenlőség feltételeinek a
megteremtése a cél, hanem további fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás is. A program célja
akkor valósul meg leginkább, ha együttműködés révén – önkormányzat koordinálásával - az érintett
szervezetek és intézmények alkalmazkodnak a folyamatosan változó igényekhez és törekednek a
programban meghatározott intézkedések megvalósítására.
Az eleve hátrányos helyzetben lévő személyek esetében nem elegendő annak biztosítása, hogy őket
a többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek
lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni
lehessen. Ezért az Esélyegyenlőségi Program kiemelt figyelmet fordít az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, az oktatás és a képzés területén a jogellenes
elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, a közszolgáltatásokhoz, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre, olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket, a hátrányos helyzetű csoportok tagjai
részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a közügyek irányításában.

Célok
Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy településünkön, minden állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű
közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Balkány Város Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 66 •
•
•
•
•

az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
a szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az
esélyegyenlőségi programnak a kerületben élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Balkány Város Önkormányzat alapvető célja, hogy városunk olyan település legyen, ahol
érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni.
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj,
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerint.
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek
• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos
helyzetű csoportok számára,
• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi,
szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,
• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával,
vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások
bevezetésével.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát, arányát
és helyzetét. Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a közszolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, ezen keresztül feltárjuk az egyes területeken jelentkező problémákat. Az
adatok és következtetések alapján meghatározzuk a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő
feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP Intézkedési Terv (IT) tartalmazza.
A HEP IT célja
A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi
együttműködési rendszer bemutatását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd
a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A Képviselő-testület elfogadta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(III.11.)
önkormányzati rendeletét, valamint az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
21/2006.(XI.10.) önkormányzati rendeletét. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy
városunkban olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a
hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások
középpontjában a család áll.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Az Esélyegyenlőségi Program készítése során a korábban készült stratégiákat, fejlesztési terveket,
koncepciókat tekintettük át, és gondoskodtunk a programok közötti összhang megteremtéséről.
Tekintettel arra, hogy a koncepciók, beszámolók jelentős mértékben tartalmazzák a jelenlegi
programban tárgyalt célcsoportok bemutatását, helyzetük elemzését előfordul átfedés más
programokban megjelenített adatokkal, elemzésekkel.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és
nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik
ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a
becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák
felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános
küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. „A romák esetében jellemző
az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben
lévőkhöz tartoznak.
A szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők közé a munkaerő-piaci
aktivitás mellett alacsony iskolai végzettség, a roma származás, a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység és a lakókörnyezet sorolható.
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé
tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük
társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken.
Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci
esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük „megrendítő”.
A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társadalmi
előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális létbizonytalanság
mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója az a
kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalom egészétől.
A 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint nemzetiségi hovatartozás alapján országosan 190
ezren vallották magukat cigánynak, míg a reprezentatív cigányvizsgálatok eredményei alapján a
kutatók 1971-ben 320 ezer fő körülire, 1993-ban 468 ezer körülire, 2003-ban pedig mintegy 570
ezerre becsülték a romák számát. Ez az ország teljes népességéhez viszonyítva közel 5,5 százalékos
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- 69 arányt jelentett. A 2003-asnál frissebb kutatási adatok egyelőre nem állnak rendelkezésünkre.
Kutatói becslések a romák számát 2010-es évekre 650–750 ezer közé teszik. A roma lakosság
életkori összetétele lényegesen fiatalabb népességet mutat, mint a nem roma népességé.
Arra vonatkozóan, hogy Balkány városában mennyi a roma származású népesség aránya nem áll
rendelkezésünkre adat.
A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszközök
egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra jelentős külön
forrást biztosítanának.
A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell
ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk
révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat
szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Városunkban tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A tanyavilágban élők, nem mobilisak, a
munkahely teremtés végett, nem hajlandóak az ingázásra. A roma nők iskolai végzettsége,
foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt
feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket
kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A KSH adatai alapján. 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer fő (2011.
év hasonló időszakának adata: 470 ezer fő) a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben
10,5%-os (2011. év hasonló időszakának adata: 10,6 ) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az
előző évhez képest nem változott, a nőké 0,6 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a
(2011. évben az éves átlag 52,9 %-a) egy éve vagy annál régebben keresett állást. A
munkanélküliség átlagos időtartama 18,7 hónap, ez egy hónappal kevesebb az egy évvel korábbinál.
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- 70 A népszámlálás során összesített adatból
látható, hogy az állampolgárok 49 %-a
vallotta
magát
foglalkoztatottnak,
inaktív kereső 26 %-uk, munkanélküli 6
%-uk.

forrás: KSH 2011.
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya
nemenként településünkön
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli összesen
fő
nő
férfi
összesen
389
377
786
413
542
955
439
483
922
456
489
925

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők
Balkányban
év
18-29 évesek száma
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
592
642
1234
2009
588
655
1243
2010
588
643
1231
2011
603
630
1233
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nő
247
289
302
242

180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli
fő
%
férfi összesen
Nő
férfi
összesen
186
433
63
49
55
327
616
69,97 60,3
64,5
283
585
68,79 58,59
63,44
214
456
53,07 43,76
49,29

száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként

fő
49
52
57
57

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
Férfi
összesen
%
fő
%
fő
%
8,27
28
4,36
77
6,23
8,84
55
8,39
107
8,6
9,69
52
8,08
109
8,85
9,45
66
10,47
123
9,97

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály
munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő
meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek
száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai
ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.
A magyar munkaerő-piaci helyzet legfontosabb jellemzője a tartósan alacsony munkaerő-piaci
részvétel, ami a kirívóan alacsony foglalkoztatási szintnek, valamint az átlagosnál valamelyest
magasabb munkanélküliségnek az eredője. A gazdasági válság hatására Balkányban is romlott a
munkaerő-piaci helyzet. A szegénység kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és
szociológiai tényezők mellett – a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 71 ugyanakkor fordítva is igazolható: a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye
erősen korlátozott. A munkaerőpiacot jellemző alacsony foglalkoztatási ráta elsősorban az alacsony
iskolai végzettséggel rendelkező népesség magas inaktivitására vezethető vissza, amely mindkét
nemnél és a munkaerőpiacon egyébként legaktívabbnak számító középkorosztálynál is
megfigyelhető. A fent felsorolt problémák különösen erőteljesen, kumulálva jelentkeznek a
munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű mélyszegénységben élők és roma népesség
esetében.
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma Balkányban
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma
lakónépesség (fő)
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
%
fő
%
fő
%
2008 2183 2397
4580
389 17,8 377 15,7 766 16,7
2009 2181 1958
4139
413 18,9 542 27,68 955 23
2010 2208 2387
4595
439 19,88 483 20,2 922 20
2011 2036 2380
4416
456 22,39 469 19,7 925 20,9
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A munkanélküliek számának alakulását az ellátások feltételei jelentősen befolyásolják. A
Munkaügyi Központ által biztosított ellátás (álláskeresési járadék) időtartama folyamatosan szűkül
(jelenleg 90 nap), melynek következménye, hogy a munkanélküli személy hamarabb jelenik meg és
igényel az önkormányzattól támogatásokat.
Településünkön a regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeresők
673
929
876
fő
száma összesen
fő
20
23
16
20 éves és fiatalabb
%
2,97
2,47
1,82
fő
103
149
130
20-24 év
%
15,3
16
14,8
fő
76
112
105
25-29 év
%
11,29
12
11,98
fő
97
139
109
30-34 év
%
14,4
14,9
12,14
fő
84
115
117
35-39 év
%
12,48
12,37
13,35
fő
84
125
112
40-44 év
%
12,48
13,45
12,78
fő
100
128
113
44-49 év
%
14,85
13,77
12,89
fő
75
92
104
50-54 év
%
11,14
10,76
11,87
fő
25
33
56
55-59 év
%
3,7
3,55
6,39
fő
9
13
14
60 év felett
%
1,33
1,39
1,598
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2011

2012

863

841

22
2,54
127
14,7
109
12,6
104
12,05
100
11,58
87
10,08
113
13,09
114
13,2
74
8,57
13
1,5

25
2,97
154
18,3
107
12,72
83
9,86
100
11,83
86
10,22
90
10,7
110
13,07
74
8,79
12
1,42
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- 72 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen
végzettek

év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen
elvégzők száma

fő
Fő
%
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
0
0
0
2012
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
Az alacsony iskolai végzettség alapvető hatással van a későbbi foglalkoztatási lehetőségekre is.
Balkányban az alapfokú iskolai végzettség megszerzése tekintetében, azonban megállapítható, hogy
foglalkoztatásuk igen alacsony, hiszen a nyilvántartott álláskeresők jelentős arányát a 8 általánosnál
alacsonyabb, illetve 8 általános végzettséggel rendelkezők alkotják
Alacsonyan iskolázott népesség Balkányban
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem
lakosság száma
általános iskolát
rendelkezők 15-x évesek száma
összesen
végzettek száma
összesen
nő
férfi összesen
nő
férfi
Összesen
nő
férfi
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2011
5192
2704 2488
4161
2011 2150 1031 19,85 693 25,62 338 13,58
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés
év

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint településünkön
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
Év
8 általánosnál alacsonyabb
8 általános végzettség
végzettség
Fő
fő
fő
2008
766
36
407
2009
955
39
481
2010
922
43
466
2011
925
38
450
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen
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c) közfoglalkoztatás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a munkanélküliség nagyságát tekintve szinte a rendszerváltás óta a
legrosszabb helyzetű megyék közé tartozott.
A munkanélküliség mind az állástalan személy, mind pedig a gazdaság és a társadalom
szempontjából súlyos probléma, amely átmenetileg, vagy tartósan jövedelemhiányt okoz. A tartós
munkanélküliség anyagi veszteséggel jár és elszegényedéshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet.
A közfoglalkoztatási program célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a
korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy
rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához.
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a
gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a
következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett
szakképzetséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban
válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik,
egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni.
A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység
átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli személy
társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal
küzd.
A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen
eszközöknek, a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli
személyek aktivitásának növelése.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül a Nagykállói kistérségben a legmagasabb a tartósan
regisztrált munkanélküliek aránya. Az inaktív és a munkanélküli népesség foglalkoztathatóságát
nagymértékben megnehezíti a piacképes ismeretek hiánya. Ebből kifolyólag szükséges képzési,
átképzési programok lebonyolítása, a tananyagok fejlesztése, valamint az ezekhez szükséges
oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése. A foglalkoztatott népességen belül
jelentős a más településre eljárók aránya.
Tovább nehezíti a helyzetet a kicsiny bokortanyákon élők viszonylag nagy száma, akiknek nem
csak a tömegközlekedés, de gyakran a műút sem elérhető lakóhelyükön. Ezen okok miatt az itt élők
csak nehezen juthatnak hozzá az intézményes ellátásokhoz. Nagyon fontos az információhiány
csökkentése ezeken az eldugott helyeken.
A demográfiai adatok alapján látható, hogy a település nem egy elöregedő képet mutat, viszont a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának folyamatos csökkenése, új munkahelyek
létesítésének hiánya miatt, sokan ingáznak a nagyobb települések irányába.
A hosszú ideje tartó munkanélküliség az érintettek esetében tartós fásultságot, reménytelenséget
eredményez, gyakori probléma, hogy még a munkaügyi központban, családsegítőben sem
jelentkeznek, a segítségkérést hiába valónak tartják. Számukra az egyedüli stressz kezelés az
alkohol, dohányzás, nőknél gyakran a nyugtatók.
Az 1990-es években a korábbi elavult iparszerkezet és a viszonylag magas arányú mezőgazdasági
termelés leépülése miatt igen nagymértékben csökkent a foglalkoztatottság, a munkanélküliség
robbanásszerűen megnőtt
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tanyavilágban él. A tanyai lakosok száma 2142.
A megyére jellemző munkanélküliség is az ott élő lakosokat sújtja, köszönhetően alacsony iskolai
végzettségüknek és a munkahelyek hiányának.
Ahogy a múltban, úgy a jelenben is a mezőgazdaság biztosítja a megélhetést a lakosság jelentős
részének. A jelenlegi termelési forma, a kis parcellák, a tőkehiány hosszabb távon nem biztosíthat
jó megélhetést a „földben” dolgozó számára. Ezen a téren tovább kell lépni, ki kell használni a
település adottságait. Nagy hagyományokkal rendelkezik a település az alma, és a
meggytermelésben. Napjainkban is nagy a telepítési láz, egymás után épülnek a hűtőházak, csak
egy feldolgozó üzem hiányzik, mely a foglalkoztatás javításához is hozzájárulna. A szántóföldi
növénytermesztésben a kukorica, a gabonafélék és a dohánytermesztés a jellemző. A zöldségfélék
közül a paprika, paradicsom, az uborka és az utóbbi években a dinnye termesztése a népszerű. Az
’50-es évektől 1990-ig jól működő Termelőszövetkezet és Állami gazdaság nyújtott biztos
megélhetést, munkát a lakosoknak. 1990-től a földterületek magánkézbe kerültek. Az ott dolgozók
jelentős része munkanélkülivé vált, vagy az idősebb generáció korkedvezményes nyugdíjazást
kapott.
A rendszerváltás előtt, a lakosság jelentős részének biztosított munkát a Fémmunkás vállalat. 1990
után ez a vállalat is magánkézbe került, melynek eredménye volt, hogy a dolgozók nagy részét
elbocsátották. Ma ez a vállalat más néven működik, fém ajtókat és ablakokat, valamint
fémszerkezeteket gyárt, a foglalkoztatottak létszáma azonban nem éri el a rendszerváltás előtt
foglalkoztatottak létszámát, lényegesen kevesebb.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakközépiskolai
gimnáziumi
szakiskolai
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
résztvevők
résztvevők
összesen
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2009
33
0
0
0
0
0
0
2010
71
0
0
0
0
0
0
Nincs
Nincs
Nincs
2011
35
124
Nincs adat Nincs adat
adat
adat
adat
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
2012
Nincs adat
Nincs adat Nincs adat
adat
adat
adat
adat
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként
év

18-29 évesek száma
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
592
642
1234
2009
588
655
1243
2010
588
643
1231
2011
603
630
1233
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
49
52
57
57

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
Férfi
összesen
%
fő
%
fő
%
8,27
28
4,36
77
6,23
8,84
55
8,39
107
8,6
9,69
52
8,08
109
8,85
9,45
66
10,47
123
9,97

