-0Balkány Város Önkormányzata
megtartott ülésének:
a.) Tárgysorozata
b.) Jegyzőkönyve
c.) Rendeletei (18-19)
d.) Határozatai (153 - 163)

Képviselő-testületének

2014.

december

18-án

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 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
3/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
4.) Előterjesztés a képviselő-testület külsős bizottsági tagjainak megválasztása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
5.) Előterjesztés a Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megszüntetése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
6.) Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
véleményezési szakaszának lezárása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
7.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkatervének jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Előterjesztés a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
10.) Praxisjog átruházása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
11.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről
Előadó: a gyermekorvos és a védőnők
12.) Egyebek
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása tárgyában
Zárt ülés keretében:
1.) Papp István 4233 Balkány, Perkedpuszta 62. szám alatti lakos közgyógyellátási ügye
Előadó: Pálosi László polgármester
Kelt.: Balkány, 2014. december 18.
Tisztelettel:
Pálosi László
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-án
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.)
Jelen vannak:
Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok,
Bánházi Barnabás, Karsai István, Marján János, Marjánné Rinyu Ilona, Oláh János (1976),
Papp István képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, Rácz Imre István külsős alpolgármester, dr. Tóth János
irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető, Tonté Sándorné Balkány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, Tonté Sándor roma referens, Obsitos Norbert a Balkányi
Sport Egyesület elnöke, dr. Mátrai Zsolt és dr. Svéda Melinda gyermekorvosok
Pálosi László polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő képviselő, Bánházi
Barnabás igazoltan van távol, Marján János és Marjánné Rinyu Ilona képviselők nem jelezték
távolmaradásukat, igazolatlanul vannak távol, a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt
13 00 órakor megnyitom.
Napirendi javaslatként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni
a képviselő-testületnek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, további
javaslata?
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 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
153/2014.(XII.18.)
határozata
(Z1)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2014. december 18-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
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-21/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
3/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
4.) Előterjesztés a képviselő-testület külsős bizottsági tagjainak megválasztása
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
5.) Előterjesztés a Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megszüntetése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
6.) Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
véleményezési szakaszának lezárása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
7.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkatervének jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
8.) Előterjesztés a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
9.) Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
10.) Praxisjog átruházása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
11.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről
Előadó: a gyermekorvos és a védőnők
12.) Egyebek
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása tárgyában
Zárt ülés keretében:
1.) Papp István 4233 Balkány, Perkedpuszta 62. szám alatti lakos közgyógyellátási ügye
Előadó: Pálosi László polgármester

Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő 13 óra 05 perckor megérkezett az ülésterembe.
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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. Mivel Bánházi Barnabás
Elnök Úr jelezte, hogy késni fog, ezért felkérem Oláh János (1959) Tanácsnok Urat, a
Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1959) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja
fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglaltakat
elfogadta.
1/b.) számú napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Oláh János (1959)
Tanácsnok Urat, a Bizottság tagját, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1959) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marján János képviselő 13 óra 10 perckor megérkezett az ülésterembe.
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Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Bánházi Barnabás képviselő 13 óra 12 perckor megérkezett az ülésterembe.
Pálosi László polgármester:
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, az
azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
154/2014.(XII. 18.)
határozata
(C5)
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról

