-0Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én
megtartott ülésének:
a.)
b.)
c.)
d.)

Tárgysorozata
Jegyzőkönyve
Rendelete (14)
Határozatai (112 - 125)
T á r g y s o ro z a t

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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Beszámoló az önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Tájékoztató a Barackvirág Óvoda 2013/2014. évi oktató-nevelő munka
értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: Barackvirág Óvoda vezetője
5.) Tájékoztató a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2013/2014. évi oktató-nevelő munka értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös
tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: iskolaigazgató
6.) Tájékoztató a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2013/2014. évi oktató-nevelő
munka értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda vezetője
7.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójához történő csatlakozás, valamint az „A” és „B” típusú
pályázati kiírások jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Előterjesztés az október 23-ai ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási
Központjának 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: intézményvezető
10.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester

-111.) A Balkányi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
12.) A Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
13.) A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás Alapító
Okiratának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
14.) Egyebek
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása tárgyában
Zárt ülés keretében:
1.) Előterjesztés Szilágyi Katalin 4233 Balkány, Arany J. u. 21. szám alatti lakos ápolási
díj ügyében
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés Béni Irén 4233 Balkány, Déssy tanya 44. szám alatti lakos ápolási díj
ügyében
Előadó: Pálosi László polgármester
Kelt.: Balkány, 2014. szeptember 15.

Tisztelettel:
Pálosi László
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.)
Jelen vannak:
Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Kiss Sándorné, Néző Ferenc,
Rácz Imre képviselők
Távol maradtak:
Oláh János tanácsnok
Karsai István képviselő
Keszler János képviselő
Papp István képviselő

-

igazoltan távol
igazoltan távol
igazoltan távol
igazoltan távol

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Kerezsi Mihályné a Barackvirág
Óvoda vezetője, Pásztor Lászlóné a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda vezetője,
Petrohán Krisztina a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola mb. igazgatója, Papp-Horváth
Anikó a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja vezetője

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 5 fő képviselő, Oláh János
Tanácsnok Úr, Karsai István, Keszler János és Papp István Képviselő Urak igazoltan vannak
távol, a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt 14 35 órakor megnyitom.
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni
a képviselő-testületnek. 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 el
tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
112/2014.(IX. 15.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2014. szeptember 15-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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Beszámoló az önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Tájékoztató a Barackvirág Óvoda 2013/2014. évi oktató-nevelő munka értékeléséről,
valamint a 2014/2015-ös tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: Barackvirág Óvoda vezetője
5.) Tájékoztató a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2013/2014. évi oktató-nevelő munka értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös
tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: iskolaigazgató
6.) Tájékoztató a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2013/2014. évi oktató-nevelő
munka értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda vezetője
7.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójához történő csatlakozás, valamint az „A” és „B” típusú pályázati
kiírások jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Előterjesztés az október 23-ai ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási
Központjának 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: intézményvezető
10.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
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-411.) A Balkányi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
12.) A Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
13.) A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás Alapító
Okiratának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
14.) Egyebek
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása tárgyában
Zárt ülés keretében:
1.) Előterjesztés Szilágyi Katalin 4233 Balkány, Arany J. u. 21. szám alatti lakos ápolási
díj ügyében
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés Béni Irén 4233 Balkány, Déssy tanya 44. szám alatti lakos ápolási díj
ügyében
Előadó: Pálosi László polgármester

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 a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. szeptember 15. napján

-5Pálosi 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 7 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta.

1/b.) számú napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Rácz Imre képviselő:
Egyik Képviselő-társam hiányolta a múltkor, hogy Igazgató Asszony nem mutatkozott be a
Képviselő-testületnek, de mivel most jelezte Polgármester Úr, hogy itt van Igazgató Asszony,
akkor most…
Pálosi László polgármester:
Külön napirendi pont lesz. Fel is fogom kérni Igazgató Asszonyt, hogy pár szóban
mutatkozzon be. Igen, Képviselő Úrral volt egy csatánk. Én úgy gondolom, hogy mivel nem a
képviselő-testület nevezi ki, ezért én úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek nincs joga
beszámoltatni az Igazgató Asszonyt. Természetesen, tájékoztató jelleggel tájékoztathat
minket, de beszámoltatni nincs jogunk. Ugyanúgy nincs jogunk beleszólni, hogy ki az
iskolaigazgató, mint ahogy abba sem, hogy a Szociális és Gondozási Központnál ki az
intézményvezető vagy a Görög Katolikus Óvodánál az óvodavezető. Ezzel volt egy kis
afférunk.
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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határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2014.(IX. 15.)
határozata
(C5)
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról

A Képviselő-testület:
1.) az 74/2014.(VI.25.), a 80/2014.(VII.11.), a 82/2014.(VIII.13.),
84/2014.(VIII.13.), 85/2014.(VIII.13.), 86/2014.(VIII.13.),
88/2014.(VIII.13.), 89/2014.(VIII.13.), 90/2014.(VIII.13.),
92/2014.(VIII.13.), 93/2014.(VIII.13.), 94/2014.(VIII.13.),
96/2014.(VIII.13.), 97/2014.(VIII.13.), 98/2014.(VIII.13.) és
számú határozatokra adott jelentést elfogadta.

83/2014.(VIII.13.),
87/2014.(VIII.13.),
91/2014.(VIII.13.),
95/2014.(VIII.13.),
99/2014.(VIII.13.)