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 75 f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A képzési támogatások célja az álláskeresők és a munkahely megszűnéssel veszélyeztetettek
munkaerő-piaci esélyeinek javítása. A hátrányos helyzetű és inaktív emberek munkaerőpiaciintegrációjával, reintegrációjával a piacképes tudásszint elérése. A decentralizált
foglalkoztatási alaprészből finanszírozott képzés támogatását úgy kell biztosítani, hogy az
harmonikus egységet alkosson az uniós forrásokból valamint a Regionális Képző Központok
elkülönített pénzügyi keretéből megvalósuló képzésekkel. A képzés az egyik legfontosabb eszköz
a régió foglalkoztatási szintjének növelésében.
Kiemelten támogatandó: azoknak a személyeknek a képzésben való részvétele, akik álláskeresők
és
• szakképzettséggel nem rendelkeznek, vagy meglévő szakképesítésük elavult,
• 50 év felettiek,
• alacsonyan iskolázottak,
• a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegekhez tartozók,
• azoknak az inaktívaknak a képzése, akik gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy
ápolási díjban részesülnek.
A fenti célcsoportokhoz tartozók olyan irányú képzését kell kiemelten támogatni, amely
• munkáltatói igényekre épül,
• a bejelentett munkaerőigényeket figyelembe véve valós foglalkoztatási igényeket elégít ki,
• a képzésben résztvevő nyelvi, számítástechnikai vagy szakmai ismereteinek bővítését
eredményezi,
• hiányszakmák betöltésére irányul.
Ajánlott képzés esetén képzési támogatásként megtéríthető a képző intézmény által megállapított
képzési költség. A mindenkori pénzügyi forráslehetőségeink függvényében meghatározásra kerül
azon képzési programok köre, ahol a munkaügyi központ mérlegelési jogkörében eljárva
keresetpótló juttatás támogatást biztosít a részvevők számára, a megállapodáskor hatályos
kötelező legkisebb munkabér 60-100 % közötti mértékben. A képzésben résztvevő személy
részére keresetpótló juttatás állapítható meg akkor, ha a képzés időtartama hetente legalább a húsz
órát eléri (intenzív képzés). Kivételesen indokolt esetben támogatható a képzéshez kapcsolódó
szállás, utazás és élelmezés költsége. Az elfogadott képzések indokolt esetben - főigazgatói
jóváhagyással – támogathatók.
Az elfogadott képzések esetében a támogatás mértéke - mérlegelés alapján – a képzési költség 5070 %-a. A mérlegelés szempontjai: A hiányszakmák, a támogatással érintett személy meglévő
képzettsége, a képzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek, a támogatással érintett személy
munkatapasztalata, az adott egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása. A munkaadónál
munkaviszonyban állók képzése esetén a képzés költségénél 50-100 % a támogatás mértéke.
Kereset kiegészítés indokolt esetben adható a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés
alatt elért kereset különbözetéig.
A foglalkoztatás politika elsősorban az aktív eszközökre helyezte a hangsúlyt. A munkahelyteremtésre és a foglalkoztatottság elősegítésére az elmúlt években fordított kiadások mára már
pozitív tükörképet mutatnak. A képzések, átképzések a legnagyobb segítséget nyújtották a
munkanélküliek számára.
A képzési támogatások célja az álláskeresők és a munkahely megszűnésével veszélyeztetettek
munkaerő-piaci esélyeinek javítása.
A támogatás megállapításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
5.1.1
az ügyfél képzésének munkaerő-piaci indokoltsága,
5.1.2
a gazdaság elvárásai,
5.1.3
minél gyorsabb kikerülés a regisztrációból,
5.1.4
a támogatás költséghatékonysága.
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- 76 A képzéshez kapcsolódó keresetpótló juttatást az Flt.14.§ (6) bekezdése határozza meg mely szerint
nem lehet alacsonyabb a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60%- nál, és nem
haladhatja meg a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér összegét, azaz 73.500,Ft/hónapot. Keresetpótló juttatás biztosítható a képzés első napjától a képzést lezáró vizsga utolsó
napjáig.
A Munkaügyi Központ Területi Kirendeltsége, Munkaerő-piaci képzésének szervezése 2012. évi I.
ütemterve szerint a térségben 53. képzés indult, melynek nagy részéhez a Központ keresetpótló
juttatást biztosít.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Az Önkormányzat a mélyszegénységben élő személyeket igyekszik bevonni a
közfoglalkoztatásba. Ezek révén az arra rászorulóknak esélyt kínál a munka világába való
visszatérésre. A közmunkaprogramok évek óta sikeresek városunkban, mert a résztvevőket sikerül
visszavezetni a munka világába. Térségi közmunkaprogram keretében évente több hátrányos
helyzetű tartós munkanélküli foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat. Közmunkában résztvevők
elsősorban településtisztasági feladatokat teljesítenek. Két éve indult a START munka, amelyben
120 embert mozgatunk meg.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén megvalósuló hátrányos megkülönböztetés nem csak az egyes ember
méltóságát, egzisztenciáját, önbecsülését érintő jelenség, hanem számos egyéb következménye
miatt a társadalmi integráció megvalósulására is káros. Foglalkoztatási diszkriminációs ügyekben a
legtöbb jogsértés a roma kisebbséghez tartozás miatti hátrányos megkülönböztetés, a női nemhez
tartozás, az anyaság és a terhesség és a fogyatékosság miatt történik
Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján az a cél, hogy mérsékelődjenek azok a negatív tényezők (a
foglalkoztatottak munkavégzés alóli kibújása, alkoholfogyasztás), amelyek akadályozzák a
hatékony munkavégzést. Bár felnőtt emberekről van szó, mégis nagy jelentőséget kell fordítani a
nevelésre. Munkára, normális, rendszeres éltre nevel maga a program, emberhez és társakhoz méltó
viselkedésre a környezet, a társaság. A program során bebizonyosodni látszik, hogy a tartós
munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran
mentális problémákkal küzd. A program egyik célja, hogy ezeket az embereket felkaroljuk és
megmutassuk, hogy van kiút.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
szabályozása alapján a magyar önkormányzati rendszer széles (tág) hatáskörű modell, azaz az Ötv.
szerint a helyi önkormányzatok a helyi közügyek teljességét kötelesek ellátni. Helyi közügynek
minősül a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint a helyi önkormányzás és a
lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek a megteremtése.
E széles hatáskörnek része a szociális szolgáltatások, valamint néhány pénzbeli és természetbeni
ellátás biztosítása. Az Ötv. 13. § (1) bekezdése - 8. pontjában szerepel a szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások - taxatíve tartalmazza az önkormányzat azon feladatait, melyeket
működése során biztosítania kötelező.
Az ellátási kör szabályait szociális ellátások, valamint szolgáltatások esetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.),
gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza.
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- 77 Mind az egyén, mind kisebb-nagyobb közösségei számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák,
amelyekben időlegesen vagy véglegesen nem tudnak magukról gondoskodni. Életvitelük mások
közreműködése, segítsége nélkül már nem tartható fenn a megszokott szinten.
A szociális és (gyermekjóléti) gondoskodás feladata, hogy feltárja ezeket a helyzeteket, s azokra az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartva - a biztosított jogi keretek között
megfelelő megoldásokat találjon.
Segélyfajták a támogatás
gyakorisága szerint
Rendszeres

Átmeneti

Segélyfajták a juttatás módja szerint
Pénzbeli
Természetbeni
- ápolási díj,
- lakásfenntartási támogatás,
- aktív korúak ellátása
- közgyógyellátás,
(foglalkoztatást helyettesítő
- egészségügyi szolgáltatásra
támogatás, rendszeres szociális való jogosultság,
segély),
- időskorúak járadéka
- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély
- átmeneti segély,
- temetési segély
- köztemetés

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosultak pénzbeli ellátásának 2 típusa van:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- a rendszeres szociális segély.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően dönt a települési önkormányzat
jegyzője arról, hogy a jogosult részére rendszeres szociális segélyt, illetőleg a foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kell-e megállapítani.
A jogosultság megállapításának feltételei:
Az aktív korúak ellátására való jogosultságot abban az esetben lehet megállapítani, ha a családnak
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90%-át (2013. évben: 25.650,- Ft) és vagyona nincs.
Amennyiben megállapításra kerül az aktív korúak ellátására való jogosultság, akkor az ügyfél
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága (1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés h)
pontja) ezen a jogcímen fennáll.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a személynek, akinek az aktív
korúak ellátására való jogosultságát megállapították kivéve, ha a rendszeres szociális segélyre való
jogosultság feltételeivel rendelkezik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2013. évben: 22.800,- Ft.).
Rendszeres szociális segélyt állapítanak meg annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek,
aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
- egészségkárosodott személynek minősül, vagy
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy
gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy
- a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi
körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel.
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- 78 A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult
családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér
(75.500,-Ft) személyi jövedelem-adóval, munkavállalói, egészség-biztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 90%-át (44.508,- Ft).
Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a
44.508,- Ft és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22.800,-Ft összegének különbözetét. Ebben
az esetben a rendszeres szociális segély legmagasabb összege 21.708,- Ft lehet.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Önkormányzatunk, összesen 1 önkormányzati bérlakással rendelkezik. A lakásviszonyok jellemző
problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása. Lakhatást segítő
támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás. Településen a szociális igazgatásról és ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény szerint megállapított normatív lakástámogatást 800 családnak állapított
meg az önkormányzat. A lakástámogatás havi összege 2.500.- 8000.- Ft / havi összegben
természetbeni ellátásként, valamint pénzbeli ellátásként került megállapításra, a közüzemi
számlákhoz, a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt
támogatást. A lakásállomány száma Balkányban 2359, Településünkön nem megfelelő lakhatási
feltétellel, veszélyeztetett élő személy, és közterületen élő hajléktalan személy, az önkormányzat
nyilvántartásában nincs. Az időskorúak lakhatási helyzete a települési viszonylatban kielégítőnek
mondható. A településen működő intézmények épületeinek állapota megfelelő, az infrastrukturális
ellátottság is megfelelő. A településen élők eladósodásának a folyamata a 2012-2013 évben volt
érzékelhető. A végrehajtó irodák által kért adatszolgáltatásból, valamint az ingatlanárverési
hirdetmények számából lehet következtetni, hogy egyre több családot, valamely közszolgáltató,
vagy hitelintézet felé fennálló tartozás miatti végrehajtás elrendelése.
3.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló törvénynek megfelelően az önkormányzat biztosítja a feladat és
hatáskörébe tartozó közfeladatok közül az egészségügyi alapellátást, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatásokhoz való hozzáférést a város és kistérség területén élők számára.
A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás,
a szív- és érrendszeri elváltozások 2009. évben a népesség 22,8%-át érintette, 2011. évben ez a
szám 29,6% -ra változott. Az emésztőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A
háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati
megbetegedések fordulnak elő leggyakrabban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek,
anyagcsere-kórképek, cukorbetegség, rosszindulatú daganatok). A gyermekek esetében továbbra is
az asztma (26,7%), az általános immunrendszer elváltozásai (20,5%), a bőr speciális
immunrendszerének gyulladásos állapota (19,1%), valamint a táplálkozási és anyagcsere
megbetegedések a legjellemzőbbek (15,4%).
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önkormányzati feladatok tekintetében:
• háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
• fogorvosi alapellátás,
• alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
• védőnői ellátás,
• iskola- és ifjúság orvosi ellátás.
3 felnőtt háziorvos, 1 gyermek háziorvos, 1 fogorvosi praxis, és 3 védőnő látja el településünkön az
alap egészségügyi ellátást.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés településünkön, két
idősek otthonában, a Szent Miklós Szeretetotthon és Menedékházban, amely 1995-ben nyitotta meg
kapuit, a Görög Katolikus Egyházközség működteti. A házban 45 idős ember és 30 otthonról
menekülni kényszerülő anya, leányanya és gyermek talált menedéket, valamint a Szent Antal
Idősek Otthonában valósul meg. Az idősotthon az arra rászoruló idős emberek számára
szükségleteikhez igazodó teljes körű ellátást biztosít, ami a napi háromszori étkeztetést, szükség
szerinti ruházattal ill. textíliával való ellátást, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, a
foglalkoztatást és a lakhatást foglalja magában.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati
intézmények, a templom, a civil szervezetek. Településünk kedvező természeti adottságokkal,
értékekkel rendelkezik. A közművelődési, a könyvtári terület számos, a társadalmi felzárkózás
szempontjából hasznos programot működtethet, melyek a kulturális hátrányok, az iskolai
lemorzsolódás csökkentését szolgálhatják. A nem formális és informális tanulási lehetőségeket,
tanórán kívüli szabadidős programokat kínáló kulturális és sport intézményrendszerre alapozott
programok hatása a nem formális és informális tanulás támogatásában, a társadalmi befogadás és
aktív részvétel erősödésében várható. Ezzel elősegítik a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését,
kreatív képességeinek kibontakoztatását, hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan
fejlesztik a különböző kompetenciáikat, és javítják fizikai erőnlétüket is.
Olyan közösségi központok és szociális foglalkoztató és képző centrumok létrehozása a cél,
amelyek a romák számára segítik a tanulás és a munka világába történő belépést. A közösségi
központok tevékenysége ki kell, hogy terjedjen az állampolgári felelősségre, a háztartási és
gazdálkodási ismeretekre, a kertkultúra ismereteire, a személyi és környezeti higiéniára, az
egészséges életmódra, a felelős családtervezésre, így a rendszeres testmozgásra, az egészséges
táplálkozásra, a dohányzás és a túlzott mértékű alkoholfogyasztás megelőzésére, a tanulás és képzés
fontosságára, a kulturális értékek ismeretére és elsajátítására is.
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási
biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a
közszolgáltatások hosszú távon való fenntartása.
A településen élők élhető életminősége, a mindennapi élet alapfeltételeit tartalmazza, amelyhez
hozzátartozik, a fizikai környezettel kapcsolatos tényezők, a humán szolgáltatások a gyermekjóléti,
a szociális, egészségügyi, óvodai, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek. Alapvető
cél azállampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, hosszú távon való minőségi fenntartása
3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság
munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő
problémák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése
szerepel.
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- 80 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során kerületünkben
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a tartós Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
munkanélküliség, számuk nem csökken.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése.
A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli

Felzárkóztatási,
szervezése.

átöröklődése.

fejlesztési

programok

Ösztöndíj alapítása a pályakezdés megkönnyítése
érdekében.
Jelzés a jogalkotók felé.
Megfelelő módszer megtalálása, kezdeményezése a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen.