A Képviselő-testület:
1.) a 143/2014.(XI.19.), a 148/2014.(XII.8.), a 149/2014.(XII.8.) és a 150/2014.(XII.8.)
számú határozatra adott jelentést elfogadta.
2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2.) számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 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.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért Balkány Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetben
foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:
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Képviselő-testületének
18/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendelete
(B3)
Balkány Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balkány Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete megalkotásáig - az e
rendeletben szabályozott keretek között - az önkormányzat és intézményei bevételeit
folytatólagosan beszedje, valamint kiadásait teljesítse.
(2) A rendelet hatálya Balkány Város Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában átmeneti időszaknak minősül a 2015. január 1. és Balkány Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba
lépéséig terjedő időszak.
3. Kifizetések teljesítése
3. §
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában kiadás csak az előző évi eredeti kiadási
előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.
(2) A 2014. évben megkezdődött beruházásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a szerződések
szerinti ütemezésekhez igazodóan, valamint a támogatás kiutalásának megfelelően kell
teljesíteni.
4. Intézményfinanszírozás
4. §
(1) Az intézmények finanszírozását a 2014. évi eredeti működési célú költségvetési
támogatás szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal növelt / csökkentett időarányos
részének megfelelő összegben biztosítja.
(2) Az időarányos támogatás kizárólag a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben foglalt illetményemelések - ide értve a soros előrelépések miatti
átsorolásokat is – miatt léphető túl.
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5. §
(1) Átmeneti gazdálkodás során az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
a 2014. évi előirányzat maradványaik terhére kifizetést kizárólag a 2014. évi írásos
kötelezettségvállalással lekötött működési célra teljesíthet. A le nem kötött működési
jellegű előirányzat-maradványok az átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel,
azokra új kötelezettség nem vállalható.
(2) A beruházások előkészítésére/folytatására a 2014. évi előirányzat terhére - a költségvetési
törvényben meghatározott egyszerű közbeszerzési értékhatárig, de legfeljebb a 2014. évi
eredeti előirányzatának időarányos összegéig vállalhat kötelezettséget.
6. Egyéb rendelkezések
6. §
(1) A non-profit szervezetek számára nyújtandó támogatás kiutalására a 2015. évi
költségvetés elfogadását követően, az e célra képzett előirányzat felosztása alapján, a
költségvetési rendeletben foglalt szabályozás szerint kerülhet sor.
(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.
7. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és Balkány Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. 12. …. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2014. 12. ….
Karóczkai Istvánné
jegyző
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számú

napirend:

-

Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.20.) önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás 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 a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
3/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta:
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-9Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2014.(XII.18.)
önkormányzati rendelete
(G5)
a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi
igazgatási szervek véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék
gyűjtésére, szállítására és kezelésére, továbbá az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék
gyűjtésére és kezelésére terjed ki.”
2. § A Rendelet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„6/A. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása
9/A. §
(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,
c) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot
a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató
emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém
hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.
(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok
felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
9/B. §
(1) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok
ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a
Közszolgáltató tájékoztatja.
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- 10 (2) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező
elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött
zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb
hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott
hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási
időben és feltételekkel.
(3) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett
komposztáló telepen is átveszi.
(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra,
hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban,
valamint a komposzttelepen elhelyezze.”
3. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása
kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyházi Regionális
Hulladékkezelő Központban végezhető.
(1a) A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet:
a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.
(1b) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Regionális Hulladékkezelő
Központ Komposzttelepén biztosítja.”
4. § A Rendelet 1. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„3. Papír- és műanyag hulladék szállítása
A szállítás ütemezése: havonta egy alkalommal”
5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. december ….. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt.: Balkány, 2014. december ….
Karóczkai Istvánné
jegyző
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- 11 4.) számú napirend: - Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak
megválasztása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjainak javaslom megválasztani az alábbi
személyeket: Gilányi Miklósné, ifj. Rácz Imre, Molnárné Kiss Katalin. A Szociális és
Kulturális Bizottság külső tagjainak javaslom megválasztani az alábbi személyeket: Konkoly
Tünde, Molnár Zoltán József, Kiss Sándorné.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem Gilányi Miklósné Balkány, Szakolyi u. 54. szám alatti lakost, hogy a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság külső bizottsági tagi tisztségét elfogadja-e, kéri-e zárt ülés tartását?
Gilányi Miklósné Balkány, Szakolyi u. 54. szám alatti lakos:
Igen, elfogadom. Nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem ifj. Rácz Imre Balkány, Dózsa György u. 15/a. szám alatti
lakost, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső bizottsági tagi tisztségét elfogadja-e,
kéri-e zárt ülés tartását?
ifj. Rácz Imre Balkány, Dózsa György u. 15/a. szám alatti lakos:
Igen, elfogadom és nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Megkérdezem Molnárné Kiss Katalin Balkány, Gábor Áron u. 1/a. szám alatti lakost, hogy a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső bizottsági tagi tisztségét elfogadja-e, kéri-e zárt ülés
tartását?
Molnárné Kiss Katalin Balkány, Gábor Áron u. 1/a. szám alatti lakos:
Igen, elfogadom és nem kérem zárt ülés tartását.
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- 12 Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem Konkoly Tünde Balkány, Táncsics u. 13. szám alatti lakost,
hogy a Szociális és Kulturális Bizottság külső bizottsági tagi tisztségét elfogadja-e, kéri-e zárt
ülés tartását?
Konkoly Tünde Balkány, Táncsics u. 13. szám alatti lakos:
Igen, elfogadom és nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem Molnár Zoltán József Balkány, Árpád u. 8/a. szám alatti
lakost, hogy a Szociális és Kulturális Bizottság külső bizottsági tagi tisztségét elfogadja-e,
kéri-e zárt ülés tartását?
Molnár Zoltán József Balkány, Árpád u. 8/a. szám alatti lakos:
Igen, elfogadom és nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem Kiss Sándorné Balkány, Dobó István u. 35. szám alatti
lakost, hogy a Szociális és Kulturális Bizottság külső bizottsági tagi tisztségét elfogadja-e,
kéri-e zárt ülés tartását?
Kiss Sándorné Balkány, Dobó István u. 35. szám alatti lakos:
Igen, elfogadom és nem kérek zárt ülést.
Pálosi László polgármester:
Külön-külön teszem fel szavazásra a jelöléseket. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint 6. melléklet 1. pontja alapján a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválassza Gilányi Miklósné Balkány, Szakolyi u. 54.
szám alatti lakost, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint
6. melléklet 1. pontja alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválassza
ifj. Rácz Imre Balkány, Dózsa György u. 15/a. szám alatti lakost, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.
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Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint
6. melléklet 1. pontja alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválassza
Molnárné Kiss Katalin Balkány, Gábor Áron 1/a. szám alatti lakost, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint
6. melléklet 2. pontja alapján a Szociális és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválassza
Konkoly Tünde Balkány, Táncsics u. 13. szám alatti lakost, az kérem, kézfelemeléssel jelezze
azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint
6. melléklet 2. pontja alapján a Szociális és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválassza
Molnár Zoltán József Balkány, Árpád u. 8/a. szám alatti lakost, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint
6. melléklet 2. pontja alapján a Szociális és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválassza
Kiss Sándorné Balkány, Dobó István u. 35. szám alatti lakost, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.
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- 14 Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
155/2014.(XII. 18.)
határozata
(A3)
a képviselő-testület bizottságai külsős tagjainak megválasztása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint 6. melléklet 1. pontja
alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Gilányi Miklósné
ifj. Rácz Imre
Molnárné Kiss Katalin