2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2.) számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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Aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt
mellékleteivel együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
14/2014.(IX.15.)
önkormányzati rendelete
(B1)
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról
1. §
(1) A 2014. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

162 136 E Ft-tal
24 538 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1 274 363 E Ft-ban
1 136 765 E Ft-ban
137 598 E Ft-ban
……..E Ft
137 598 E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
900 041 E Ft
367 358 E Ft
64 273 E Ft
230 563 E Ft
175 275 E Ft
62 572 E Ft
20 779 E Ft
..................E Ft
..............E Ft
..............E Ft
37 793 E Ft
..............E Ft
..................E Ft
..............E Ft
..................E Ft
4 000 E Ft
236 721 E Ft
188 471 E Ft
...............E Ft
48 250 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
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Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.........................E Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.........................E Ft
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.........................E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.........................E Ft
Lakástámogatás
........................E Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
......................... E Ft Tartalék
137 598 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 1
485 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
382 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 209 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások
előirányzatát 59 E Ft-tal megemeli, melynek fedezete az egyéb működési célú támogatás
bevétele, így annak összege 2 135 E Ft-tal növelésre kerül.
(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében jóváhagyott kiadásokon belül a fejlesztési
feladatok előirányzatát 53 912 E Ft összeggel, az egyéb működési célú kiadásokat
20 779 E Ft összeggel, a finanszírozási kiadásokat 137 598 E Ft összeggel felemeli.
A dologi kiadások 2014 évi előirányzatát 52 291 E Ft-tal csökkenti. Az önkormányzat
2014. évi költségvetésében jóváhagyott bevételeken belül az önkormányzat működési
támogatását 65 106 E Ft összeggel, a működési célú támogatásokat 10 615 E Ft
összeggel, a működési bevételeket 635 E Ft összeggel emeli. A működési célú átvett
pénzeszközök előirányzatát 63 956 E Ft összeggel, a felhalmozásra átvett pénzeszköz
előirányzatát 3 970 E Ft összeggel csökkenti.
3. §
Az önkormányzat konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat,
a Polgármesteri Hivatal, valamint a Barackvirág Óvoda módosítás utáni előirányzatát az
1.1., 1.2., 1.3. számú mellékletek tartalmazzák
4. §
(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 16-án lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. szeptember … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2014. szeptember …
Karóczkai Istvánné
jegyző
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- 10 3.) számú napirend: - Beszámoló az önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a rendelet-tervezetet
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért az önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóban
foglaltakkal, és a határozat-tervezetet 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
114/2014.(IX. 15.)
határozata
(C3)
beszámoló az önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról
A Képviselő-testület:
1.) Az önkormányzat a 2014. év I. félévi beszámolójának teljesítését
642 190 e Ft
470 230 e Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással

642 190 e Ft
607 828 e Ft

összbevétellel
összkiadással

jóváhagyja.
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- 11 Pálosi László polgármester:
Annyit kívánok elmondani, hogy soha ilyen jól nem állt még az önkormányzat, mint most,
2014. év I. félévében. Minden számlát tudunk fizetni határidőre, pontosan. Hitel felvételére
nem kerül sor. Illetve megvan az a bizonyos tartalékunk ahhoz, hogy az október-november
hónapokban induló EU-s pályázatokhoz az önerőt hitelfelvétel nélkül tudjuk biztosítani. Ez
igaz a szennyvízpályázatra is, és minden olyan pályázatra, amit most, jelenleg még én sem
látok kristálytisztán. De van annyi saját erőnk, hogy nagy valószínűséggel, októbernovemberben nem kell hitelt felvenni. Ez meggyorsíthatja az EU-s pályázatok elbírálását,
mivel nekünk a kormányhoz nem kell külön kérelmet benyújtanunk ahhoz, hogy hitelt
vegyünk fel. És az EU-s pályázatokat, amit majd beadunk, gyorsabban elbírálhatnak, mint
bármelyik más önkormányzatét.
A költségvetésben minden egyes tételnél a betervezett féléves összeg 50 % alatt van,
kizárólag a beruházásoknál, fejlesztéseknél van egy kicsi lemaradásunk, de az azért van, mert
olyan beruházásokat indítottunk májusban és júniusban, amelyeknek az átvezetése még nem
történt meg június 30-ával, de ez a beszámolóban szeptember 30-ával már fog látszani. Ez a
tizenegynéhány százalék, ez föl fog emelkedni bőségesen. Úgyhogy, azok a beruházások,
amik folyamatban voltak, a piac, a gyermekorvosi rendelő, és egyéb beruházások, azok akkor
fognak majd megjelenni. Köszönöm szépen.
4.) számú napirend: - Tájékoztató a Barackvirág Óvoda 2013/2014. évi oktató-nevelő
munka értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös tanítási év
beindításának helyzetéről
Előadó: Barackvirág Óvoda vezetője
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Üdvözlöm körünkben Kerezsi Mihálynét a Barackvirág Óvoda vezetőjét. A napirendet a
Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a
bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a tájékoztatót és tudomásul vételre javasolja
azt 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 Barackvirág Óvoda 2013/2014. évi oktató-nevelő munka értékeléséről,
valamint a 2014/2015-ös tanítási év beindításának helyzetéről szóló tájékoztatóban
foglaltakkal, és azt tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. szeptember 15. napján

- 12 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
115/2014.(IX. 15.)
határozata
(C8)
a Barackvirág Óvoda 2013/2014. évi oktató – nevelő munka értékeléséről szóló
tájékoztató, valamint a 2014/2015. tanítási év beindításának helyzetéről szóló tájékoztató
tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Barackvirág Óvoda 2013/2014. évi oktató – nevelő munka értékeléséről szóló
tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.
2.) a Barackvirág Óvoda 2014/2015. tanítási év beindításáról szóló tájékoztatót
megismerte és tudomásul vette.