A romákra vonatkozó adatok gyűjtésének
nehézségei, a célcsoport meghatározásának
bizonytalanságai lehetetlenné tették mérhető
teljesítménykövetelmények rögzítését, és ezekre
épített monitoring rendszer létrehozását. A
számszerű adatok, indikátorok hiánya nem ad
valódi értékelésre lehetőséget.
a munkanélküliek munkaerő-piacon történő Képzések bővítése, munkahelyteremtés.
elhelyezkedésének segítése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége számadatokban (2012. év):
Az utóbbi két évben a védelembe vett gyerekek aránya megnövekedett, a többi ellátotthoz képest.
Oka a súlyos magatartászavarokból adódó teljesítményzavar, illetve iskolai problémák.
Viszont jelentős mértékben csökkent a szabálysértést és bűncselekményeket elkövető kiskorúak
száma.
2010. 08. 31.-ei LXVI. tv. életbelépésével az 50 órát meghaladó igazolatlanul mulasztó tanköteles
tanulók esetében a gyermek védelembe vételére és az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére kerül
sor. 2012-es évben 8 gyermek esetében került sor ilyen intézkedésre. 13 fiatal esetében az
iskoláztatási támogatásuk felülvizsgálata történt meg, s 3 fiatal esetében az ellátás szüneteltetése
vált szükségessé. A fiatalok túlnyomó többsége halmozottan hátrányos helyzetű, legtöbbször
kétszülős családból 15 év feletti fiatal. Azonban elmondható, hogy hiába a törvényi szabályozás a
megtett intézkedésnek sok esetben kevés a visszatartó ereje
Sor Nem
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szá
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- 81 A gyermek akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha mindkét szülője – különélés
esetén a törvényes képviseletét ellátó szülője -, legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezték/fejezte be sikeresen. A szülők által önkéntesen kitöltött adatlap alapján a
jegyző megállapítja, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány halmozottan hátrányos
gyermek és tanuló él. A rendelkezésre álló adatok alapján a jegyzőnek jelentési kötelezettsége van
a KIR rendszerbe, évente kétszer aktualizálva az adatokat.
A beérkezett nyilatkozatok alapján 2012. december 31-ei állapot szerint Balkányban halmozottan
320 hátrányos gyermek, illetve tanuló él.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a
veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben levő
családoknak támogatást nyújt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
•
•
•

a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések,
óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától
pedig 50 %-os kedvezményt jelent.
külön jogszabályban meghatározott kedvezmények - tankönyvtámogatás - igénybevételére,
valamint
augusztus és november hónapban pénzbeli támogatásra, amelynek összege nem emelkedett
az elmúlt évhez képest, továbbra is gyermekenként 5.800,-Ft. A támogatás finanszírozása
100%-ban az állami költségvetésből történik. Az egyszeri támogatást 2012. augusztusában
már természetbeni támogatásként – Erzsébet utalványban - kapták meg a jogosultak.

A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, ez 2012. évben
37.050,- Ft. volt.
A gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermek, illetve a nappali tanulmányokat
folytató nagykorú esetén ez az összeghatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
140%-a. Ez az összeghatár 2012. évben 39.900,-Ft volt.
Az öregségi nyugdíjminimum 2012 évben sem változott, 28.500.- Ft volt, így 2012-ben a
nyugdíjminimum %-os meghatározása is változatlan maradt.
A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél
vagyonnyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik. A vagyoni érték meghatározása is
a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest.
Továbbra sem tekinthető vagyonnak azaz ingatlan amelyben a család él, na nem hasznosítható –
haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű sem.
2012-ben 910 esetben került megállapításra, 15 alkalommal került elutasításra a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Megszüntetésre 11 esetben került sor. A
megállapított jogosultság 910 gyermeket érintett, ebből 284 fő nagykorút. A nagykorú kérelmező
saját jogon nyújthatja be a kérelmet. Abban az esetben, amikor a nagykorúvá vált jogosult tanulói
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- 82 jogviszonya megszűnt a jogosultság megszűntetésre került, majd ha az egyéb feltételek fennálltak a
tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolásával ismételten megállapítható volt a jogosultság.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
2012-ben 59 rászoruló család részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, 69 esetben.
Az ellátásra felhasznál összeg 2012 évben: 230.000-Ft. volt. A 2012-ben 51 család részesült egyszer
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, 8 család kapott két vagy több esetben támogatást. A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem indoka legtöbb esetben a gyermekek
iskolakezdése miatti többletkiadások okozta anyagi helyzet, az alacsony jövedelem miatti
megélhetési gondok, betegség miatti gyógyszerköltség, váratlan kiadások, illetve a megnövekedett
hiteltörlesztő részletek, lakásfenntartással kapcsolatos anyagi nehézségek. A családok megélhetését
általában nehezítő problémák megoldására átmeneti segéllyel a gyermekekkel kapcsolatos anyagi
nehézségek miatt pedig a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással tudott az önkormányzat segíteni.
A pénzbeli, természetbeli támogatás a rászoruló családok részére általában a megélhetési
nehézségeken segített, de egyre több esetben fordult elő, hogy jelentős összeggel segítettünk olyan
családokon ahol a közüzemi számlák befizetésének elmaradása miatt a szolgáltatás kikapcsolását
tudtuk megelőzni illetve a már kikapcsolt szolgáltatás visszakapcsolásához nyújtottunk anyagi
segítséget.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti gyermekek
száma
2008
3
258
2009
3
263
2010
3
251
2011
3
233
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
védőnők száma

átlagos gyermekszám védőnőnként
86
87
83
77

A gyermekjóléti alapellátást: a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ látja
el. Telephelye: 4233. Balkány, Kossuth u. 5. szám
A szolgálat működési területe:
Balkány Város közigazgatási területe.
A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak száma:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Képesítés, munkakör

Családgondozó

Összesen:

Szociális munkás
Szociális munkás és Szociálpolitikus
Szociálpedagógus
Összesen:

0
1
1
2

0
1
1
2

A gyermekjóléti szolgálat egyik legfőbb törekvése, a városlakók szociális biztonságának
megteremtése a gyermekkorúak és fiatalok tekintetében. Elsődlegesen ezen cél elérése érdekében
létesült a gyermekjóléti szolgáltatás az adott térségben. A megalakulásától eltelt évek távlatából
pedig az is megmutatkozik, hogy igénybevételére, a településen felmerülő gyermekkorúakkal
kapcsolatos problémák megoldásának tekintetében szükséges is.
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- 83 Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény. 39-40. §
értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás négy féle cél elérése érdekében teljesít különféle
feladatokat:
1. A gyermek testi- lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése.
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
4. A családjából kiemelt gyermekek családjukba történő visszahelyezése érdekében.
A gyermekjóléti szolgált elsődleges feladatai között szerepelteti a családokkal történő gondozási
tevékenységet.
A gondozási tevékenység a szociális munka alapelveire, módszertanára épülő gondozási folyamat,
mely történhet önkéntes alapon alapellátásban, hatósági alapon (jegyzői hatáskör) kötelező jelleggel
a védelem alá vont gyermekek családjainak esetében. A gyermekjóléti szolgáltatás bármilyen
formája azonban ingyenes az igénybevevő számára.(Gyvt.)
Az egyéni/családi esetkezelések alkalmával a családgondozók a hozott probléma mellett nagy
figyelmet fordítanak a kliens nem delegált problémáira is, s együtt tervet készítenek a megoldásra.
A fentebb említett négy fő cél elérése érdekében a szolgálat prevenciós célzatú feladatokat is ellát a
gyermekek veszélyeztetettsége kialakulásának megelőzése érdekekében, így:
- szakemberekhez irányítást, mint például pszichológiai tanácsadást, családterápiás kezeléseket,
ingyenes jogsegélyszolgálat
- a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert tart fenn és működtet, a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.
A gyermekvédelem területén A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekébena
gyermekjóléti szolgálat:
-

-

-

a Családsegítő Szolgálattal napi munkakapcsolatban állunk, mely a kliensek egy részének
együttgondozását jelenti
a Védőnői Szolgálattal, mivel a 0-5 éves korú gyermekek, valamint a várandós kismamák
veszélyeztetettségének megszüntetése kiemelt feladat, óhatatlan a napi együttműködés, melyet
írásos formában rögzítettünk. A várandós kismamák gondozása az egyben együttgondozást is
jelenthet, de a családgondozó ilyen esetben mindig konzultál az illetékes védőnővel.
Az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartásunkban is a napi rendszeresség a jellemző, mivel a
jelzések kb. 70%-a a nevelési-oktatási intézményekből érkezik, s nem csupán az iskolai
hiányzások okán, hanem magatartás problémák, szülői elhanyagolás, egyéb területéről is. A
rendszeresség eredményezte azt, hogy a pedagógusok ifjúságvédelmi felelősök,
intézményvezetők együttműködési hajlandóságot mutatnak, a gyermekeink védelme érdekében
s mára együtt gondolkodhatunk a prevenciós megoldásról.
A szülőknek sok segítséget nyújtunk a gyermekeikkel kapcsolatos problémáik minél sikeresebb
megoldása érdekében.

A gyermek testi- lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése miatt és a
családjukból kiemelt gyermekek családba való visszahelyezése érdekében:
Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározott kötelezettségeink szerint járunk el, így a Gyámhatóság felkérésére részt veszünk az
átmeneti nevelt gyermekek családi körülményeinek felülvizsgálataiban, ezen gyermekek családját is
gondozzuk. A fenti cél elérésének érdekében kapcsolatot tartunk a Gyermekvédelmi Központ
illetékes családgondozójával, nevelőszülői tanácsadójával, gyámmal és a gondozóhellyel.
2012-ben 38 átmeneti nevelt gyermek családjával tartottuk a kapcsolatot (a családok száma 21).
Az átmeneti nevelt gyermekek esetében kiemelt feladat lenne a gyerekek gondozási helyükön való
meglátogatása. Amit helyben viszont biztosítani tudunk az a család gondozása, a kapcsolattartás
folyamatos megvalósítása érdekében és a veszélyeztető problémák leküzdése miatt.
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A 251/2006.(XXI.6.) Kormányrendelet törvényi kötelezettséget is ró a szolgálatra ezen feladatkör
ellátása érdekébe.
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenységére jellemző hogy:
Az utóbbi két évben a védelembe vett gyerekek aránya megnövekedett, a többi ellátotthoz képest.
Oka a súlyos magatartászavarokból adódó teljesítményzavar, illetve iskolai problémák.
Viszont jelentős mértékben csökkent a szabálysértést és bűncselekményeket elkövető kiskorúak
száma.
2010. 08. 31.-ei LXVI. tv. életbelépésével az 50 órát meghaladó igazolatlanul mulasztó tanköteles
tanulók esetében a gyermek védelembe vételére és az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére kerül
sor. 2012-es évben 8 gyermek esetében került sor ilyen intézkedésre. 13 fiatal esetében az
iskoláztatási támogatásuk felülvizsgálata történt meg, s 3 fiatal esetében az ellátás szüneteltetése
vált szükségessé. A fiatalok túlnyomó többsége halmozottan hátrányos helyzetű, legtöbbször
kétszülős családból 15 év feletti fiatal. Azonban elmondható, hogy hiába a törvényi szabályozás a
megtett intézkedésnek sok esetben kevés a visszatartó ereje.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Higiéniás probléma
Általános:a felvilágosító, segítő, támogató

Veszélyeztetettségi tényezők
megelőzése, hatásuk enyhítése.

Gyermekek
megoldása

iskolaszünetben

tevékenységgel csökkenteni, vagy
megszűnhet azoknak a fertőző gócoknak a
száma, ahonnan folyamatosan újra, és újra
elindul a fejtetvesség. A célcsoport
meghatározása; szülők, pedagógusok,
gyermekek tájékoztatása folyamatos
ellenőrzéssel, tájékoztatással, egyéni
esetkezeléssel, megbeszéléssel csökken
/megszűnik a gócok száma
kialakulásának Általános: A szűrővizsgálatokkal, a kóros
elváltozásokat korán lehet észlelni, illetve,
meg lehet akadályozni az elváltozások
kialakulását.
Rövid:Célcsoport
meghatározása,
szülők,
pedagógusok,
gyermekek tájékoztatása Közép:Felmérés
véghezvitele
Hosszú:
a
felmérés
eredményeinek felhasználása a felvilágosító
tevékenység megszervezéséhez, illetve, a
megelőző programokhoz
való