nem képviselő (külső) tag
nem képviselő (külső) tag
nem képviselő (külső) tag

2.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 52. §-ban, valamint 6. melléklet 2. pontja
alapján a Szociális és Kulturális Bizottság külsős tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Konkoly Tünde
Molnár Zoltán József
Kiss Sándorné

nem képviselő (külső) tag
nem képviselő (külső) tag
nem képviselő (külső) tag

Pálosi László polgármester:
A megválasztott képviselők eskütétele következik. Megkérem a megválasztott külső
bizottsági tagokat, hogy az általam felolvasott eskü szövege alapján tegyék le az esküt!
Felkérem a Tisztelt Jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Esküvevő: Pálosi László polgármester
„Én………………………...
becsületemre
és
lelkiismeretemre
fogadom,
hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; külső bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Balkány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen! A megválasztott külső bizottsági tagok eskütétele megtörtént.
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- 15 5.) számú napirend: - Előterjesztés a Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megszüntetése
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat, és a
határozat-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
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 Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megszüntetése tárgyában című határozattervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
156/2014.(XII.18.)
határozata
(Z1)
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megszüntetése tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) elhatározza, hogy a 130/2014.(XI.10.) számú határozatával létrehozott
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságot, mint ideiglenes bizottságot a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati
rendelet 54. § (2) bekezdése alapján megszünteti.
2.) megállapítja, hogy a Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésében
meghatározott, képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatát
elvégezte, a képviselő-testület az erről szóló jelentést elfogadta.
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- 16 6.) számú napirend: - Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítása véleményezési szakaszának lezárása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen.
Bánházi Barnabás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztésben foglaltakat, és a
határozat-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
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 településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési
szakaszának lezárásáról szóló határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
157/2014.(XII. 18.)
határozata
(K8)
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési
szakaszának lezárásáról
A Képviselő-testület:
1.) a Balkány város településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát érintő
módosításainak a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát
lezártnak tekinti.
2.) elfogadja, hogy a dokumentáció a véleményezés során beérkezett javítások átvezetése
után kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében,
hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása
mielőbb megtörténhessen.
3.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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- 17 7.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a júniusi tervezett testületi ülés napirendi pontjai között szerepeljen a
kitüntető díjak adományozása, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 4 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett nem
fogadta el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a képviselő-testület 2015. évi munkatervének megállapítása 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, 4 tartózkodással elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
158/2014.(XII. 18.)
határozata
(A19)
a Képviselő–testület 2015. évi munkatervének megállapítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1) a 2015. évi munkatervet megismerte és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
állapítja meg.
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- 18 1. számú melléklet a 158 /2014.(XII.18.) határozathoz

BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. ÉVRE TERVEZETT ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJEI
A Képviselő-testület figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköröket,
a 2015. évre kitűzött feladatok megvalósítása érdekében az alábbi témákat tűzi napirendjére:
F E B R U Á R:
1/a.