5.) számú napirend: - Tájékoztató a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2013/2014. évi oktató-nevelő munka értékeléséről,
valamint a 2014/2015-ös tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: iskolaigazgató
(Munkaterv a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Üdvözlöm körünkben Petrohán Krisztina mb. Igazgató Asszonyt. Én megkérem, hogy pár
mondatban mutatkozzon be a Képviselő-testületnek, és néhány gondolatban ismertesse a
2014/2015. tanítási év beindításának helyzetét. Köszönöm.
Petrohán Krisztina a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola mb. igazgatója:
Köszönöm a lehetőséget, Polgármester Úr! Petrohán Krisztina vagyok, matematika-kémia
szakos középiskolai tanár. Egyetemi diplomával rendelkezem. Ez a 17. tanévem tanárként,
illetve most intézményvezetőként. Az első 16 évemet gimnáziumban töltöttem, matematika és
kémia szakos tanárként, és amellett igazgató-helyettesi feladatokat láttam el, szintén
gimnáziumban. Tanítottam 6, 8 évfolyamos, 5 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzésekben és
szakközépiskolában egyaránt. Közoktatási szakvizsgával rendelkezem. Közoktatás-vezetői
szakképesítést szereztem. Éppen ezért, mindazok a feltétekkel, amelyek egy intézményvezetői
megbízást lehetővé tesznek, annak birtokában vagyok. Mindezek mellett, plusz, amit
szakmailag letehetek az asztalra, az hogy, tantárgygondozói, szaktanácsadói megbízásokat
kapok, illetve vizsgaelnöki feladatokat látok el érettségi vizsgán, és emelt szinten vizsgáztatok
mind matematikából, mind kémiából. Tehát, igazából a gimnázium világából érkeztem, de ez
nem jelenti azt, hogy az általános iskola távol áll tőlem, hiszen, mint mondtam, 6, 8
évfolyamos gimnáziumi osztályokat tanítottam. A másik dolog pedig, egy 3. osztályos
fiúgyerekem van, 9 éves. Tehát, így általa nem csak tanárként, vezetőként, hanem anyaként is
figyelem a tapasztalatokat, és gyakorlatilag, a szülőket megpróbáltam meggyőzni, hogy
amikor hozzám fordulnak segítségért, ne csak az intézményvezetőt lássák bennem, hanem egy
olyan anyát, akinek korban hasonló gyereke van, és érti az ő problémáikat és elképzeléseiket.
A 7-8. évfolyamok szülői értekezleteit végiglátogatva a múlt héten, pedig egy nagyon jó
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kapcsolatos dolgokat, a másik oldalról tudom. Visszaforgatjuk az ott tapasztaltakat, és
bevállaltam, hogy igazgatóságom mellett pályaválasztási felelősként is szerepelek, illetve
szeretném segíteni a munkájukat. Illetve, azt a 2 órát, amit kaptam, a vezetés mellett, azon
matematikai felvételi előkészítőket tervezek kis csoportokban. Úgyhogy, igazából ennyit
szeretnék magamról mondani. Az sem igaz, hogy külsős ember vagyok, sokan a szememre
vetették, így hátulról megérezvén, hogy külső emberként érkeztem ide. Nem érzem magam
annyira külső embernek, mert az édesanyám anyai ágon balkányi. Tehát, az én nagymamám
még Balkányban nőtt föl, és Nyírbogátra ment férjhez, így került a család Nyírbogátra,
igazából. De én biztos vagyok abban, hogy egy csomó embert láttam már gyerekként, hiszen
minden nyaramat Balkányban töltöttem annak idején, hiszen, a család, az itt lakott, és lakik a
mai napig is. Úgyhogy, laknak még rokonaim itt a mai napig is. És nagyon örültem a
felkérésnek, amikor a Tankerület vezetője megkeresett, és mondta, hogy Balkányról lenne
szó. És mondta, hogy jöjjek el, nézzem meg az intézményt. Nem erre az intézményre
emlékeztem, természetesen, és most örömmel tapasztaltam, hogy milyen gyönyörű általános
iskolája van ennek a városnak.
Pálosi László polgármester:
Köszönjük szépen Igazgató Asszony! A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanítási év munkatervét a kiküldött anyaggal együtt
mindenki megkapta. A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem
a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a munkatervben foglaltakat és elfogadásra
javasolja azt a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Az ez évi programból, ami nekem elsődlegesen szembetűnő, az nekem
mindenképpen az, hogy nem csak a két nagy nemzeti ünnepről, az ’56-os ünnepről és a
március 15-i ünnepségről emlékezik meg az iskola, hanem sok-sok más olyan nemzetiséghez,
magyarsághoz tartozó ünnepről is, amelynek szerintem helye van az iskolában. Én kérném
Igazgató Asszonyt, hogy a gyakorlatnak is megfelelően, az október 23-i és a március 15-i
ünnepségen az általános iskola aktívan vegyen részt. Ezt majd le fogjuk egyeztetni. Illetve, ezt
is mondtam már Igazgató Asszonynak, hogy nekem nagyon nagy szívfájdalmam lenne,
hogyha… ebben az évben van lehetőség a lengyel-magyar gyerekek táboroztatására, tehát én
úgy gondolom, hogy ebben az évben is, mint több más évben is, erre nagy hangsúlyt kellene
fektetni, hogy ez a kapcsolat a gyerekek részéről se szűnjön meg, ezért én kérem, hogy ezt
akár már szeptemberben, októberben hirdessük. Minden évben tudunk adni, akár
magánszemélyként, akár alapítványon keresztül is a gyerekek táboroztatására, csak kérem,
hogy ennek a szervezését minél hamarabb kezdjük, mert nincs minden szülőnek egyszerre
30 vagy akár 40 ezer forintja kifizetni, tehát ennek a szervezése, magának a pénznek az
összegyűjtése időigényes. Én ezt szeretném kérni.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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- 14 Pálosi László polgármester:
Aki a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015.
tanítási év munkatervét tudomásul tudja venni, 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
116/2014.(VI. 25.)
határozata
(C8)
a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015.
tanítási év munkatervének jóváhagyása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015.
tanítási év munkatervét megismerte és tudomásul vette.