felügyelet Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése.
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal
foglalkozó
szakemberek
továbbképzése, a hátrányos helyzetű gyermekek
nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők
eredményes
bevonását
segítő
ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése
érdekében.
Kérhető ellátásokról információhiány.
A kedvezményekről tájékoztatás a szülők részére.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező,
legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel
támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget –
mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert
igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert
az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen
hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló
potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.
A nemek egyenlőségének elemzését, vizsgálatát az is nehezíti, hogy a nagy adatgyűjtő szervek –
munkaügyi központok, KSH, stb. – sem kérik kellő részletességgel ezen adatokat. Azonban a nők és
férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak
feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály.
Noha valóban semmiféle szabály, rendelet vagy törvény nem írja elő, a valóság az, hogy a
gyermekgondozással, háztartással, házkörüli munkákkal, idős- és beteggondozással kapcsolatos
feladatok elsöprő többségét ma is még mindig a nők végzik, akár dolgoznak emellett fizetést
biztosító munkahelyen is, akár nem.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők foglalkoztatását alapvetően befolyásoló tényező, hogy kisgyermekes anyáról van-e szó. A
kisgyermekes szülők munkavállalását nehezíti a munkahelyek hiánya, a nem szokványos
foglalkoztatási formák mellőzése. Kevés a részmunkaidős és a távmunka, a rugalmas munkaidő
alkalmazása. A kisgyermekes anyák a megnövekedett családi feladatok, a láthatatlan munka mellett
akkor tudnak nagyobb eséllyel helytállni a munkahelyükön is, ha azok rugalmas lehetőségeket
tudnak ajánlani számukra addig, amíg a gyermek kicsi. Ez több odafigyelést igényel mindkét féltől,
a munkaadóktól és a munkavállalóktól is.
b) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettség már önmagában is olyan tényező, mely rontja az egyén
munkavállalási esélyeit. Ha ehhez még hozzáadódik az is, hogy az alacsony iskolai végzettségű
személy a „gyengébb” nemhez tartozik, elhelyezkedési lehetőségei tovább csökkenhetnek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Hazánkban a nők foglalkoztatottságában az elmúlt években kedvezőtlen helyen állt, a kisgyermekes
anyák foglalkoztatási aránya hazánkban a legkisebb volt. A gyermekvállalást követően a
nőknek/anyáknak sokszor esélyük sincs arra, hogy a munkahelyre visszatérhessenek, hiszen annyi
idő alatt, amíg az édesanya otthon van gyermekével - ha még testvér is születik, csak nő ez az idő -,
sajnos sok esetben a munkahely megszűnik, vagy a munkakör átalakul. Előfordul, hogy az
édesanyák különböző képzéseken, átképzéseken vesznek részt annak reményében, hogy a
gyermekgondozási segély („Gyes”) lejártakor nagyobb eséllyel térhetnek vissza a munkaerőpiacra.
Természetesen mindehhez szükséges, hogy gyermekeik számára biztosított legyen a napközbeni
ellátás valamely formája. Ha mégis sikerül visszatérni az eredeti munkahelyükre, bérezésük
jelentősen alacsonyabb az ugyanolyan korú, képzettségű, ugyanannyi szakmai tapasztalattal
rendelkező férfi kollégáikhoz képest.
Magyarország kormánya komoly lépéseket tett az elmúlt két évben, hogy segítse a nők életét,
munkaerőpiaci jelenlétüket a gyerekneveléssel egyidőben, a családi adórendszer bevezetésével,
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Munka Törvénykönyve megteremtette azt a keretrendszert, ami elengedhetetlenül szükséges egy
rugalmasabb, családbarát munkaerőpiac kialakulásához.
Várhatóan tovább növeli majd az anyák elhelyezkedésének esélyeit a 2013. januárban életbe lépett
Munkahelyvédelmi Akcióterv. Ugyanis ennek segítségével a munkaadói járulékkedvezmény
érdekeltté teszi a munkaadókat, hogy minél nagyobb arányban foglakoztassanak kisgyermekes
nőket. A munkáltatónak ez a támogatás 3 év alatt 858 ezer forint megtakarítási lehetőséget jelenthet.
A kisgyermekesek mellett 2,3%-kal bővült azon anyák foglalkoztatási rátája is, akiknek a
legfiatalabb gyermeke 6-11 éves, s így megfeleződött e csoport lemaradása az uniós átlagtól. Azon
anyáknak, akiknek a legfiatalabb gyermeke már elérte a 12 éves kort, több mint ¾-e dolgozik, a
foglalkoztatási rátájuk 4,1%-kal magasabb, mint az uniós átlag.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a településen a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény hatálya alá tartozó, óvodában és iskolai napköziben történik.
3.) A napközbeni ellátást óvodában, napközi otthonban vagy egyéb formában kell megszervezni.
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható meg
térítési díj.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása személyi térítési díját a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes
képviselő köteles az ellátást biztosító intézménynek megfizetni.
A gyermekvédelmi törvény a gyermekek napközbeni ellátásához normatív kedvezményeket állapít
meg:
Kedvezményben részesülnek a nagycsaládban / három vagy több gyermeket nevelő családok / élő
gyermekek, nekik az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetniük. 50%-os kedvezményt biztosít a
törvény a tartósan beteg és a fogyatékos gyermekeknek.
2012-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult bölcsődés, óvodás, 1-8 osztályos
gyermek 100% kedvezményben részesül.
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse a szülőkkel való kapcsolattartást jónak ítéli, az napi szinten
realizálódik.
Az óvoda maximálisan kihasznált, minden gyermeket fel tudnak venni, elutasításra nem került sor,
amennyiben a szülők nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról
nem tudnak gondoskodni.
A szülőkkel nagyon jó a kapcsolattartás. A szülőkkel való jobb kapcsolattartás érdekében közös
programokat szervezett az óvoda: munkadélutánok, kirándulások, ünnepségek keretében. Nyílt
napok megrendezésével még nagyobb lehetőség nyílik a szülők számára, hogy betekintést
nyerjenek az óvoda mindennapi életébe.
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szintfelmérését. Pszichológus, logopédus rendszeresen látogatja az óvodát, segítenek a felmerülő
problémák megoldásában.
2011.09.01.-től önállóan a Városi Önkormányzat által fenntartott intézmény a Barackvirág Óvoda,
valamint a Szent Jácint Óvoda a Görög Katolikus Egyház fenntartásában kezdte el működését és látja
el a gyermekek napközbeni ellátását, a korábban önkormányzati óvodák helyett.
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma.
A bölcsődei ellátás megszervezése, - a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása - Balkány
Város, és a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulása keretében a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. számú Bölcsőde útján valósul meg.
A gyermekek átmeneti gondozása tekintetében helyettes szülő beállítására nem került sor,
egyrészt a településen belül ezen feladatok ellátására nem volt jelentkező, másrészt igény, illetve
szükség sem merült fel (a családok életvitele, a gyermekek gondozása megfelelő). A gyermekek
átmeneti gondozását nagyszülők, rokonok, ismerősök, szomszédok vállalni tudják.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a
családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.
Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Családon belüli erőszak a történelemben mindig is létezett, ám többnyire tabu témának számított
szinte mindegyik társadalomban. A jelenség minden emberi kultúrában, civilizációban előfordul,
etnikai, vallási és társadalmi osztályoktól függetlenül mindenhol létezik. A figyelem először a
feminista-polgárjogi mozgalmak megjelenésekor irányult a problémára, az 1960-as, 1970-es
években az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. A családon belüli erőszakos
cselekményeket "nők elleni erőszaknak" nevezték el, utalva arra, hogy az áldozatok döntő
többsége nő, míg az erőszak gyakorlója az esetek legnagyobb részében a férfi. A családon belüli
erőszak még mai modern társadalmunkban is tabunak számít, mind az erőszak alkalmazója, mind
annak elszenvedője igyekszik eltitkolni az erőszak létét. A külső környezet sem segíti a családon
belüli erőszak feltárását, a társadalom nagy része úgy tekint a jelenségre, mint valamely családi
problémára, mely nem rá tartozik.
A családon belüli erőszak számtalan módon megvalósulhat, leggyakrabban fizikai-, szexuális-,
érzelmi-, lelki-erőszakként, a bántalmazott személy pénzügyi-, baráti-, családi-kapcsolatának
korlátozásaként jelentkezhet. A különböző erőszak-formákat, uralmi-formákat az erőszakos
magatartások módszere (fizikai-, lelki-, szexuális erőszak), gyakorisága (rendszeres, eseti) és
nagysága (tettleges becsületsértés, könnyű testi sértés vagy akár emberölés) alapján lehet
elhatárolni. Az erőszak széles skálán mozoghat kezdve a nem személyre irányuló erőszak-formáktól
(tárgyak összetörése, rugdosása, háziállatok kínzása) egészen a legsúlyosabb fizikai sértésekig
(erőszakos közösülés, emberölés).
A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelentősebb
mértékben jelenlévő probléma, mint gondolnánk.
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magánlaksértés, közterületen garázdaság, illetve a verbális erőszak körében a zaklatás. Itt említendő
meg az, hogy a családon belüli erőszakra jellemző módon az alap erőszakos cselekmények
bizonyítása, nyilvánosságra kerülése sok esetben nem történik, történhet meg, ugyanakkor a
későbbiekben kiskorú veszélyeztetése bűntette keretében elhúzódó hatása felmerülhet.
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján
egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak
segítségért.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A Szent Miklós Szeretetotthon és Menedékház Családok Átmeneti Otthona 1996. 07. 01-óta
működik. Kétszintes összkomfortos akadálymentesített épület, melyhez parkosított udvar és kert
tartozik. A földszinten hat szoba, 3 fürdőszoba, 3 WC található, valamint az étkező konyhával,
amely alkalmas főzésre. Az anyák itt étkeznek a gyerekekkel együtt. Az emeleten három szoba,
személyzeti WC, egy összkomfortos fürdőszoba, egy betegszoba, és a családgondozó irodája
található. A szobák célnak megfelelően, kényelmesek. Minden szobában található íróasztal. Az
épület igényes tervezésű, mind külső, mind belső építészeti szempontból. Az udvar szépen
parkosított, rendezett, ugyanez mondható el az épületről is. A konyha jól felszerelt, tiszta a szobák
ízlésesen vannak berendezve, kellemes, meleg hangulatot árasztanak.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi közéletben, az önkormányzati képviselő testületben a 9 képviselő között mindösszesen egy
nő foglal helyet. Ezzel ellentétben az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények,
többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak. Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása
a szakterületek, ill. vezetői szintek között merev nemi sztereotípiákat követ. Ha az önkormányzati
intézmény hálózat felső vezetését vizsgáljuk, akkor az intézményvezetők jelenlegi arányban: 50 %a nő. Megállapítható, hogy településünkön jelenleg, nincs olyan szervezet, amely a nők
érdekvédelmére alakult
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében
keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a
munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex
programokkal lehet enyhíteni.
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól
eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő
eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt
számukra is.
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A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A tartós munkanélküliség aránya a nők Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a
esetében magasabb.
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó
aktív korú családtagok által kedvezményesen
igénybe
vehető,
korszerű
ismeretek
megszerzését
célzó
speciális
képzési
programok körét.
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több Szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások,
gyermeket nevelő család esetében a ellátások során célzott támogatások körének
szegénység kockázata magas.
kialakítása.
A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
munkaerő piacra mérsékli a szegénység intézmények működtetése.
kialakulásának kockázatát.
Önkormányzat
gazdasági
helyzetének
figyelembevételével az ellátásköltségeinek
átvállalása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Az Európai Parlament és Tanács 2012. évet az Aktív Idősödés és a Nemzedékek Közötti
Szolidaritás Európai Évének nyilvánította. A kezdeményezés fókuszában az állt, hogy az Európai
Unió időseinek száma az elmúlt 40 év alatt majdnem megduplázódott.
A XXI. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása.
A fejlett országokban ez az egyik legnagyobb társadalmi siker – és egyben a legnagyobb kihívás is.
E kihívásra reagálva Magyarországon is szükséges az időspolitika kialakítása. Magyarország
népessége fogy, korösszetételében változik – idősödik. E változások ráirányítják a figyelmet a
társadalmi szolgáltató-ellátó rendszerek hosszú távú fenntarthatóságára. A társadalmi és
demográfiai változások hatására új szükségletek és új keresletek jelennek meg, melyre mind
politikai, mind társadalmi, mind gazdasági és szolgáltatói szinten szükséges reagálni. Időszerűvé
vált a társadalmi szemlélet formálása, a meglevő védelmi-szolgáltató rendszerek hozzáigazítása a
demográfiai és a családi struktúrákban bekövetkezett változásokhoz, valamint mindazon
intézkedések elindítása is, amelyek hozzásegítik a társadalom tagjait az aktív, biztonságos és méltó
időskorhoz.
Az életkor meghosszabbodásával a népesség egyre nagyobb arányát alkotó generáció mind
erőteljesebb társadalmi hasznosságának előmozdítása fontos feladat, megkerülhetetlenül fontos cél.
Fontos, hogy a ma még fiatalabb generáció tagjai számára és a most idős generáció számára
egyaránt pozitív lehetőségeket jelentsen a közeli és távoli jövő. A növekvő élettartam hatással van a
különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, nem elegendő egy-egy részterület fejlesztését kitűzni
célul, a megnövekedett életkorból adódó kihívásokra átfogó változtatásokkal, stratégiailag fel kell
készülni.
Magyarországon általában a nyugdíjazás időpontjától számítódik – társadalmi szinten – idősnek az
ember. A nyugat-európai országokban, általánosságban 65–70 éves kortól tekintik idősnek az ott
élőket. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti
felosztását használjuk.
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- a 60–74 év közöttiek az idősödők,
- a 75–89 évesek az idősek,
- a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek –őket hívjuk a magyar nyelvben egyszerűen
„aggoknak”.
A férfiak és a nők korstruktúrája is markánsan különbözik. A nőknél ugyanis a gyermekkorúak
terhére lényegesen nagyobb arányban vannak jelen az idősek, mint a férfiaknál. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy a város időskorú lakosságának közel kétharmada a gyengébb nemhez tartozik.
A korszerkezeti összetétel komplex mutatójaként használt ún. öregedési index lényegében a szélső
korcsoportok egymáshoz viszonyított arányát jelzi, azt mutatja meg, hogy száz gyermekkorúra
mennyi időskorú jut.
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint Balkányban
nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak száma
2008
796
2009
782
2010
758
2011
727
Forrás: TeIR, KSH Tstar

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma
1126
1107
1046
1008

összes nyugdíjas
1922
1889
1804
1735

Időskorúak járadékában részesülők száma településünkön
időskorúak járadékában részesülők
száma
2008
37
2009
36
2010
25
2011
26
2012
26
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek
részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző időskorúak
járadékában részesíti azt
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális
tudással rendelkezik.
Hátrányos megkülönböztetés településünkön, a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Regisztrált
Tartós
regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
száma
száma
száma
fő
fő
%
fő
2008
786
22
2.798
433
2009
955
31
3.246
616
2010
922
49
5.314.
585
2011
925
56
6.054
456
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
A táblázatból egyértelműen látható, hogy az 55 év felettiek elhelyezkedési aránya nagyon
alacsony. Magas a tartós munkanélküliek száma. Ez az arány évről-évre emelkedik.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek arányának növekedése a szociális szolgáltatások (alap-és szakosított szolgáltatások) iránti
igény növekedését eredményezik. A szolgáltatások szervezésénél elsődleges alapelv az otthoni,
saját lakókörnyezetben történő ellátás. Az alapszolgáltatások rendszerén belül elsősorban az
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás és
a nappali ellátás szolgálják az idős lakosságot.
A statisztikai adatok szerint ezen szolgáltatásokat egyre nagyobb mértékben veszik igénybe
országos, regionális és megyei szinten egyaránt.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 92 Szociális alap és szakosított ellátásban részesülők
országos, regionális és megyei szinten 2000-2011 között

Területi egység

2000

2005

2008

2011

107.803
20.583
9.902

155.091
32.264
15.489

szociális étkeztetésben részesülők
ország
Észak-Alföldi régió
Sz-Sz-B. megye

98.158
15.236
6.215

106.702
19.312
8.693

házi segítségnyújtásban részesülők
ország
Észak-Alföldi régió
Sz-Sz-B. megye

40.292
7.226
2.935

45.130
8.571
4.030

48.120
8.746
4.407

87.941
23.176
11.787

37.964
7.739
3.597

37.066
8.122
4.010

nappali ellátásban részesülők
ország
Észak-Alföldi régió
Sz-Sz-B. megye

39.917
7.669
3.886

39.742
7.553
3.690

tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezésben részesülők
ország
Észak-Alföldi régió
Sz-Sz-B. megye