1/ b.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: polgármester
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

3./

Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása tárgyában
Előadó: polgármester

4./

Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: jegyző

5./

Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: polgármester

6./

Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester

7./

Előterjesztés a március 15-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros és az oktatási intézmények vezetői

8./

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről
Előadó: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka

9./

Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában
Előadó: jegyző

10./

Előterjesztés a településfejlesztési koncepció elfogadása tárgyában
Előadó: polgármester

11./

Egyebek
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- 19 Á P R I L I S:
1/a. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: polgármester
1/b. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Gazdasági Programja elfogadása tárgyában
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2014. évi finanszírozásáról
Előadó: jegyző
5./ Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2014. évi
támogatásáról elszámolás, a 2015. évi benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

önkormányzati

6./ Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
tevékenységéről
Előadó: Tonté Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2014.

évi

7./ Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó 2014. évi hatósági feladatokról
Előadó: jegyző
8./ Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
9/ a. Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat további működtetésének feladatairól
Előadó: polgármester
9/ b . Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat feladatairól
Előadó: polgármester
10./

Egyebek
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- 20 J Ú N I U S:
l/a. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: polgármester
1/b. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester
2./ Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről
Előadók: a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka
3./ Tájékoztató a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési intézmény
2014. évi munkájáról
Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros
4./ Tájékoztató a Balkányi Sport Egyesület 2014. évi munkájáról
Előadó: az Egyesület elnöke
5./ Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése
Előadó: Dankó Zsuzsa könyvtáros
6./ A városnap megrendezésének előkészítése
Előadó: polgármester
7./ Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központjának
2014. évben végzett munkájáról
Előadó: intézményvezető
8./ Egyebek
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- 21 SZEPTEMBER:
1/a. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: polgármester
1/b. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester
2./

3/a.

Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása tárgyában
Előadó: polgármester
Tájékoztató a Balkányi Barackvirág Óvoda 2014/2015. évi oktató-nevelő munka
értékeléséről, valamint a 2015/2016-os tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: óvodavezető

3/b. Tájékoztató a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2014/2015. évi oktató-nevelő munka értékeléséről, valamint a 2015/2016-os tanítási év
beindításának helyzetéről
Előadó: az iskola igazgatója
3/c. Tájékoztató a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2014/2015. évi oktató-nevelő munka
értékeléséről, valamint a 2015/2016-os tanítási év beindításának helyzetéről
Előadó: óvodavezető
4./

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.
évi fordulójához történő csatlakozás, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírások
jóváhagyása tárgyában
Előadó: polgármester

5./

Előterjesztés az október 23-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában
Előadók: az Oktatási Intézmények vezetői

6./

Egyebek
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- 22 N O V E M B E R:
1/a. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: polgármester
1/b. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester
2/

Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési terv megállapítása tárgyában
Előadó: jegyző