6.) számú napirend: - Tájékoztató a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2013/2014. évi
oktató-nevelő munka értékeléséről, valamint a 2014/2015-ös tanítási
év beindításának helyzetéről
Előadó: a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda vezetője
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Köszöntöm körünkben Pásztor Lászlónét a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda vezetőjét.
A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a tájékoztatóban foglaltakat és tudomásul
vételre javasolja azt 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 Jácint Görög Katolikus Óvoda 2013/2014. évi oktató – nevelő munka
értékeléséről szóló tájékoztató, valamint a 2014/2015. tanítási év beindításának helyzetéről
szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
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határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
117/2014.(IX. 15.)
határozata
(C8)
a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2013/2014. évi oktató – nevelő munka
értékeléséről szóló tájékoztató, valamint a 2014/2015. tanítási év beindításának
helyzetéről szóló tájékoztató tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2013/2014. évi oktató – nevelő munka
értékeléséről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.
2.) a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2014/2015. tanítási év beindításáról szóló
tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.

7.) számú napirend: - Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás,
valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírások jóváhagyása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Szociális és Kulturális Bizottság
véleményezték. Felkérem a Bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat
ismertetni szíveskedjenek.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet
mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Mind a két típusú
pályázatnál a vagyonnyilatkozat kitöltésétől eltekint a bizottság.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat és a
határozat-tervezetet mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás kötelező mellékletei közül a
vagyonnyilatkozat törlésre került. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal
kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata?
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Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához történő csatlakozás, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírások
jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt mellékleteivel együtt 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
118/2014.(IX. 15.)
határozata
(Z1)
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójához történő csatlakozás, valamint az „A” és „B” típusú pályázati
kiírások jóváhagyása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
megismerte.
2.) kinyilatkozza, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.
3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázaton való részvételhez szükséges EPER-Bursa
rendszerben történő regisztrációt követően kinyomtatott „Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (2. számú melléklet) aláírására.
4.) együttesen kiírja az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatokat a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Határidők: - regisztráció és csatlakozási nyilatkozat visszajuttatása: 2014. október 1.
- pályázatok kiírása („A” és „B” típus együttesen): 2014. október 3.
Felelős:

polgármester
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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 bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat és a
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A pedagógusainknak lenne
annyi kérése, hogy ez ne délután legyen, hanem a délelőtt folyamán. Este a tanyákról a
gyereket már nem szívesen engedik el a szülők.
Pálosi László polgármester:
Erről majd szerintem még később egyeztetünk, október 23-ig, hogy hogyan is legyen. Ez csak
egy tervezet. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért az október 23-ai ünnepi esemény megszervezése tárgyában című előterjesztésben
foglaltakkal, és az ünnepség program-tervezetét 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
119/2014.(IX. 15.)
határozata
(Z1)
az október 23-ai ünnepi esemény megszervezése tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) az október 23-ai ünnepi esemény program-tervezetét megismerte és elfogadja.
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Gondozási Központjának 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: intézményvezető
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Üdvözlöm körünkben Papp-Horváth Anikót, a Balkányi Református Egyházközség Szociális
és Gondozási Központja vezetőjét. A napirendet a Szociális és Kulturális Bizottság
véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni
szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális és Kulturális Bizottság megismerte a tájékoztatóban foglaltakat, és tudomásul
vételre javasolja azt 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 2013. évben
végzett munkájáról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, 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
120/2014.(IX. 15.)
határozata
(C8)
tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja
2013. évben végzett munkájáról
A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja 2013. évben
végzett munkájáról szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette.
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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 a Bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt mellékletével együtt 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
121/2014.(IX. 15.)
határozata
(Z1)
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását egységes
szerkezetbe foglalva az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
3.) felkéri a polgármestert, hogy a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
elnökét a képviselő-testület döntéséről jelen határozat megküldésével értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
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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

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. szeptember 15. napján

- 21 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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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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Község 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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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
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– Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
9. Az igazgató a területi iroda és telephely vezetőinek kinevezése előtt a területi iroda és
telephely 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.
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nagyobb összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét az érintett
önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák.
2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének
módja
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,
finanszírozása

és

egyéb

munkaszervezeti

feladatok ellátásának

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 és a házi segítségnyújtás vezető
gondozójának 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 társult tagok a közös feladatot ellátó Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ házi segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az
adott települések területén a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott szociális
gondozók számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.
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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 és a házi segítségnyújtás vezető
gondozójának 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.
5.2. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetésének
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.
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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.
7. Elszámolás
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, Szatmári út 16. 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.
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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.
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 Képviselő-testülete pénzben megváltja.
VIII. FEJEZET
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség
1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontbó l
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
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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.
2. Csatlakozás
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,
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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.
5. Megszűnés
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
képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt
megtárgyalni.
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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.
X. FEJEZET
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
2014……………..…………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 lépett
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 2013. évi V.
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
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- 35 önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselőtestületi döntéseinek hiteles másolata.
A társult önkormányzatok:
Álmosd Község Önkormányzata