72.183
10.939
4.217

81.425
12.555
4.989

84.444
12.786
5.219

88.886
13.542
5.666

Forrás: Idősügyi Program Nyíregyháza 2012.
A települési önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a lakosság teljes körű információkat kap
akár az ügyintézéshez, és folyamatosan a települést érintő legfrissebb hírekhez való hozzájutás is
biztosított a lakosság számára. A gyengén látók részére a honlap akadálymentesített verziója is
működik. A közszolgáltatások infokommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott.
Az idősekkel való foglalkozás helyi közszolgáltatások terén megfelelő színvonalú. Az
egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden lakosa
számára biztosított. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező közszolgáltatási feladatának. A
szociális alapszolgáltatások közül, elérhető a házi segítségnyújtás, és a szociális étkeztetés. Az
idősek számára is, a településen belül megoldott az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi,
szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére
biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Településünkön a
szolgáltatások köre rendkívül színes képet mutat. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező
feladatának és emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít.
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep
jutott a civil szektornak, egyházi, szervezetek több szociális intézményt hoztak létre és
működtetnek.
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egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi
ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja.
Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás
érzése.
Az alábbi alapelvek mentén állítottuk össze a helyi programot, az abban foglalt célokat és
intézkedéseket:
• Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési
minta, de kimondható, hogy van egészséges öregedés.
• Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem azért, mert idősek.
• Az idősödéssel mindinkább az "öt I"-vel lehet számolni orvoslásban, ápolásban,
gondozásban
egyaránt.
Ezek:
Immobilitás
(mozgásképtelenség),
Instabilitás
(állásképtelenség vagy probléma), Intellektuális hanyatlás és az Iatrogénia (az egészségügyi
ártalmak Inkontinencia (vizelet-, széklettartási problémák)).
• Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák
speciálisak, körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást
figyelembe véve és mégis hatékonyan.
c) idősek informatikai jártassága
Mindennapi életünket megfordíthatatlanul behálózta az információs technológia. Az
állampolgároknak alapvető joga a szolgáltatásokhoz és az információkhoz való hozzáférés joga. Az
idős emberek részére rengeteg előnnyel járhat, ha hozzákapcsolódnak ehhez a világhoz, másrészt
hátránnyal is járhat, ha nem tudnak hozzájutni. Nem kapcsolódni az információs technika
világához nem egyszerűen azt jelenti, hogy bizonyos on-line szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá,
hanem azt is, hogy kimaradnak az egyik legfontosabb társadalmi jelenségből.
Az idősek iskolai végzettsége emelkedik, várhatóan a számítógépes infrastruktúrához és az általa
kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés igénye is növekszik. A célként kitűzött feladatok az idősek
számára, számítógép és internetes ismeretek elsajátítása érdekében tanfolyamok szervezése.
A megvalósításban résztvevők: idősek szociális alapszolgáltatását nyújtó intézményei, a szakosított
ellátást nyújtó intézmények, civil és egyházi szervezetek.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során kerületünkben
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.
Generációs programok szervezése.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékosság annak a maradandó állapotnak vagy sajátosságnak a megnevezése, amikor egy
személy érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességei számottevően
elmaradnak az emberek átlagától és ez a társadalmi életben való részvételét jelentősen akadályozza
vagy lehetetlenné teszi.
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társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési
eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.

A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a
család általános társadalmi helyzete határozza meg.
Kiemelt fontosságú, hogy a fogyatékos gyermek nevelése, gondozása és ápolása, valamint a
fogyatékos felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak marad-e lehetősége
munkavállalásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások és
segédeszközök elérhetőségét.

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az
államigazgatás területén meghonosodjon az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem
(csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és
felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének
szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket.
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi
szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a
döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell
tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi
forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek,
rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is,
amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti.

A fogyatékos személyek létszámának felmérésére az 1990. évi és a 2001. évi népszámláláskor
került sor, ez utóbbi szerint 577 ezer fő volt a számuk, ez a népesség 5,7%-át tette ki. Az
adatfelvétel - a KSH szerint is - alulbecsüli a fogyatékos népesség adatait, így a létszám 600 ezer
főre becsülhető.
A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban
vannak időskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem
életkora előrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. A fogyatékos személyek
között a 60 évnél idősebbek aránya 44,8%, több mint kétszerese a népesség egészében képviselt
arányhoz viszonyítva. A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (53,8%). A
fogyatékos személyek 17%-a születése óta szenved fogyatékosságban.
A fogyatékos személyek körén belül:
– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%,
– értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%,
– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%.
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved.
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6%
(Forrás: Az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat)

A fogyatékossággal élő népességre vonatkozóan kevés statisztikai adat áll rendelkezésre. A 2001-es
népszámláláskor a fogyatékos személyek száma a megyében 33.473 fő volt, ez a népesség kb. 6 %a.
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A veleszületett fogyatékossággal élő személyeken túl az egyes fogyatékossági csoportokban
különböző mértékben kell számolni a betegségből, balesetből szerzett fogyatékosság miatt
akadályozott személyekkel is.
Az időskori diabetes problémák miatt a látásfogyatékosok száma, a balesetek miatt pedig a
mozgássérültek köre gyarapszik.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A foglalkoztatás célja, hogy a fogyatékos emberek minél „teljesebb, hasznosabb tagjai legyenek a
társadalomnak”. Ehhez három alapelv kapcsolódik szorosan:
- a prevenció: a fogyatékos állapot romlásának megelőzése,
- az integráció: a fogyatékos emberek kapcsolatainak erősítése más emberekkel és
intézményekkel,
- a rehabilitáció: a fogyatékos emberek képességének növelése arra, hogy állapotukat és
képességeiket javítsák.
1998-ban lépett életbe az a szabály, hogy a húsz, vagy több főt foglalkoztató vállalkozások az
álláshelyek öt százalékát megváltozott-munkaképességű egyénekkel kötelesek betölteni, ellenkező
esetben rehabilitációs hozzájárulást fizetnek. A kötelezőn felüli létszámban fogyatékosokat
foglalkoztató munkáltatók pedig támogatást kaphatnak.
A munkáltató a rehabilitáció költségeihez támogatást igényelhet, a támogatás azonban a
foglalkoztatás tényéhez kapcsolódik, és nincs olyan elem, ami a munkaképesség helyreállítását,
vagy romlásának megakadályozását ösztönözné.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, mint például az alanyi közgyógy ellátásban részesülők körében, de hiteles statisztikai
adat, kimutatás ezen vonatkozásban nincs. A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és
természetbeli ellátást és kedvezményt az önkormányzat nem nyújt, és erre az ellátásra vonatkozó
helyi rendeletünk nincs.
Fogyatékossági támogatásra jogosult:
az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, aki az ellátás igénylésének időpontjában
Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve
hontalanként elismert.
Súlyosan fogyatékosnak minősül
a) az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért
kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
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vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos
betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
d) az, aki autista,
e) az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy
karral működtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és szükségszerű használatát írták elő, vagy a
külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem
befolyásolható, és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy
önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.
A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvos-szakértői szerv végzi.
A fogyatékossági támogatás mértéke a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség
hiányától függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 vagy 80%-a.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékkal élők számára olyan környezet kialakítása, mely
megkönnyíti a közlekedést, a tájékozódást és általában minden olyan tevékenység elvégzését,
amelyben az érintett személyek fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak. Megkülönböztetünk
fizikai (az épített környezetre vonatkozó), illetve infokommunikációs (az információkhoz való
hozzáférésre vonatkozó) akadálymentesítést.
Településünkön a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az
egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő hozzáférés biztosítása
érdekében a fizikai akadálymentesítés folyamatosan kertül kivitelezésre. A hatályos
jogszabályoknak megfelelően új beruházások és a felújítások esetén az akadálymentesített
környezet biztosításával történik. Az akadálymentesített intézményeink az egészségház, iskola, és
az óvoda , amelya jogszabályi előírásnak megfelel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő
közintézmények és közterületek, járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során folyamatában
gondoskodunk az akadálymentesség biztosításáról. Ma már a jogszabályban előírt kötelezettség az
akadálymentesítettség, amelynek betartatása az építésügyi hatóság feladata. A településfejlesztési
tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvként jelenik meg az egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítása. Településünkön elérhető a családsegítés, az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás, a nappali ellátások közül az idősek napközi otthona, fogyatékos személyek, a
hajléktalanok, valamint a szenvedélybetegek helyi ellátása, idősek otthona, családom átmeneti
otthona, laksásotthon működik. A települési közoktatási intézmények elhelyezkedését tekintve,
könnyen megközelíthető helyen fekszenek. A település lakóinak és a környező települések
gyermekeit is fogadják, beleértve a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint
a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat is. Az intézményeink az óvoda és az iskola alapító
okiratában szerepel az integráltan oktatható a SNI gyermekek felvétele, a fogyatékosságának
megfelelő korlátozással.
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A kommunikáció színtere az internet világa,
amely a felhasználók otthonába hozhatják a
közösséget.
A kommunikáció színterének bővítése,
Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI
elérhetővé tétele.
szolgáltatás, képzések szervezése (db), olyan
támogatások bevezetése, amely az internethez
való hozzáférést segíti.
Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése,
információs
és
Akadályok megszüntetése.
kommunikációs akadályok megszüntetése,
lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló
program.
Megváltozott munkaképességű emberek
Foglalkoztatási lehetőségek felkutatása
foglalkoztatása

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és
for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban
vesz részt civil szervezetek programjain. Az Önkormányzatunk, helyi rendeletben meghatározottak
szerint pályázati úton támogatja a szervezeteket, (civil alap pályázat) és azok rendezvényeit.
Jelentős civil szervezetek a településünkön: a Balkányi Szociális Egyesület, Oktatásért Alapítvány,
Balkányi „Esély az akáclombok alatt” Egyesület, Balkányi Sport Egyesület, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Falugondnok Egyesület, Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Balkányi Nyugdíjas
Klub Egyesület, Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület, CREDO Zenebarátok
Egyesülete, Balkányi Polgárőr Egyesület. Településünkön a civil szervezetek függetlenségét
elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszony van az önkormányzat és a civil szervezetek
között. Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken, közösségi és
kulturális programokon, aktívan részt vesznek a szervezetek. Az önkormányzat a helyi rendeletében
szabályozottak szerint támogatja a helyi civil szervezeteket, az évi költségvetésének tükrében (civil
alap pályázat) Az egyházzal is jó az önkormányzat viszonya.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településünkön dolgozó szociális, egészségügyi,
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek, helyi civil szervezetek. A helyzetelemzés
során az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsődlegesen a célcsoportokkal kapcsolatos
problémák feltárására, majd a megfogalmazott problémákra intézkedések megfogalmazására
koncentrálódott. Az Önkormányzat akadálymentesített honlapján a www.balkany.hu az elfogadott
dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket
megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése, monitoringja.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési tervben a meghatározott hátrányos helyzetű célcsoportokra irányul, akik számára az
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával, egy sikeres társadalmi élet és integráció esélye a
hátrányaikat csökkentő, esélyeiket növelő, kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul
meg. Az intézkedési tervben a felvetett problémákra keressük az olyan beavatkozásokat, amelyek a
helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást.

1. A HEP IT részletei
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegén
y-ségben
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A szegénység megelőzése, hatásának
mérséklése.
Hátrányos helyzetek generációkon
keresztüli átöröklődése.
A roma népesség hátrányos helyzetének
csökkentése
Munkavállalók hátrányos
megkülönböztetése
Higiéniás probléma

Gyermekek

Közfoglalkoztatásba bevonás

Tájékoztatók szervezése, szakemberek
bevonása
tényezők Tájékoztatók szervezése, szakemberek
hatásuk bevonása.

Veszélyeztetettségi
kialakulásának
megelőzése,
enyhítése.
Gyermekek iskolaszünetben való felügyelet Nyári nappali foglalkozások szervezése
megoldása
Kérhető ellátásokról információhiány.
Szülők tájékoztatása.

Idősek

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.

Nők

gyermekét egyedül nevelő, vagy több
gyermeket nevelő család esetében a
szegénység kockázata magas.
Szűrővizsgálatok iránti érdeklődés hiánya

Fogyatékkal élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Helyi
foglalkoztatási
eszközök
alkalmazása.
Szociális,
gyermekjóléti,
képzési
szolgáltatások bővítése.
Komplex programok bevezetése.

Generációs programok szervezése.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
ellátások során célzott támogatások
körének kialakítása.
Szűrővizsgálatok
népszerűsítésa
a
méhnyakrák, és az emlőrák ellen
a GYÁS, GYES-ről való visszatérés a Közfoglalkoztatás, képzési programok
munkaerő piacra mérsékli a szegénység szervezése.
kialakulásának kockázatát.
Megváltozott munkaképességű emberek
Foglalkoztatásba való bevonás
foglalkoztatása
Az akadálymentes környezet aránya nem
Akadályok folyamatos, ütemezett
100 %-os.
megszüntetése.
A fogyatékkal élők, és családjainak Közösségépítés
elszigetelődésének veszélye
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1. Az álláskeresők számára a
közfoglalkoztatási program tovább
bővítése
2. Helyi foglalkoztatási eszközök
alkalmazása.

Romák
és/vagy
mélyszegény- 3. Szociális gyermekjóléti
ségben élők
szolgáltatások bővítése

képzési

4. Hátrányos helyzet átörökítésének
csökkentése

Gyermekek

Idősek

1. Szűrővizsgálatok az életmódbeli
kockázatok felmérésére.
2. A fejtetvesség megelőzése, és a
fertőzöttség csökkentése.
3. Szülők tájékoztatása Önkormányzati
támogatásokról
4. Csellengők
1. Generációs programok
1. Szűrővizsgálatok a méhnyakrák, és az
emlőrák ellen
2.Visszatérés a munkaerő piacra

Nők
3. Szociális ellátások bővítése.