3./ Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
tárgyában
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató a Mentőszolgálat 2014. évben végzett munkájáról
Előadó: a Mentőállomás vezetője
5. / Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó
Programban történő részvétele tárgyában
Előadó: polgármester
6./ Egyebek
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- 23 D E C E M B E R:
1.a./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: polgármester
1.b./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester
2./ Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában
Előadó: polgármester
3./ A 2016. évet megalapozó rendeletek módosítása
Előadó: jegyző
4./ Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
5./ Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről
Előadók: a gyermekorvos és a védőnők
6./ Egyebek
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- 24 8.) számú napirend: - Előterjesztés a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
159/2014.(XII.18.)
határozata
(E16)
a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Központi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását megismerte, és Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó
Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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- 25 1. számú melléklet a 159/2014.(XII.18.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat Közös Fenntartására Létrehozott
Intézményfenntartó Társulás
A társuló önkormányzatok Képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4) pontjában, valamint 87.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, megállapodnak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
a központi orvosi ügyelet ellátására jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást
(a továbbiakban: Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy biztosítsák az érintett lakosság
számára a központi orvosi ügyelet megszervezését, magas szakmai színvonalon történő,
hatékony, folyamatos ellátását.
A TÁRSULÁS MEGALAKULÁSA:
A társulás létrejött egyrészről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4233
Balkány, Rákóczi u. 8. sz.), - képviselője Pálosi László polgármester - Bököny Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (4231 Bököny, Kossuth u. 3.) - képviselője
Piskolczi Géza Péter polgármester -, Geszteréd Község Önkormányzata Képviselőtestülete (4232 Geszteréd, Petőfi u. 7.) – képviselője Szabó József polgármester -, Nyírgelse
Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4361 Nyírgelse, Kossuth u. 2. sz.) képviselője Görög László Zsolt polgármester -, Nyírmihálydi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 2. sz.) – képviselője Dr. Vincze István
polgármester - között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételek szerint:
1. A felek megállapítják, hogy a háziorvosi ügyelet biztosítása kötelező önkormányzati
feladat az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (4) bekezdése alapján.
A megállapodást megkötő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás nem új társulás
létrehozására irányul. A szerződő felek kijelentik, hogy a 2011. december 23-án megkötött
megállapodás alapján létrejött Társulás jogfolytonosságát elfogadják.
A korábbi társulási megállapodás alapján keletkezett jogosultságok és kötelezettségek e
megállapodás megkötése után is kötelezőek a felekre nézve.
2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve Balkány Város
székhelyén működő Központi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásában állapodnak meg
határozatlan időtartamra. A Társulási megállapodás felülvizsgálatára szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommal kerül sor.
3. A társulás neve, székhelye:
A társulás neve: Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás
Székhelye: 4233 Balkány, Benedek út 4. sz.
Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
 Balkány lakosságszáma: 6539 fő
 Bököny lakosságszáma: 3346 fő
 Geszteréd lakosságszáma:1843 fő
 Nyírgelse lakosságszáma:1166 fő
 Nyírmihálydi lakosságszáma: 2121 fő
Összesen: 15015 fő
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- 26 Működési területe, ellátási körzete: Balkány Város, Bököny Község, Geszteréd Község,
Nyírgelse Község és Nyírmihálydi Község teljes közigazgatási területe.
A központi ügyeleti szolgálat kódszáma: 16010178.
Államháztartási szakágazat besorolása: 862100 – Általános járóbeteg ellátás
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072112 – Háziorvosi
Ügyeleti ellátás
4. A társulás feladat és hatásköre:
4.1. A társulás tevékenységi köre a területi ellátási kötelezettséggel működő központi
ügyeleti szolgálat közös fenntartására terjed ki.
4.2. A társult önkormányzatoknak kötelezően biztosítani kell az ügyeletben részt vevő
háziorvost, nővért és gépkocsivezetőt. A 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 15.§ (6) pont:
„Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban ügyelet) a területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével kötött
szerződésének megfelelően látja el. A területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi
tevékenységet végző orvos az ügyelet működtetőjével kötött szerződésben rögzített feltételek