A társulási megállapodást jóváhagyó
képviselő-testületi 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

Nyíradony Város Önkormányzata

……... (……...) 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, 2014. május 23.
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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- 36 11.) számú napirend: - A Balkányi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Balkányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában című
határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt mellékletével együtt 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
122/2014.(IX. 15.)
határozata
(Z1)
a Balkányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Balkányi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
2.) felkéri a jegyzőt a szükséges jogszabályi átvezetésre, valamint a Magyar Államkincstárnál
történő benyújtására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: jegyző
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- 37 1. számú melléklet a 122/2014. (IX.15.) határozathoz

BALKÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Balkányi Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1) - (2) bekezdése szerinti tartalommal
az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
a) Neve: Balkányi Polgármesteri Hivatal
b) Székhelye: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
2. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; lakás- és
helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának ás
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel
ás a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve
a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés
a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközrnű-szolgáltatásról
szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
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- 38 3. Szakmai alaptevékenysége:
A Polgármesteri Hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat; gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi
nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
4.

Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
Kód

Megnevezés

011130 Önkormányzatok ás önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási
tevékenysége
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
016010 Országgyűlési, önkormányzati ás európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6. Illetékessége, működési köre:
Balkány közigazgatási területe, illetőleg a jogszabályok által meghatározott illetékességi
terület.
7. Irányító szervének megnevezése, székhelye:
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének megnevezése, székhelye:
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
9. Felügyeleti szervének megnevezése, székhelye:
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
10. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82, §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 2013. évi V. törvényben foglaltak
(pl.: megbízási jogviszony) az irányadóak.
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- 39 Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Balkányi
Polgármesteri Hivatal 2013. január 22. napján kelt, 3/2013.(I.22.) számú határozatával
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Kelt.: Balkány, 2014. szeptember 15.

P.H.
……………………………….
Pálosi László
polgármester

……………………………….
Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék
Az alapító okiratot Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. év szeptember
hó 15. napján tartott ülésén a 122/2014.(IX.15.) számú határozatával jóváhagyta.
Kelt.: Balkány, 2014. szeptember 15.
P.H.
……………………………….
Karóczkai Istvánné
jegyző
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- 40 12.) számú napirend: - A Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Balkányi Barackvirág Óvoda alapító okiratának elfogadása tárgyában című
határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt mellékleteivel együtt 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
123/2014.(IX. 15.)
határozata
(Z1)
a Balkányi Barackvirág Óvoda alapító okiratának elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Barackvirág Óvoda Alapító Okiratát módosító okiratot az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
2.) a Balkányi Barackvirág Óvoda Alapító Okiratát az elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetben a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3.) felkéri a jegyzőt a szükséges jogszabályi átvezetésre, valamint a Magyar Államkincstárnál
történő benyújtására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: jegyző
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- 41 1. számú melléklet a 123/2014.(IX.15.) sz. határozathoz
A 87/2011.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT
ALAPÍTÓ OKIRATOT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okirat első mondatában a következő
változás történt:
„Balkány Város Önkormányzati Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88.§ - a alapján az alábbi alapító okiratot adjak ki:”
szövegrész helyett a következő szöveg kerül:
„Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a költségvetési szerv
elnevezés 1-es ponttá változik.
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okirat 1-es pont a) pontja lesz a
„Megnevezése:” és b) pontja lesz a „Székhelye:”, valamint a
„Barackvirág Óvoda”
elnevezés helyébe
„Balkányi Barackvirág Óvoda”
elnevezés lép.
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban törlésre kerül a következő
mondat:
„Az intézmény alapító szerve: Balkány Nagyközség Önkormányzata
4233 Balkány, Rákóczi u. 8.”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a „Szakágazat szám:”
megnevezése „Államháztartási szakágazati besorolása:” elnevezésre változik és a 3. pont
részévé válik.
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban törlésre kerül a következő
mondat:
„Létrehozásáról rendelkező határozat, alapítás időpontja: a 711999. (II.19.) határozat,
1999.”
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- 42 A Balkányi Barackvirág Óvoda alapító okiratának 2. pontja a következő lesz:
„Közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§-a szerinti óvodai
nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban törlésre kerül a következő
szövegrész:
„Az alaptevékenységek szakfeladat száma, megnevezése:
- Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
- Alaptevékenysége:
- 851011 óvodai nevelés, ellátás
- 851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése.
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121. §-a alapján:
29. sajátos nevelési igényű gyermek tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői ás
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós ás súlyos rendellenességével küzd.
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
Az óvoda integrált nevelést folytat az alábbiakban felsorolt sajátos nevelési igényű gyermekek
inkluzív nevelése esetén:
- gyengén látó gyermekek,
- enyhe fokban hallássérült - nagyothalló gyermekek,
- enyhén értelmi fogyatékos:
a.) tanulásban akadályozott
b.) értelmileg akadályozott
- beszédfogyatékos/súlyos akadályozott beszédfejlődésű gyermekek,
- pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek
a.) magatartászavar
b.) részképesség zavar
- 851013 nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, inkluzív nevelése.”
A Balkányi Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának 3. pontjába a következő szöveg kerül:
„Szakmai alaptevékenysége: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
tartó, óvodai nevelési tevékenységet végez, ennek keretében képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítést végez és ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek (Sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,) óvodai ellátásával összefüggő
speciális feladatokat is.
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”
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A Balkányi Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának 4. pontjába a következő szöveg és
táblázat kerül:
Kód