Fogyatékkal
élők

1. A kommunikáció színterének
bővítése, elérhetővé tétele.
2. Akadályok megszüntetése.
3.
Megváltozott
munkaképességű
emberek foglalkoztatása

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat Polgármester
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat Polgármester
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat Polgármester
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat Polgármester
Védőnő, gyermekorvos iskolák, óvodák,
szülők
Védőnő, gyermekorvos iskolák, óvodák,
szülők
Szociális ügyintézők
Jegyző, Szülők
Iskola
Óvoda, Gyermekjóléti Szolgálat
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Családsegítő Szolgálat
Önkormányzat,
Jegyző,
Szakorvosok,
Háziorvosok, Családsegítő Szolgálat
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Önkormányzat Polgármester, Családsegítő
Szolgálat
Önkormányzat,
Jegyző,
Családsegítő
Szolgálat
Önkormányzat
Önkormányzat
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat Polgármester

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Jövőképünk:
Balkányban élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan
támogatói környezet működtetésével, amely
e.) erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi
szolidaritást,
f.) kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok
számára,
g.) tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.
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- 100 Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák be tudnak illeszkedni a többségi közösségbe.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők leszakadását megakadályozzuk.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlődését, oktatását, továbbtanulását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek mindennapi életének segítésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetben a család, karrier, önmegvalósítás összeegyeztethetőségét.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására.
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indikátor(ok)
tásának
határideje

I

J

Az intézkedés
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Az
álláskeresők
Tartalmas
számára a
közfoglalkoztatás
közfoglalkoztat
hiánya a városban
ási program
továbbbővítése

2

A halmozottan
hátrányos helyzetű
Helyi
családok száma évről –
foglalkoztatási
évre nő, a szegénység
eszközök
oka és egyben
alkalmazása
következménye a
munkanélküliség.

3

Szociális,
gyermekjóléti,
képzési
szolgáltatások
bővítése.

tapasztalataink és a
segélyezési
nyilvántartásunk szerint
a szegénység egyes
családok esetében
generációkon keresztül
öröklődik. Ez az ellátott
családok 30-35 %-át
érintik.

Rövid:Az aktív
korúakat
bevonni a
közfoglalkoztat
ásba
Közép:legalább
1 éves
munkaszerződés
Hosszú:Önálló
munkakeresés,
munkába
történő
elhelyezkedés,
aktív korú
ellátásra való
jogosultság
megszüntetése

Rövid:Közfoglalk
oztatási pályázat
megnyerése
Közép:Közfoglalk
oztatottak
bevonása a munka
világába,
Polgármester
értékteremtő
tevékenység
Munkaügyi
végzése Hosszú:a Központ
közfoglalkoztatott
ak kikerülése az
Önkormányzati
szociális
területről,
elhelyezkedés
ösztönzése

A
munkanélküliek
számának
csökkenése

közfoglalkoztatás
szervezése, tartós
munkanélküliek
részére a 30 napos
foglalkoztatási
kötelezettség
teljesítésének
egyéb lehetőségek
kidolgozása

Munkába való
elhelyezkedésse
l, az segéllyel
ellátott családok
számának
csökkenése

Szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások
bővítése.
Felzárkóztatási
fejlesztési
programok
szervezése.
Ösztöndíj
alapítása a

Folyamatos

Rövid:aktív korúak
ellátásának szüneteltetése.
Közpép: Munkaszerződés,
jelenléti ív, bérjegyzék
Hosszú:kikerülés a
Munkaügyi Központ
nyilvántartásából, kereső
tevékenység miatt

humán, pénzügyi,
technikai erőforrás

Kockázata: hogy továbbra is visszakerülnek a
szociális ellátó rendszerbe. Nincs megfelelő
pályázati kiírás

Munkaügyi
Központ
Kirendeltsége
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Polgármester

Folyamatos

közfoglalkoztatásban
résztvevők száma, egyéb
foglalkoztatottak száma

előirányzata 2013.évi
önkormányzati
költségvetési
rendeletben szerepel, a
személyi és tárgyi
feltételek

Önkormányzati döntés alapján folyamatosan
fenntartható

Munkaügyi
Központ
Kirendeltsége
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Polgármester

Folyamatos

prevenciós programok
száma, résztvevők száma,

személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek az
intézmények
költségvetésében
rendelkezésre áll.

intézmények szakmai programjába beépülve
fenntartható
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pályakezdés
megkönnyítése
érdekében.

4

Hátrányos
helyzet
A hátrányos helyzet
átörökítéséne generációkon való
k
átörökítése
csökkentése

A hátrányos
helyzetűek
számának
csökkentése

Gyermekjóléti
szolgáltatások
bővítése,
felzárkóztatási
programok
szervezése

Önkormányza
t,
Családsegítő FolyaSzolgálat,
matos
gyermekjóléti
Szolgálat,

Résztvevők száma ,
prevenciós programok
száma

Személyi és tárgyi
feltételek, valamint
az önkormányzat
költségvetése

Az intézmények szakmai programjába
beépülve fenntartható

II. A gyermekek esélyegyenlősége
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1

Szűrővizsgá
latok az
Sok az elhízott keveset
életmódbeli
mozgó gyermek
kockázatok
felmérésere

Általános: A
szűrővizsgálato
kkal, a kóros
elváltozásokat
korán lehet
észlelni, illetve,
meg lehet
akadályozni az
elváltozások
kialakulását.
Rövid:Célcsopo
rt
meghatározása,
szülők,
pedagógusok,
gyermekek
tájékoztatása
Közép:Felmérés
véghezvitele
Hosszú: a
felmérés
eredményeinek
felhasználása a
felvilágosító
tevékenység
megszervezéséh
ez, illetve, a
megelőző
programokhoz

Rövid:Bekerülési
paraméterek
meghatározása,
tájékoztató
beszélgetések
Közép:folyamatos
felmérés Hosszú:a
kutatás
eredményeinek
gyakorlati
felhasználása
(pl.:gyógytestneve
léshez, fogyi
táborok
indításához

Az
intézkedés
felelőse

G

H

Az
Az intézkedés
intézkedés
megvalósí eredményességét mérő
indikátor(ok)
tásának
határideje

Védőnők,
Gyermekorvos, FolyaIskolák,
matos
Óvodák, Szülők

Paraméterek
meghatározása:Egységes
felmérési lapok kialakítása
Felmérés:a felmérésben
résztvevő gyermekek
listájának megléte, szülői
beleegyezés megléte, kiszűrt
tanulók száma, terápiában
részt vevő gyermekek száma
Kutatási
eredmények:Védőnői
dokumentáció
Fenntarthatóság:A
folyamatosan jelenlévő
probléma felmérése, terápiás
javaslatokkal való ellátása a
jövő felnőttjeinek, szülőinek
az egészségét érinti, ezért
elengedhetetlenül fontos a
kezelése

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága

Humán, és technikai

Kockázatos, ha a szülők nem járulnak hozzá a
felméréshez:Tájékoztatás meggyőzés
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2

A
fejtetvessé
g
megelőzés A fejtetvesség
e és a
előfordulásának
fertőzöttsé megakadályozása
g
csökkentés
e

Általános:a
felvilágosító,
segítő, támogató
tevékenységgel
csökkenhet,
vagy
megszűnhet
azoknak a
fertőző
gócoknak a
száma, ahonnan
folyamatosan
újra, és újra
elindul a
fejtetvesség.
Rövid:célcsopor
t
meghatározása;
szülők,
pedagógusok,
gyermekek
tájékoztatása
Közép:folyamat
os ellenőrzéssel,
tájékoztatással,
egyéni
esetkeze-léssel,
megbeszélés-sel
csökken
/megszűnik a
gócok száma
Hosszú:a
felvilágo-sító
tevé-kenységek
ered-ményének
gyakorlati
felhasználása

Rövid:célcsopor
t
meghatározása,
tájékoztató
beszélgetések
Közép:folyamat
os vizsgálatok,
egyénre
lebontott
gyakorlati
segítő
tevékenységek
Hosszú:a
felvilágosító
tevékenységek
eredményeinek
gyakorlati
felhasználása

Az
intézkedés
felelőse

G

H

Az
Az intézkedés
intézkedés
megvalósí eredményességét mérő
indikátor(ok)
tásának
határideje

Védőnők,
Gyermekorvo
Folyas, Iskolák,
matos
Óvodák,
Szülők

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága

Célcsoport
meghatározás:a kiszűrt
gyermekek listájának
megléte, aktualizálása
Felvilágosító, és segítő
tevékenység:szülők
véleményei. Után
Humán, technikai
követés:védőnői,
gyermekjóléti szolgálat,
dokumentációja
Fenntarthatóság:a
fejtetvességgel küzdő
családok kirekesztődnek
a társadalomból, ezért ezt
meg kell akadályozni

Kockázata: a szülők elutasítóak a
felvilágosítással, a segítéssel szemben
Csökkentésük eszközei: tájékoztatás,
meggyőzés
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3

4

Az
intézkedés
felelőse

Szülők
tájékoztatása
Önkormány
zati támogatásokról

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről,
és további támogatások
lehetőségeiről, tájékoztatás
a rászorulók részére

A
kedvezményekr
ől tájékoztatás a
szülők részére

Szülők
tájékoztatása a
kedvezménnyel
járó
támogatásokról

Csellengők

Iskola szünetben a
gyermekek napközbeni
felügyeletének biztosítása

Szabadidő
tartalmas
eltöltése, felnőtt
felügyelettel

Olyan
foglalkozások
Iskola,
szervezése, amely
gyermekj-óléti
az érdeklődési
szolgálat
körüknek
megfelelő

Általános:A
méhnyakrák és
az emlőrák
kialakulásának
megakadályozás
a
Rövid:Felmérni
a kockázati
csoportokat.
Közép:Felvilág
osító
tevékenységgel
elérni a 100 %os szűrési
arányt.
Hosszú:megaka
dályozni a
méhnyakrák, és
emlődaganat
végstádiummá
válását

Rövid:kockázati
csoportok
meghatározása
Közép:folyamatos
Háziorvosok,
felvilágosító
Védőnők,
tevékenység,
előadássorozat
Szakorvosok
tartása
Hosszú:után
követés, kudarcok
elemzése

Szociális
ügyintéző

G

H

Az
Az intézkedés
intézkedés
megvalósí eredményességét mérő
indikátor(ok)
tásának
határideje

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága

Folyamatos

Tájékoztatás formái, beadott
kérelmek száma

Humán, és technikai

nem releváns

Folyamatos

Nyári foglalkozásokban
résztvevők száma

Humán, technikai,
feltételek, pályázatok
figyelése

Kockázata, a gyerekek érdektelensége

Folyamatos

Kockázati csoportok
meghatározása, a programba
bekapcsolódó nők listájának
megléte, aktualizálása.
Előadások felvilágosítás,
plakátok, szóróanyagok,
előadás-tervezetek Után
követés:háziorvosi, védőnői
dokumentációk
Fenntarthatóság:folyamatos

Humán, technikai

kockázata az érdektelenség, a tevékenységgel
szemben A csökkentés eszközei, tájékoztató
plakátok, médiában való megjelenés a célcsoport
elérésért.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Szűrővizsgálat
ok a
méhnyakrák és
az emlőrák
ellen

Szűrővizsgálatok
propagálása. A korai
stádiumban felismert
méhnyakrák, és
emlődaganat nagyobb
eséllyel gyógyítható.
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2

GYED-ről, GYÁS-ról
visszatérő nők
Visszatérés a
munkaerőpiacra való
munkaerőpiacr elhelyezkedése nehéz,
a
így a nők tartós
munkanélkülisége
magasabb.

Szociális
ellátások
bővítése

A gyermekét egyedül
nevelő nő, három vagy
több gyermeket nevelő
családok
szegénységének
kockázata nagyobb

Az
intézkedés
felelőse

G

H

Az
Az intézkedés
intézkedés
megvalósí eredményességét mérő
indikátor(ok)
tásának
határideje

Képzési
programok
szervezése,
munkahely
teremtés.

Képzési
programok
Polgár-mester,
szervezése,gyerm
Munkaügyi
ekek napközbeni
Központ
ellátásának
biztosítása

Folyamatos

Munkát vállalók száma,
képzésen résztvevők száma

Célzott
támogatásokkal,
időszakos
gyűjtésekkel a
rászoruló
családok
támogatása

Rövid:Felmérés
Közép:Gyűjtések
szervezése
Hosszú:rászoruló
családok
támogatása

Folyamatos

Támogatásban,
kedvezményben részesülő
gyermekeke száma

Az idősek
fiatalok
kapcsolatának
erősítése, ezzel
együtt egymás
segítése

Nemzetiségi
Önkormányzat
Közős Generációs
helyi civil
programok szervezése szervezetek
Családsegítő
szolgálat

Szociális
ügyintéző

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága

Humán, pénzügyi, és
technikai feltétel. Pályázati
kiírás.

Munkaügyi Központ támogatásával és pályázati
lehetőségekkel fenntartható.

Humán, pénzügyi, technikai
feltételek

A rászoruló családokkal a személyes kapcsolat
folyamatos

személyt, tárgyi
feltételek biztosítása
az önkormányzat
költségvetésében,
pályázati források
kihasználása

Önkormányzat koncepciójába beépülve fenntartható

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Generációs
programok

nemzedékeke közötti
kapcsolat erősítése

Fol
yaprogramban részt vevők száma
mato
s

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
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1

2

3

Az elszigetelten élő,
fogyatékkal élőnek vagy
fogyatékkal élő gyermeket
kommunikáció nevelő szülőknek vagy
színterének
fogyatékost ápoló
családtagnak
bővítése,
kapcsolatteremtésre,
elérhetővé
önsegítő csoportok
tétele
szervezésére, a fórumokba
való bekapcsolódásra kevés
lehetősége van.

Akadályok
megszüntetése

Megváltozott
munkaképessé
g ű emberek
foglalkoztatása

közintézmények
akadálymentesítése, így a
közszolgáltatásokhoz,
kultúrához való
hozzáférés megteremtése

Megváltozott
munkaképesség ű
emberek
foglalkoztatása

minden ember
egyenlő- a
fogyatékkal élő
is

a
közintézmény
ek teljes
akadálymente
sítése

Megváltozott
munkaképesség
ű emberek
foglalkoztatása

Az
intézkedés
felelőse

G

H

Az
Az intézkedés
intézkedés
megvalósí eredményességét mérő
indikátor(ok)
tásának
határideje

A kommunikáció színtere az
internet világa, amely a
felhasználók ottho-nába
hozhatják a közösséget.
Foly képzések száma, résztvevők
lehető-ségek: közterületen
Intézményvezető
térítésmentes WIFI
aszáma, WIFI elérhetősége, WIFI
k
szolgáltatás, képzések
matos kódot igénylők száma,
szervezése olyan
támogatások beve-zetése,
amely az internethez való
hozzáférést segíti.