szerint működik közre az ügyelet ellátásában.”
A Társulás vállalja, hogy a társult településeken a meglévő ellátási szinten a központi
ügyeleti szolgálati ellátást biztosítja.
Az orvosok tevékenységüket Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó
Társulással kötött megbízási szerződés alapján látja el.
Az ügyeleti szolgálat ideje:
 Hétköznap: 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig.
 Hétvégén: szombat 08:00 órától hétfő 08:00 óráig.
 Ünnepnapokon: az ünnepnap 08:00 órájától az azt követő munkanap reggel 08:00
óráig.
Az ügyeleti beosztást az ügyelet vezetője készíti el, tárgyhónapot megelőző hónap 08.
napjáig. Az ügyelet vezetőjét határozatlan időre a Társulás bízza meg.
5. Költségvetési támogatás, költségek viselése:
5.1. A központi ügyelet bevételi forrása: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
biztosított finanszírozásból, és az önkormányzatok által fizetett ügyeleti hozzájárulásból
tevődik össze.
5.2. Arra tekintettel, hogy az ügyeleti helyiség Balkány Város területén van – az ügyeleti
helyiségben meglévő ügyeleti eszközökkel biztosítja a jogszabályban előírt felszerelés és
eszköz minimumfeltételeket a 60/2003. (X. 20.) ECsCsM rendelet szerint. Meghatározott
minimálisan szükséges eszközök a Balkányi Önkormányzat tulajdonát képezik - a
fenntartással kapcsolatos költségek megfizetését (közüzemi díjak ügyeletre eső része,
gépkocsi fenntartással járó költségek – üzemanyag, kötelező biztosítás, szerviz -, ügyeleti
szoftver átalánydíja, karbantartási anyagok beszerzése, eszközök karbantartása, takarítás –
mosás – tisztítószer, telefon- internet díj, veszélyes hulladékszállítás, irodaszer,
nyomtatvány, gépkocsivezetők bére, stb.) a társult önkormányzatok vállalják magukra a
2011. évi CLXXXIX törvény alapján lakosságszám arányosan.
Az ügyeleti hozzájárulás alapja az előzetesen elfogadott költségvetés. A hozzájárulás
megfizetése az előzetesen elfogadott költségvetés alapján havonta, a Központi
Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által kiállított számla alapján.
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A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás 12052712-0142220600100008 számlájára (Raiffeisen Bank) történő átutalással minden hónap 5. napjáig. A
tárgy évre megállapított hozzájárulás 1/12-ed része. Amennyiben még nincs megállapítva a
tárgy évre a hozzájárulás összege, abban az esetében az előző év 1/12-ére jutó összege.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozásból elsősorban az
ügyeletben résztvevő orvos, nővér, a gyógyszer költség és az ügyeletvezetői díj kerül
kiegyenlítésre.
A Társulás elnökének a központi ügyelet éves költségvetési tervét tárgyév január 30.
napjáig kötelező beterjesztenie a társult önkormányzatokhoz. A Társulási Tanács a
költségvetési tervet február 15. napi határidővel fogadja el.
5.4. A központi ügyeleti szolgálatnál felmerülő, szükségessé váló felújítási, beruházási
igények megvalósítása, költségeinek viselése a társulás által előzetesen jóváhagyott
költségvetés alapján a társult önkormányzatok feladata, lakosságszám arányosan.
5.5. A társulás ellenőrzési rendje:
A közösen fenntartott központi ügyelet költségeinek felhasználását évente egy alkalommal
(a társult önkormányzatok által delegált egy fő) pénzügyi szakemberekből álló bizottság,
az éves ellenőrzés alapján a belső ellenőr, az Állami Számvevőszék, illetve a Magyar
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága ellenőrzi Központi
Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulásnál.
Az ellenőrzéseket legkésőbb az önkormányzatokra vonatkozó zárszámadási rendelet
elfogadásával (április 30) egyidejűleg kell végrehajtani. Amennyiben a költségvetési év
során a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásában pénzügyi instabilitás helyzet állna
elő, akkor az önkormányzatok a támogatás mértékét soron kívül felülvizsgálják. Az
átlagtól eltérő vonulás számmal rendelkező önkormányzatot többletfizetési kötelezettség
terheli, az eltéréssel arányosan.
6. A társulás jogállása:
6.1. A társulás jogi személyiséggel rendelkezik.
6.2. A központi 16010178 számú ügyeleti szolgálat működtetője a Központi Egészségügyi
Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás. A szolgálat része az egészségbiztosítási
finanszírozásnak, melyre vonatkozó szerződés megkötésére a Központi Egészségügyi
Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás nevében Balkány Város polgármestere jogosult.
A központi ügyeleti szolgálatban résztvevő gépkocsivezetőkkel kapcsolatos munkáltatói
jogkört a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás elnöke
gyakorolja.
6.3. A központi ügyeleti szolgálat működtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló
feladatokat, a rendszeres és folyamatos kapcsolattartást Balkány Város Polgármesteri
Hivatala és a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulásnál 4 órában
alkalmazott munkavállaló látja el.
7. Társulási Tanács:
7.1. A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, melynek tagjai a társulást
létrehozó önkormányzatok polgármesterei, azzal, hogy jogosultak magukat a Képviselőtestület által adott írásbeli meghatalmazott útján képviselni.