Megnevezés

091110

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésnek, ellátásának
szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a
„Működési köre: Balkány Város Önkormányzat közigazgatási területe”
szövegrész helyett 5-ös pontként
„Illetékessége, működési köre: Balkány Város közigazgatási területe”
szövegrész kerül.
A Balkányi Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának 6. pontjába a következő szöveg kerül:
„Irányító szervének neve, székhelye: Balkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban az
„Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Balkány Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 4233 Balkány Rákóczi Út 8. sz.”
szövegrész helyett 7-es pontként
„Alapító neve és székhelye: Balkány Nagyközség Önkormányzata, 4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.”
szövegrész kerül.
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban törlésre kerül a következő
szövegrész:
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő. Az intézmény pénzügyi gazdálkodási
tevékenységével kapcsolatos - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényben
meghatározott - feladatokat Balkány Város Polgármesteri hivatala végzi.”
A Balkányi Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának 8. pontjába a következő szöveg kerül:
„Fenntartó és működtető neve és székhelye: Balkány Város Önkormányzata, 4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a következő szövegrész
helyett
„A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési rendje: A képviselő-testület megbízása
alapján, 5 éves időtartamra pályázat útján.”
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„Vezetőjének megbízási rendje: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
megbízása alapján, 5 éves időtartamra, pályázat útján”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a következő szövegrész
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.”
a következő szöveggel egészül ki:
„valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megállapított képesítési
követelményeknek megfelelően nevezi ki.”
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban törlésre kerül a következő
szövegrész:
„Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: nem végez.
Az intézmény képviseletére jogosultak: óvodavezető.
OM azonosító: 033247
Fenntartó szerv megnevezése, címe: Balkány Város Önkormányzat 4233 Balkány, Rákóczi u.
A Balkányi Barackvirág Óvoda Alapító Okiratának 11. pontjába a következő szöveg kerül:
„Az intézmény típusa: Óvoda”
A „Feladatellátást szolgáló vagyon:”szövegrész az alapító okirat 13-as pontja lesz változatlan
formában.
A 87/2011.(V.31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a következő változás
történt:
„Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása: Balkány Város
Önkormányzata 6/2007.(II.23) vagyon rendeletében foglaltak. A vagyon felettirendelkezési
jogosultságot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 38.§, 54.§, és az 55.§ 2) d pontja
alapján az óvoda vezetője gyakorolja ugyanezen törvény 102.§ 2) a-f pontjai keretei között.”
szövegrész helyett 14-es pontként a következő szöveg kerül:
„A vagyon feletti rendelkezés joga: Balkány Város Önkormányzatának az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól 7/2013.(IV.25.) rendeletében foglaltak. A vagyon feletti
jogosultságot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az
intézményvezető gyakorolja.”
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„Maximális gyermek és tanulólétszám: 100 fő”
helyett 12-es pontként a következő szöveg kerül:
„Maximális gyermeklétszám: 75 fő (25 fő/ csoport)”
Balkány, 2014. év szeptember hó …. nap

P.H.
……………………………………
Pálosi László
polgármester

…………………………………..
Karóczkai Istvánné
jegyző
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BALKÁNYI BARACKVIRÁG ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
- módosításokkal egységes szerkezetben –
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Megnevezése: Balkányi Barackvirág Óvoda
b) Székhelye: 4233 Balkány, Szakolyi u. 9.
2. Közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés, a
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
3. Szakmai alaptevékenysége:
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, óvodai nevelési
tevékenységet végez, ennek keretében képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést
végez és ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek (Sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,) óvodai ellátásával összefüggő speciális
feladatokat is.
4. Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
5. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
Kód

Megnevezés

091110

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésnek, ellátásának
szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
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6.

Illetékessége, működési köre:
Balkány Város közigazgatási területe

7.

Irányító szervének neve, székhelye:
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.

8.

Alapító neve és székhelye:
Balkány Nagyközség Önkormányzata, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.

9.

Fenntartó és működtető neve és székhelye:
Balkány Város Önkormányzata, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.

10. Vezetőjének megbízási rendje:
Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének megbízása alapján, 5 éves
időtartamra, pályázat útján
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, valamint a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megállapított képesítési
követelményeknek megfelelően.
12. Az intézmény típusa:
Óvoda
13. Maximális gyermeklétszám:
75 fő (25 fő/ csoport)
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A 671. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan a rajta lévő felül építménnyel együtt. A feladatok
ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések,
felszerelések.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Balkány Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás
rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
7/2013.(IV.25.) rendeletében foglaltak. A vagyon feletti jogosultságot a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az intézményvezető gyakorolja.
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1. Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Barackvirág Óvoda 2011. május 31. napján kelt, a Képviselő-testület 87/2011.(V.31.)
számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Balkány, 2014. szeptember 15.
P.H.
……………………………….
Pálosi László
polgármester

…………………………….
Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
Az alapító okiratot Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. év szeptember
hó 15. napján tartott ülésén a 123/2014.(IX.15.) határozatával jóváhagyta.
Balkány, 2014. szeptember 15.
P.H.
……………………………….
Karóczkai Istvánné
jegyző
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- 49 13.) számú napirend: - A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
Alapító Okiratának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozat-tervezetet
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás alapító
okiratának jóváhagyása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt
mellékletével együtt 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
124/2014.(IX.15.)
határozata
(Z1)
a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás alapító okiratának
jóváhagyása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás alapító okiratát
megismerte és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
Alapító Okirata
A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet
5. § (1) - (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

A költségvetési szerv
a) Neve: Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
b) Székhelye: 4233 Balkány, Benedek út 4.

2.