Fizikai akadályok
megszüntetése
információs és
Önkormányzat
kommunikációs
akadályok
megszüntetése
Foglalkoztatás
megszervezése,
foglalkoztatok
létrehozása

Önkormányzat
Munkaügyi
központ Helyi
vállalkozások

Folyaakadálymentesített
folyamatos intézmények száma

Folya-matos

foglalkoztatásba n
résztvevők száma

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága

személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek az
önkormányzati
intézmények
intézmény szakmai programjába beépülve
költségvetésében
fenntartható
rendelkezésre áll.
pályázati források
kihasználása

személyi, tárgyi
feltételek biztosítása az
önkormányzat
költségvetésébe n,
pályázati források
kihasználása

Önkormányzat, intézmények koncepciójába
beépülve fenntartható

személyt tárgyi feltételek
biztosítása az
Önkormányzat koncepciójába beépülve
önkormányzat
fenntartható, munkaügyi központtal
költségvetésébe biztosítva,
együttműködve fenntartható
pályázati források
kihasználása
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges
beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
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Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2013. június 12. napján

- 111 -

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Pálosi László
Polgármester, és az Önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársai felelnek:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
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Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
4. Elfogadás módja és dátuma
Balkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
Ezt követően Balkány Város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 86/2013.(VI.12.) számú határozatával
elfogadta.
Kelt.: Balkány, 2013. június 12.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme
Az I. Tiszafüredi Alkotótábor anyagi támogatása tárgyában
Rau András 4233 Balkány, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti lakos kérelme
Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József
4325 Kisléta, Debreceni u. 12. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása tárgyában

(Előterjesztések a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Pálosi László polgármester:
a.) A Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme. A napirendet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a kérelmet, és a benyújtott összeggel,
800 ezer forinttal javasolja támogatni a képviselő-testületnek a Birkózó Szakosztályt.
Papp István képviselő 8 35 órakor távozott az ülésteremből.

Pálosi László polgármester:
Én Farkas Lászlót, a Birkózó Szakosztály szakosztályvezetőjét kérdezném meg, mivel elég
nagy vita bontakozott itt ki az este a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy mennyi az az összeg,
amiből ezt a versenyt, a Nemzetközi Birkózó Versenyt szeptember 7-én a Városnapon
biztonsággal le tudják folytatni?

Farkas László a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának szakosztályvezetője:
Tehát, ennek az összegnek a többszöröse, amit majd valamilyen úton-módon össze fogunk
szedni. Tehát, több millió forintról van szó. Sajnos, vagy Hál’ Istennek, olyan jól sikerült a
tavalyi verseny, hogy az idei versenyen 400 fővel leszünk. Tavaly 250 fő volt. Ezt csak úgy
tudjuk megoldani, ha plusz szőnyeget rakunk be, ami ugye megint bírói díjakkal jár, és ugye,
a szállítás, az megint csak plusz pénz. Ezeket a gyerekeket, illetve a szülőket vendégül
szeretnénk látni, ezért kellett volna, hogy egy kicsivel nagyobb támogatást kapjunk.
Korosztályos verseny az idén ettől nagyobb, illetve színvonalasabb Magyarországon nem
lesz. Most per pillanat így állunk. Aztán, ezt már tovább növelni nem lehet, mert ugye, sem az
anyagi, sem a helyi adottságok nem nagyon tudják ezt… tehát, itt meg fogjuk húzni a vonalat
mindenképpen, de ha a tavalyi összeget, azt megkapnánk, azt nagyon szépen megköszönnénk.
Abból valamilyen úton-módon meg tudnánk oldani ezt a versenyt. Összébb húzzuk valahogy,
illetve többet fogunk „kunyerálni”, illetve felkérem a Képviselő-testület tagjait is, minden
felajánlást, illetve hozzájárulást szívesen vennénk, amit fel tudnak ajánlani. Köszönöm
szépen.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
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Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Pálosi László polgármester:
Akkor nekem egy módosító indítványom lenne. A Balkányi Sport Egyesület Birkózó
Szakosztályának 2013. szeptember 7-én megrendezésre kerülő II. Összefogás Egymásért
Nemzetközi Cellspan Kupa lebonyolításához 400 ezer forint összegű támogatást nyújtson a
Város Önkormányzata.

Karsai István képviselő:
Egy forrás megjelölést kérnék rá, Polgármester Úr.

Pálosi László polgármester:
Te sem tettél forrásmegjelölést, de én beajánlom a Balkány Város Önkormányzatának dologi
kiadása jogcím terhére.

Rácz Imre képviselő:
Tavaly is ennyi volt?

Pálosi László polgármester:
Igen. És természetesen, maximálisan mellé állok a Birkózó Verseny mellé, ahogy tavaly
hozzá álltam. Ugyanazokat a kedvezményeket, amiket tavaly ki sikerült harcolni, minden
tekintetben.

Keszler János képviselő:
Az is kell, hogy a szponzorok, meg mi is úgy álljunk hozzá, hogy jó legyen. 200 ezer forinttal
nem lehet megtoldani? 800 ezer van a kérelemben, így is sokkal többe kerül, nemzetközi
versenyről van szó, csak Balkány színvonalát emeli és a város hírnevét viszi tovább.

Pálosi László polgármester:
Én továbbra is a 400 ezer forintos javaslatomat tartom fenn.

Rácz Imre képviselő:
Én javaslom, hogy a Polgármester Úr által javasolt összeget támogassa a képviselő-testület,
hiszen úgy tűnik, hogy a Farkas Úrral született egy bizonyos megállapodás, az önkormányzat
ugyanazokat a feltételeket biztosítja, amiket tavaly biztosított, ezt mind a két fél biztosítja, és
ha ebből a pénzből lebonyolítható ez a verseny, akkor ne licitálgassunk itt, hogy még ennyit,
még annyit. Ha megállapodtak, akkor ezt a megállapodást fogadjuk el.

Karsai István képviselő:
Szeretném elmondani, hogy azért fogom ezt megszavazni, ugyan nem értek vele egyet, de
nehogy véletlenül ne kapjatok pénzt.
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Keszler János képviselő:
Én is így vagyok vele.

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 egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a Balkányi Sport
Egyesület Birkózó Szakosztálya (4233 Balkány, Sport u. 4. sz.) kérelmét megismerte, 2.) az
„Összetartozás Cellspan Kupa Balkány” Nemzetközi Utánpótlás Birkózó Gála sikeres
lebonyolításához 400.000.- Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet Egyéb dologi kiadás jogcím
terhére; felelős: polgármester, határidő: folyamatos; aki ezt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
87/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának kérelme

A Képviselő- testület:
1.) a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztálya (4233 Balkány, Sport u. 4. sz.)
kérelmét megismerte.
2.) az „Összetartozás Cellspan Kupa Balkány” Nemzetközi Utánpótlás Birkózó Gála
sikeres lebonyolításához 400.000.- Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet Egyéb dologi
kiadás jogcím terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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b.) Az I. Tiszafüredi Alkotótábor anyagi támogatása tárgyában. A napirendet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a kérelmet, és az a javaslat született, hogy
Balkány Város Önkormányzata az első három helyezettet díjazni fogja a városnapi
ünnepségen.

Pálosi László polgármester:
Aki nem volt itt. Egy kompromisszumos megoldás született a Pénzügyi Bizottsági ülésen dr.
Horváthné Csinga Erzsébettel. A városnapon egy kiállítást szerveznek, az Alkotótábor
legjobb műveiből, vagy akár az összes művéből, és én azt ajánlottam fel neki, hogy a legjobb
három, vagy legjobb öt pályamunkát Balkány Város Önkormányzata a városnapon külön
díjazásban részesíti. Tehát, nem kérnek anyagi támogatást, hanem tudomásul veszik, hogy a
legjobb három vagy öt pályamunkát külön díjazásban részesítjük. Röviden ennyi
kiegészítésem lett volna. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Szőke Attila a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központ
intézményvezetője 8 38 órakor távozott az ülésteremből.

Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) az I. Tiszafüredi
Alkotótábor anyagi támogatás iránti kérelmét megismerte, a kérelmezőt anyagi támogatásban
részesíteni nem tudja; 2.) a pályamunkák kiállításához a helyszínt a Városnapon biztosítja; a
legjobb pályamunkákat külön díjazásban részesíti; aki ezt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
88/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
az I. Tiszafüredi Alkotótábor anyagi támogatása tárgyában
A Képviselő- testület:
1.) az I. Tiszafüredi Alkotótábor anyagi támogatás iránti kérelmét megismerte, a
kérelmezőt anyagi támogatásban részesíteni nem tudja.
2.) a pályamunkák kiállításához a helyszínt a Városnapon biztosítja; a legjobb
pályamunkákat külön díjazásban részesíti.
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Pálosi László polgármester:
c.) Rau András 4233 Balkány, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti lakos kérelme. A napirendet a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a kérelmet, és nem javasolja a képviselőtestültnek a földterület értékesítését.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?

Karóczkai Istvánné jegyző:
A Balkányi Beszélőben megjelent. Tehát, visszakerestük a Balkányi Beszélőt, a 2012. júniusi
számát, és megjelent. Ezen volt a vita tegnap a bizottsági ülésen, hogy megjelent-e vagy nem
jelent.

Karsai István képviselő:
Több kérdés is felmerült volna a Pénzügyi Bizottság ülésén, csak nem volt itt András, és nem
volt, aki válaszoljon rá. Nagyon fontos kérdés lett volna, hogy le volt-e ez vágva, ez az erdő,
vagy nem volt levágva. András azt mondta, hogy le volt vágva, de természetesen, ezt az
információt már a döntés után kaptuk. Arról is valóban vita alakult ki, vagy nem is vita,
hanem nézetkülönbség, hogy meg volt-e hirdetve a Balkányi Beszélőben, vagy nem volt
meghirdetve. András szerint meg volt hirdetve. Most Jegyző Asszony is alátámasztja ezt. Én
például forrásként ezt meg tudtam volna jelölni a Birkózó Szakosztály támogatásának a
forrásaként, de… tehát, mondom, elég kevés információnk volt, ezért lett ez a döntés.

id. Oláh János alpolgármester:
Én azt mondom, hogy támogathatjuk ennek az eladását. Végül is, egy olyan területről van szó,
amit annak idején felajánlottunk a lakosságnak megvételre. András területe közé van
egyébként is ékelődve. Nem egy olyan értékről van szó, ahhoz képest, én egy kicsit meg is
lepődtem, hogy 400 ezer forintot ajánlott fel ezért a területért, mert tegyük a szívünkre a
kezünket, ez nem ér annyit, de ha ő ezt hajlandó kifizetni… én viszont nem adnám oda ezt a
pénzt a Sportnak vagy másnak, hanem én ezeket a pénzeket fejlesztésre tenném át. Tehát,
vannak itt hosszabb távú célkitűzéseink, és akkor arra gyűjthetnénk ezeket a pénzeket.

Pálosi László polgármester:
Meg vannak tervezői díjak, amik most folyamatban vannak.

id. Oláh János alpolgármester:
Tehát, én támogatnám ennek a területnek az eladását, mert ezen az önkormányzat nem veszít
semmit, sőt, mondom, egy olyan területet adnánk el egyébként, amit mi mostanság, vagy 20
évig fát sem fogunk vágni, lényegében csak ott lesz.
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Arra kell, hogy visszatérjek már megint, hogy fel kell függesztenünk egy korábbi
határozatunkat, mert van egy olyan döntése a képviselő-testületnek, hogy november 30-ig
nem tárgyal a testület eladásról. Persze, lehet azt mondani, hogy ez az önkormányzatnak
érdeke, ezen el lehet gondolkodni. Ezeknek az információknak a birtokában én is azt
mondom, hogy… annyit szeretnék még jelezni, hogy az adó- és értékbizonyítványban, a 2.
pontban a 0391/3 helyrajzi számot, azt nem kellett volna beírni, csak a 0330/2 helyrajzi szám
a. és b. al-részletéről van szó. Ezt javítani kellene majd.

Pálosi László polgármester:
Én azt a kompromisszumos megoldást javaslom, hogy a képviselő-testület megvizsgálta Rau
András kérelmét, és a novemberi rendes testületi ülésen hozzuk meg a döntést. Megkérdezem,
hogy van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata?
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Keszler János képviselő 8 49 órakor távozott az ülésteremből.

Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) Rau András 4233
Balkány, Dózsa György u. 8. szám alatti lakos kérelmét a Balkány 0330/2 hrsz alatt felvett,
6000 m2 területű, „szántóm erdő” megjelölésű önkormányzati ingatlan megvásárlása
tárgyában megismerte; 2.) tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a végleges döntést – az
önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosítása tárgyában hozott 50/2013.(III.27.)
számú határozatában foglaltak alapján – a novemberi rendes képviselő-testületi ülésen hozza
meg; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
Rau András 4233 Balkány, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti lakos kérelme

A Képviselő- testület:
1.) Rau András 4233 Balkány, Dózsa György u. 8. szám alatti lakos kérelmét a Balkány
0330/2 hrsz alatt felvett, 6000 m2 területű, „szántóm erdő” megjelölésű önkormányzati
ingatlan megvásárlása tárgyában megismerte.
2.) tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a végleges döntést – az önkormányzati tulajdonban lévő
termőföldek hasznosítása tárgyában hozott 50/2013.(III.27.) számú határozatában
foglaltak alapján – a novemberi rendes képviselő-testületi ülésen hozza meg.
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Pálosi László polgármester:
d.) Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József 4325
Kisléta, Debreceni u. 12. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása tárgyában. A napirendet a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Karsai István Urat, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.

Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte a kérelmet, és nem javasolja a képviselőtestültnek a vásárlást.

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?

Karsai István képviselő:
Azért a nem támogatás nem volt ilyen egyszerű a bizottsági ülésen. Azért itt felmerültek
kérdések, hogy miért nem lehet az önkormányzati vagyont gyarapítani. Főleg úgy, hogy
ennek az ingatlannak az ára – másodszor vagy harmadszor jelenik meg ugye a testület előtt –
egyre kevesebb az ára. Nem is beszélve arról, hogy ez egy osztatlan közös tulajdonból egy
lakás. De hangzottak el érvek pro és kontra, hogy például nagyobb beruházásra tartogassa az
önkormányzat a pénzt, ha van pénze, például olyan jellegű dolgokra, mint a városközpont
kialakítása. De nem tudtunk egyáltalán arra sem semmilyen információt kapni, hogy
bármilyen keret lenne erre. Az önkormányzatnak van-e most ilyen célra elkülönített
pénzösszege vagy nincsen?

Pálosi László polgármester:
Nincs.

Keszler János képviselő:
Én is csatlakoznék a Képviselő-társamhoz. Egyszer már volt itt, a testület előtt, akkor 4 millió
forintról beszéltek.

id. Oláh János alpolgármester:
Először 6 millióról, aztán 4-ről.