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. december 18. napján

- 28 7.2. A Társulási Tanács elnöke: Balkány Város polgármestere
A Tanács alakuló ülését Balkány Város polgármestere hívja össze a társulási megállapodás
megkötését követő 30 napon belül.
A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
A Társulási Tanács ülését az elnök - akadályoztatása esetén alelnök - hívja össze és vezeti.
A Tanács ülését össze kell hívni szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
 a Társulási tagok 1/3-ának (2 fő) indítványára
 a Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.
A Társulási Tanács döntését ülésen nyílt szavazással határozati formában hozza meg. A
tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülésére és titkos szavazására az Mötv. törvény
vonatkozó szabályai az irányadóak. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
melyre az Mötv. Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács
által felhatalmazott tagja írja alá. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésen legalább a
tagok több mint fele jelen van.
7.3. A Tanács alábbi döntéseihez minősített döntéshozatal szükséges (4 fő):
- a társulás megszűnésének kezdeményezéséhez
- a tagok pénzügyi hozzájárulásának megállapításához
- a társulás tagjainak kizárásához
- a pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához
- az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához
Amennyiben a javaslatról nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre
tűzhető, illetve a napirendi javaslat újratárgyalható.
8. A társuláshoz történő csatlakozás, a Társulásból való kiválás, a Társulási
megállapodás felmondása, a Társulás megszűnése, kizárás:
8.1. Csatlakozás:
A Képviselő-testületek a központi ügyeleti szolgálat Társuláshoz történő csatlakozása,
illetve kiválása a mindenkori hatályos törvény alapján történik. A társuláshoz csatlakozhat
az alapító tagokon kívül más önkormányzat Képviselő-testület is, ha minősített többséggel
hozott döntésével elhatározza a csatlakozást és nyilatkozik arról, hogy a megállapodásban
foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. A Társuláshoz való csatlakozásról legalább
6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni a csatlakozni szándékozó
önkormányzatnak.
8.2. Kiválás:
A társulásból kiválni az adott naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló –
minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat Képviselő-testülete
legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és azt a Társulási Tanáccsal írásban
közölni.
8.3. Kizárás:
A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja
kezdeményezi. A kizárás kezdeményezhető, amennyiben a Társulás zavartalan
működéséhez szükséges döntési kötelezettségének a tag határidőben nem tesz eleget.
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- 29 Fontos oknak minősül:
 a Képviselő-testület az ellátás biztosításához általa nyújtandó pénzügyi
hozzájárulást – egy nap tári éven belül több mint három alkalommal – 30 napnál
nagyobb késedelemmel utalja át.
 A Képviselő-testület a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének,
valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.
A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a társulásból való kizárásról.
8.4. Megszűnése:
A társulás megszűnik:
a) ha a Képviselő-testületek igenlő szavazatával hozott határozatukkal közös
megegyezéssel megszüntetik,
b) bíróság jogerős döntése alapján
c) törvény erejénél fogva
d) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott
megszűnési tétel megvalósult.
A társulás megszűnése esetén:
 Az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a társult önkormányzatok költségvetései
hozzájárulásából származó vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére
vonatkozó szabályai szerint osztják meg.
 A rendelő helyiségét, annak birtokba adásakor meglévő eszköz- és felszerelés
állományával Balkány Város Önkormányzata birtokába vissza kell bocsátani.
 Az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül meg kell
állapodni.
A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
A Társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni
úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések és a kötelezettségek kifizetése után
fennmaradó pénzösszeg lakosságszám arányosan kerül felosztásra a tagok között. A
társulás az alapításkor közös vagyonnal nem rendelkezik. Amennyiben a társulás
fennállása alatt közös vagyon képződne, úgy megszűnés esetében a közös vagyont
vagyonfelosztási szerződés szerint lakosságszám arányosan osztják fel.
9. Záró rendelkezések:
9.1. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos önkormányzati,
egészségügyi, egészségbiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolásra, a
kölcsönös tájékoztatásra törekszenek.
9.2. 60 napon túli hozzájárulás nem fizetése esetén a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 33.
§. (5.) bekezdés a) pontja alapján jár el.
A beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelek a megállapodás mellékletét
képezik.
A megállapodásból fakadó jogvita esetén, ha a kötelező előzetes egyeztetés nem vezet
eredményre, akkor a megállapodásban részt vevők a nyírbátori Járási Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét állapítják meg.
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határozatával; Nyírgelse Község Önkormányzata …/2014. (…...) számú határozatával;
Geszteréd Község Önkormányzata …/2014. (……) számú határozatával; Bököny Község
Önkormányzata …/2014. (……) számú határozatával; Nyírmihálydi Község
Önkormányzata …/2014. (…….) számú határozatával, melyekben foglalt felhatalmazással
élve a polgármesterek azt, mint önkormányzati akarattal, teljességgel megegyezőt
kézjegyükkel ellátták.
Balkány, 2014. december 3.