Alapító tagok:
- Balkány Város Önkormányzata 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
(képviseli: Pálos László polgármester)
- Bököny Község Önkormányzata 4231 Bököny, Kossuth u. 3.
(képviseli: Gyalogné Lovas Irén polgármester)
- Geszteréd Község Önkormányzata 4232 Geszteréd, Petőfi u. 7.
(képviseli: Kemény József polgármester)
- Nyírmihálydi Község Önkormányzata 4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 2.
(képviseli: Dr. Vincze István polgármester)
- Nyírgelse Község Önkormányzata 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.
(képviseli: Görög László polgármester)
- Szakoly Község Önkormányzata 4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.
(képviseli: Szűcs Gabriella polgármester)

3.

Közfeladata:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatok ellátása.

4.

Szakmai alaptevékenysége:
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

5.

Államháztartási szakágazati besorolása:
862100
Általános járóbeteg-ellátás

6.

Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072112
Háziorvosi Ügyeleti ellátás

7.

Illetékessége, működési köre:
A társult önkormányzatok közigazgatási területe.

8.

Irányító szervének neve, székhelye:
A Társulást közvetlenül a Társulási Tanács által megválasztott elnök, közvetett módon
a Társulási Tanács irányítja.
Székhelye: 4233 Balkány, Benedek út 4.
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9.