Keszler János képviselő:
Ennek azért, van egy határa. Meg az is lehet, mert ugye ki van rá írva, hogy eladó, bárki rá is
csaphat, bár nem olyan állapotban van, de ki tudja, kinek mi a célja vele. Azért ezt nem lehet
kizárni teljes mértékben. Ez nekünk csak jó, ha most szűkül a vételár, nyilván, de ezt ti jobban
tudjátok pénzügyileg, csak nehogy megvegye majd más. A Könyvtárral, ugye
„édestestvérek”, nem lehet szétválasztani, olyanok, mint a „sziámi ikrek”.
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id. Oláh János alpolgármester:
Le kell bontani, és egy jó parkírozó lehetne a helyén.

Pálosi László polgármester:
Igen, de ha le kell bontani, akkor az pénz, és akkor marad egy üres platt.

Karsai István képviselő:
De én úgy gondolom, hogy okafogyott, mert ha nincs rá pénz, akkor…

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:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal a
határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) a Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza,
Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József 4325 Kisléta, Debreceni u. 12. szám alatti lakosok
kérelmét megvizsgálta; 2.) kinyilatkozza, hogy a Balkány 66/A/1 hrsz-ú, Kossuth u. 1. szám
alatt lévő 58 m2 területű társasházi lakást a kérelmezők által felajánlott 2 millió forint
értékben nem kívánja megvásárolni; aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2013.(VI.12.)
határozata
(Z1)
Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan felajánlása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József
4325 Kisléta, Debreceni u. 12. szám alatti lakosok kérelmét megvizsgálta.
2.) kinyilatkozza, hogy a Balkány 66/A/1 hrsz-ú, Kossuth u. 1. szám alatt lévő
58 m2 területű társasházi lakást a kérelmezők által felajánlott 2 millió forint értékben
nem kívánja megvásárolni.
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Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e még valakinek további közérdekű
kérdése, észrevétele, bejelentése?

Keszler János képviselő:
A múlt testületi ülésen ígéretet kaptam arra, hogy a Mezőgazdasági Bizottság annak az
ominózus dűlőútnak a kérdését rendezi, de semmiféle elmozdulás nincs. Molnár Sándorral
személyesen beszéltem, ő már leásta az oszlopokat, körbekeríti azt a részt. És a fa le van
vágva 90 méter hosszan, ahogy mondtam, hiába mondták Gyulai Laciék is, hogy olyan nagy
hó volt, hogy nem látták. Hát, olyan nagy hó nincs, hogy 90 méter hosszan ne lássák.

Pálosi László polgármester:
Mezőgazdasági Bizottsági ülés még nem volt. Szerintem a Bizottság hamarosan sort fog
keríteni rá, és meg fogják nézni azt a fakivágást. Így van, Imre?

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Jánosnak meg kellene csinálni a bejáratot, nem megnézni.

Keszler János képviselő:
Nekem? Miért?

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
De most azzal, hogy megnézzük…? Akkor most, testületi után kiszaladunk, és megnézzük, ha
ezzel le van rendezve a dolog.

Keszler János képviselő:
A múlt testületi ülésen azt ígérted, hogy…

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Na de, most kimegyünk és megnézzük, János! És akkor eleget teszünk a kérésednek. Ez a
kérésed?

Keszler János képviselő:
Nem. Rendbe kellene tenni. Nem csak én vagyok ott. Én utána vagyok, meg előtte. Tehát,
90 méter hosszan van, már hányszor…

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Ha köteleznénk minden tulajdonost, hogy ne 90 méter hosszan, csak amennyi az övé, rakja
rendbe, akkor van ott három tulajdonos, és ha mindegyik biztosítja a szolgalmi jogot a
másiknak, akkor nem is kell nekünk oda kimennünk, hanem rendbe rakja Tóth György,
Marján János és utána már te következel.
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Keszler János képviselő:
Nem. Még Molnár Sándor is ott van?

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Molnár Sándor mit keres azon az oldalon?

Keszler János képviselő:
Azt kérdezem én is. Szemben szomszéd.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
De ő nem akar itt menni, ezen az oldalon. Mit akar itt?

Keszler János képviselő:
Ő körbekeríti a sajátját.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Hát, ő azt csinál, amit akar. Te kitől nem tudsz bemenni? Kinek a földjén kell neked
keresztülmenni?

Keszler János képviselő:
Hát, a Tóth Gyurkáékén.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Akkor szólítsd fel Tóth Gyurkát, hogy biztosítsa neked a szolgalmi jogot.

Keszler János képviselő:
Ez nem így van. Nem tudom, hogy most mi a baj, milyen ellenszenv dolgozik benned, de én
mondtam egy évvel ezelőtt is, korábban is… ezt hivatalosan kell rendbe tenni.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
De ki biztosít neked? Az önkormányzat milyen jogon biztosítson?

Keszler János képviselő:
Önkormányzati dűlőút.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Akkor rendbe kell tenni az önkormányzatnak az útját. Rakja rendbe Tóth György, ha…

Keszler János képviselő:
Jó, de megkértük a Jegyző Asszonyt, hogy…
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Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Akkor fel kell szólítani Tóth Györgyöt, hogy biztosítson neked utat.

Keszler János képviselő:
De Tóth György meg azt mondja, hogy neki abból a fás részből nem esett semmi, neki ki van
addig mérve.

Karóczkai Istvánné jegyző:
Kérdés, hogy meddig tart a területe.

Keszler János képviselő:
Jegyző Asszony! Ezt már másfél éve húzzuk, mint a rétestésztát. Egyértelmű, a Földhivatalnál
meg van minden. Láttam a vázrajzot, másolatom van belőle. Százszor megkérdeztem az
önkormányzatot.

Karsai István képviselő:
Most mondtad, hogy keríteni fog Sanyi.

Keszler János képviselő:
Már az oszlop le is van ásva.

Karsai István képviselő:
Akkor neki kitűzte valaki a területet?

Keszler János képviselő:
Biztos.

Karsai István képviselő:
Akkor most biztos vagy kitűzte?

Keszler János képviselő:
Biztos.

Karsai István képviselő:
Ha kitűzte, akkor onnan kezdődik az út. Onnantól kezdve nincs erről vita. Meg kell akkor
kérdezni Sanyit. Az, hogy hány méter széles az út, azt én is meg tudom nézni, és akkor
innentől kezdve nincs miről vitatkozni. Akkor neked azon van a vita, hogy ha arra a részre
esik, ahol a dücskő sor van, akkor azt szedje ki az önkormányzat. Te ezt szeretnéd.

Keszler János képviselő:
Pontosan. Ezt mondtam már másfél éve is.
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Azért mondom, ne fussuk itt a köröket! Az önkormányzat meg nem szeretne ebbe pénzt
fektetni. Ez meg a másik oldalról megint csak megérthető történet. De az meg megint csak
törvény, annak megfelelően kell használni, ami a nyilvántartásban szerepel.

Keszler János képviselő:
Köszönöm szépen.

Karsai István képviselő:
Felmerül a kérdés arra, hogy azt a fát ki vitte el. De ez akkor fog kiderülni, ha Sanyiék
meggyőzően fogják neked bizonyítani, hogy igenis, innen kezdődik az út, ez itt, amit
lekerítek, ez az én tulajdonom, és akkor onnantól egyértelmű lesz a dolog. Lehet, hogy nem is
ott van az út. Én ezt most nem tudom neked megmondani.

Keszler János képviselő:
Egyértelmű, hogy ott van az út.

Karóczkai Istvánné jegyző:
Mert ki van mérve? Földmérő kimérte?

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Szerinted ki vitte el a fát? Az nem tudta, hogy az önkormányzat fáját viszi?

Keszler János képviselő:
Én most nem vagyok nyomozó, de biztos tudta. Elmondtam már márciusban itt, hogy ezt nem
tolvaj vitte el, mert a tolvaj, az vágja össze-vissza, meg ugye, ki hogy éri, térden alul, térden
felül vágja, kinek hogy esik. Ez, ahogy a 4 méter… ahogy a Földhivatal kimérte, ezelőtt
három évvel, az a két karó most is ott van…

Karsai István képviselő:
Akkor megvan a telekhatár.

Keszler János képviselő:
A telekhatár, pontosan. És annak a folytatásában, 90 méteren nagyon precízen, pontosan
vágták ki, csak a tuskót hagyták ott. Öt szál van ott, feljebb, a Gyurkáénak a homokosabb
részén. Annyira egyértelmű. Hát, most nem tudom, most…

Karsai István képviselő:
Menjünk már ki, és nézzük meg, és akkor letudjuk, még akkor is, ha most úgy érzed, hogy…

Keszler János képviselő:
Biztos.
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Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Most, Molnár Sanyi, meg János, meg Tóth Gyuri, e közül a három személy közül valaki tudja,
hogy ki vitte el a fát, vagy mind a hárman tudják. Aki elvitte a fát, az tuskóztassa ki.

Keszler János képviselő:
Molnár Sanyi azt mondta, hogy ő tudja, ki vitte el.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Így van. Hát, most 90 méter hosszan hogy lehet levágni 4 méter szélesen egy fasort…

Karsai István képviselő:
Úgy, hogy négy tulajdonos van mellette.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Száz ember jár arra, mindenki tudja, csak nem akarja megnevezni, hogy te vitted el, és te…

Keszler János képviselő:
Én nem tudom, nem láttam. Ha láttam volna, azonnal szóltam volna.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Azért kellett volna ezt a Jegyző Asszonynak komolyabban venni, mert Keszler Úr volt itt már,
valóban márciusban, és fontosabb lett volna ez az esemény, és igenis, aki levágta a fát…

Karóczkai Istvánné jegyző:
A feljelentés meg lett téve a Rendőrségen.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Megkérdezte valaki Molnár Sándort?

Karóczkai Istvánné jegyző:
Én utasítottam a két köztisztviselőt, Gyulai Lászlót, meg Tóth Sándort, és megtették a
feljelentést a Rendőrségen. Nekem ennyi az utolsó információm.

Keszler János képviselő:
Azután, a bizonyos testületi ülés után, amikor volt az a hóvihar márciusban, kimentek
hárman, volt még egy rendőr is, a rendőrségi autóval mentek ki délután 2 óra körül. Másnap
elmentem a Parancsnok Úrhoz, és azt mondta, hogy nem történt se lopás, semmi, ezért nem
készült feljegyzés sem.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Így jó a statisztika.
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Azért nem, mert megállapították hárman, a rendőr, és a két híres önkormányzati dolgozó,
hogy nem történt lopás, egy pár szálat vitt el a tulajdonos belőle. Hát, a tulajdonos az
önkormányzat. Ez az egyik. A másik meg, hogy olyan hó volt, hogy nem látták. Ezt mondta
nekem, nem zárt ülés, nem mondom a nevét, az egyik hivatali dolgozó, hogy nem látták, mert
olyan hó volt. Tehát, azok 4-5 méteresek voltak…

Pálosi László polgármester:
Pisti! Menjetek már ki!

Karsai István képviselő:
Én is azt javaslom, hogy menjünk ki. Próbáljuk meg Jegyző Asszonnyal, a Bizottsággal, mert
János van annyira kitartó ember, hogy ezt még öt testületi ülés múlva is…

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
De igaza van.

Keszler János képviselő:
De kellemetlen, mert…

Karsai István képviselő:
Amit elmondtam, azt most is fenntartom, mert annak kell használni azt a területet, ahogy a
nyilvántartásban szerepel, de ha nem az önkormányzat vágta le róla a fát, akkor nehogy már
az önkormányzat tegye rendbe. Akkor derítse ki, vagy tegyen feljelentést az önkormányzat,
hogy végre mozduljunk már el benne valahová.

Pálosi László polgármester:
Imre! Menjetek már ki! Vigyétek a Jegyző Asszonyt, vigyétek Tóth Sanyit, Gyulai Lacit…

Karóczkai Istvánné jegyző:
Egyébként, Képviselő Úr, ha te mint voltál, és tudtad, hogy ki vitte el…

Keszler János képviselő:
Nem tudom.

Karóczkai Istvánné jegyző:
…akkor azonnal megtehetted volna a feljelentést…

Pálosi László polgármester:
Jegyző Asszony!
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…mert jogod van hozzá, mint képviselőnek!

Pálosi László polgármester:
Menjetek ki! Ha Imre nem ér rá, akkor nem ma, egyeztessetek már egy időpontot…

Keszler János képviselő:
Így van.

Pálosi László polgármester:
…és menjetek már ki! Vigyétek a Jegyző Asszonyt is, Gyulai Lacit, Tóth Sanyit!

Keszler János képviselő:
Én ki is viszem a csapatot.

Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Ha valaki itt megnevezi a Jegyző Asszonynak, hogy mondjuk Rácz Imre vitte el, akkor a
Jegyző Asszony azt fogja mondani Karsai Istvánnak mondjuk, hogy István, te írd le, hogy
Rácz Imre vitte el.

Karsai István képviselő:
Akár megbeszélhetjük azt a Parancsnok Úrral, hogy vagy ő, vagy bárki a Rendőrség részéről
legyen jelen. Én akár ezt is el tudom képzelni.

Pálosi László polgármester:
Szervezzétek meg! Nézzétek meg! Keszler János, kimennek, megnézik, a Hivatal, a
Rendőrség, a Mezőgazdasági Bizottság.

Keszler János képviselő:
Jó, de én is szeretnék ott lenni, nyilván. Köszönöm szépen.

Karóczkai Istvánné jegyző:
Rendben, de nekem miután a tudomásomra jutott, megtettük a feljelentést.

Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy másnak van-e az Egyebek napirendi pontban további közérdekű kérdése,
észrevétele, bejelentése?

Kiss Sándorné képviselőnő:
Balázsné Marika jelezte, hogy amikor volt az a nagy eső, nagyon beázott az Egészségügyi
Központ, a várórész. Meg kellene nézetni azt a tetőt valakivel.
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Már beszéltünk róla.

Karsai István képviselő:
Az Egészségügyi Központ? Hát, a felújítás, az nem tudom, hogy…

Pálosi László polgármester:
Tartaléklistára helyeztek bennünket, úgyhogy a pályázat egyelőre nem nyert. Kis esélyünk
van talán. Én látok egy halvány esélyt, hogy talán fogunk nyerni, de jelenleg tartaléklistán
vagyunk, ugyanúgy, mint sok-sok más önkormányzat. A megyében nem nyert senki.
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban 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 9 05 órakor bezárom.
Kelt.: Balkány, 2013. június 12.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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Tisztelt Címzett!

A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.

Kelt: Balkány, 2013. június 27.

Tisztelettel:

Karóczkai Istvánné
jegyző
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