Vezetőjének megbízási rendje:
A Társulási Megállapodás 7.1. és 7.2. pontja értelmében a Társulási Tanács elnöke,
akit a Tanács a tagjai sorából választ.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya munkavállalói jogviszony, melyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.
A Központi Ügyeleti Szolgálatban résztvevő gépkocsivezetőkkel kapcsolatos
munkáltatói jogkört Balkány Város polgármestere gyakorolja. A Központi Ügyeleti
Szolgálat működtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokat, a
rendszeres és folyamatos kapcsolattartást a Balkányi Polgármesteri Hivatal látja el.
11. A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
12. A feladat ellátást szolgáló vagyon:
Minden pályázati úton megszerzett pénzeszköz, továbbá a Társulás tagjai által a
működéshez szükséges évenkénti hozzájárulás és a mindenkori költségvetési törvény
előírásai szerint biztosított állami normatívák.
13. A Társulás saját vagyona:
Minden pályázati úton megszerzett vagyon, közös beruházások, fejlesztések révén
létrejövő vagyon és azok szaporulata. A saját vagyon feletti rendelkezési jog a társult
tagokat hozzájárulásuk arányában illeti meg.
14. A költségvetési szerv vezetője, kinevezési rendje:
A társult önkormányzatokat a Képviselő-testületek, illetve a Társulási Tanács által
megválasztott és megbízott személyek képviselik. A Társulási Tanács tagjai sorából
elnököt választ. Az elnök helyettesítésére, illetve munkájának segítésére egy fő
elnök-helyettest választanak a Tanács tagjai közül.
Záradék
1. Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
2. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei az alapító okiratot
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Kelt.: Balkány, 2014. szeptember …….
P.H.
……………………………………
Pálosi László
a Társulási Tanács elnöke
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- 52 14.) számú napirend: - Egyebek
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása tárgyában
(Kérelem a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása. A napirendet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság
állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megismerte Veresné Darvai Edina és Darvai József
ingatlan-felajánlás tárgyában érkezett kérelmét. Javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel
Jegyző Asszonyt, készítsen adó- és értékbizonyítványt az ingatlan tekintetében és terjessze azt
a képviselő-testület elé. Határidő: következő rendes ülés.
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 Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan felajánlása tárgyában 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.) felkéri a jegyzőt a Balkány 66/A/1 hrsz-ú, Kossuth u. 1. szám alatt
lévő 58 m2 területű társasházi lakással kapcsolatos adó- és értékbizonyítvány elkészítésére;
határidő: köv. rendes testületi ülés; felelős: jegyző; 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
125/2014.(IX.15.)
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.) felkéri a jegyzőt a Balkány 66/A/1 hrsz-ú, Kossuth u. 1. szám alatt lévő 58 m2 területű
társasházi lakással kapcsolatos adó- és értékbizonyítvány elkészítésére.
Határidő: köv. rendes testületi ülés
Felelős: jegyző
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Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű kérdése,
észrevétele, bejelentése?
Rácz Imre képviselő:
Én a napirendnél nem akartam megkérdezni, lehet, hogy nem tartozik oda. Ha Igazgató
Asszony nem kíván majd rá válaszolni, akkor én majd személyesen megkérdezem. Biztos
hallott róla, hogy nem nagyon örültek az Ön érkezésének, hogy a pedagógusok, vagy csak a
balkányi lakosok, én úgy mondanám, hogy vegyesen. Elmondták-e ezt Igazgató Asszonynak a
pedagógusok, hogy miért nem örültek az Ön érkezésének, vagy egyáltalán a tudomására
jutott-e ez? Vagy próbálja-e ezeket az úgymond konfliktusokat, - ha annak nevezhetjük, kezelni? Vagy tudja-e kezelni? Ha úgy gondolja, hogy ezt most nem akarja kifejteni, akkor
majd egyeztetünk egy időpontot, de én kíváncsi lennék rá, vagy esetleg el is mondanám, hogy
kinek milyen baja van ezzel, mert ha ezt Önnek nem mondja el senki, akkor Ön ezt nem is
fogja tudni kezelni.
Pálosi László polgármester:
Én azt javaslom, hogy ezt inkább négyszemközt beszéljék meg! Itt nevek ne hangozzanak el!
Csak általánosságban, Igazgató Asszony!
Petrohán Krisztina a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola mb. igazgatója:
Ha már így történt meg a kérdésfeltevés, akkor én meg azt gondolom, hogy nem fogok így
„kikullogni” innen, mert itt volt, aki hallotta ezt, és nem gondolom azt, hogy nekem erre nem
kell reagálni. Megmondom őszintén, hogy így, hogy nem érkeztek az én érkezésemnek, vagy
örültek, vagy egyebek, nem igazán… nem tudom, nem volt egyértelmű, hogy a nem örültek,
ez a Tantestület, Balkány Város?
Rácz Imre képviselő:
Ha most a Tantestület a lakosságot negatívan tájékoztatja, akkor nyilván, aki ennek nem jár
utána, akkor az azt hiszi el. Én ezért szeretném, hogy a pedagógusok ne tudják a balkányi
lakosokat ne tudják más irányba terelni, Ön ellen, és ezzel esetleg valakinek a döntését
megkérdőjelezni, aki Önt ide jelölte… én azt hallom, hogy a pedagógusoknak egy része Ön
ellen dolgozik, ha így mondhatjuk, és így tájékoztatja a szülőket is, hogy Ön olyan, aki
elvárja, hogy be kell járni dolgozni, és ez egy rossz, negatív pont, mert eddig ez nem így volt,
mert nem kellett, meg van, aki azt ígéri, hogy nem is kell, ez évtizedeken keresztül így ment,
és most eljutottak odáig, hogy egy pedagógusnak napi 8 órát benn kell dolgozni, ez nem
tudom, mitől való…
Petrohán Krisztina a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola mb. igazgatója:
Én ezt nem gondolom egy rossz hírnek. A pedagógusaim részéről egyébként én ezt nem
tapasztalom. Én a döntéseimet úgy hozom, hogy először velük ismertetem meg, mert azt
gondolom, hogy ők a legfontosabbak, mert velük kell, hogy dolgozzam nap, mint nap. Tehát,
én nem az utcán, a közértben, vagy esetleg Polgármester Úrral beszélem meg elsősorban a
döntéseimet, hanem elsősorban a kollégáimmal. És mindig elmondom, hogy ez van, én így
döntöttem. Mindig a következő kérdés hangzik el tőlem, „vélemény, hozzászólás, javaslat”
van-e? Kb. ilyen a reakció. Én a döntéseimet úgy hozom, hogy rögtön alátámasztom
megfelelő indokokkal. Nagyon elítélendő magatartásnak tartom viszont azt, hogy amikor ott
van, ő nem fejti ki a véleményét, és közben pedig más irányú megnyilvánulásokat tesz.
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ülünk, és vagy együtt vitorlázunk békességben, vagy az a hajó el fog süllyedni. De azt ne
felejtsék el, hogy nem csak én fogok elsüllyedni azon a hajón, sőt, lehet, hogy én még nem,
hiszen én egy évre kaptam megbízást, hanem ők is süllyedni fognak. És vagy tudomásul
veszik ezt végre, és haladnak az árral, ami szükségeltetik, vagy ha nem, akkor nem kötelező
ezen a hajón ülni, vannak állomások, ahol ki lehet szállni. Mindezek után, furcsának találom,
hogy még mindig ilyen szelek lengedeznek. Lassan mindenkinek meg kellene tanulnia azt,
hogy ő miért van abban az intézményben, véleményem szerint. De köszönöm, hogy erre
fölhívta a figyelmemet. Bár, én mindenkinek azt mondtam, hogy tiszta lappal indulunk, itt
nincs a múlt felemlegetése, nincsenek sztereotípiák, hanem tiszta lappal indul mindenki, és a
munkája után fogom megítélni, hogy ki mennyit ér, és nem érdekelnek a mindenféle
szóbeszédek és egyebek. És most gyakorlatilag úgy dolgozunk, hogy mindenkinek
megelőlegeztem ezt a bizalmat, és vagy ezt a bizalmat alátámasztja és megerősíti, vagy pedig
elveti, de akkor nekem nyilván dönteni kell, hogy hogyan tovább.
Pálosi László polgármester:
Én úgy gondolom, hogy Igazgató Asszony a munkájával fog elsősorban elismerést kivívni, és
a munkájával fogja tudni meggyőzni az esetlegesen most kétkedőket. Én továbbra is
fenntartom és állom, amit a legelején mondtam, amikor még nem is ismertük egymást, hogy
természetesen, én, mint Polgármester, mindenben fogom segíteni a munkáját ugyanúgy, mint
eddig segítettem az iskolát. Nekünk egy célunk van, nekünk, mint Képviselő-testületnek, és
az iskolának is, hogy minél színvonalasabb iskolánk legyen, és minél több gyerek járjon ebbe
az iskolába, és ezek a gyerekek minél nagyobb eséllyel vegyék fel a versenyt más iskolákkal,
és ezek a gyerekek minél tovább jussanak a továbbtanulásban. Ez a célunk, semmi más! És ha
ahhoz az kell, hogy rendet kell teremteni, akkor rendet kell teremteni. Kész! Ha be kell állni a
sorba, akkor be kell állni a sorba! Majd a munkája után fogom én is megítélni Igazgató
Asszonyt, nem pedig előre.
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek az Egyebek napirendi pontban további közérdekű
kérdése, észrevétele, bejelentése?
További közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai nyílt képviselő-testületi ülést 15 óra 00 perckor
bezárom, és zárt ülést rendelek el.
Kelt.: Balkány, 2014. szeptember 15.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.
Tel.: (42) 561-000; Fax: (42) 561-073;
e-mail: balkany@balkany.hu; honlap: www.balkany.hu

Szám: 7/18/2014.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyháza
Hősök tere 5. sz.
4400

Tisztelt Címzett!
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.

Kelt: Balkány, 2014. szeptember 30.

Tisztelettel:

Karóczkai Istvánné
jegyző
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