……………………………………..
Balkány Város Önkormányzata

…………………………………….
Bököny Község Önkormányzata

……………………………………
Geszteréd Község Önkormányzata

..……………………………………..
Nyírmihálydi Község Önkormányzata

……………………………………
Nyírgelse Község Önkormányzata
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- 31 9.) számú napirend: - Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
160/2014.(XII. 18.)
határozata
(E16)
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
szóló előterjesztést az 1. számú mellékletként csatolt módosításokkal megismerte és a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a 2. 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: azonnal
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- 32 1. számú melléklet a 160/2014.(XII.18.) határozathoz
(Társulási Megállapodás módosításai)
1. számú módosítás: A Társulási Megállapodás Preambulum módosítása
A Társulási Megállapodás Preambulumát aktualizálni szükséges, hiszen a jelenlegi bevezető
szövege a 2013. július 1-jei állapotnak volt megfelelő.
„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”
A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a
Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás.
Álmosd Község Önkormányzata 2013. július 1-ei, Balkány Város Önkormányzata,
Nyírmihálydi Község Önkormányzata, és Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2013.
szeptember 30-ai dátummal csatlakozott a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Társuláshoz.
2. számú módosítás: Az I. FEJEZET 2. pont - a Társulás tagjainak neve, székhelye,
képviselője módosítása
A Társulás tagjainak képviselő személye Hajdúsámson Város és Újléta Község
önkormányzatnál változott, illetve Nyíradony Város esetében változott a tisztség
megnevezése.
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
Fülöp Község Önkormányzata
Székhely: Fülöp, Arany János u. 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Székhely: Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviselője: Hamza Gábor Antal Szabolcs polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzata
Székhely: Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Képviselője: Dr. Nagy János polgármester
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- 33 Nyíradony Város Önkormányzata
Székhely: Nyíradony, Árpád tér 1.
Képviselője: Kondásné Erdei Mária alpolgármester 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 Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
Vámospércs Város Önkormányzata
Székhely: Vámospércs, Béke u. 1.
Képviselője: Ménes Andrea polgármester
3. számú módosítás: Az I. FEJEZET 3. pont - a Társuláshoz tartozó települések
lakosságszáma módosítása
A társuláshoz tartozó települések lakosságszámát aktualizálni szükséges a 2014. január 1-ei
állapotnak.
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. január 1.-én) (2014. január 1.-jén):
Település
Álmosd
Bagamér
Balkány
Fülöp
Hajdúsámson
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Újléta
Vámospércs
Összesen:

Lakosságszám
1.773 1.800 fő
2.671 2.638 fő
6.539 6.507 fő
1.766 1.752 fő
13.438 13.624 fő
3.994 3.865 fő
7.937 7.982 fő
3.974 3.949 fő
2.046 2.064 fő
2.108 2.171 fő
1.086 1.099 fő
5.502 5.518 fő
52.834 52.969 fő

4. számú módosítás: Módosítani szükséges a IV. FEJEZET 1.2. pontját.
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.
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- 34 5. számú módosítás: Módosítani szükséges a IV. FEJEZET 5.1. pontját.
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.
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
6. számú módosítás: Módosítani szükséges az V. FEJEZET 9. pontját.
A 369/2013. (X. 24.) - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről - szóló Korm. rendelet
értelmező rendelkezéseiben megszűnt a területi iroda fogalma.
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.
7. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 1.3. pontját.
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.
A támogató szolgáltatás esetében a székhely önkormányzat köt megállapodást a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás és a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján biztosítjuk az
ellátást.
8. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 1.6. pontját.
1.6. A területi irodákban székhelyen, telephelyeken foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben
meghatározott bért, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott
költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja.
Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatatást kíván biztosítani közalkalmazotti
törvényben meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb összegű pótlék és juttatás
kerül megállapításra, úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből
finanszírozzák.
9. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 2. pontját.
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 és a saját bevételeikkel nem fedezett – költségeket kiadásokra
fedezetet biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában. a saját működési
területükön lévő telephely (intézményegység) többlet működési költségei tekintetében évente
külön – külön saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. december 18. napján

- 35 2.2. Abban az esetben, hHa az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a
társult tag közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban
felmerülő kiadásokat teljes egészében azt a társult tagönkormányzat teljes egészében köteles
megfizetni.
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. 2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti
kötelezően előírtakon felüli foglalkoztatás történik miatt jelentkezik – jogalkotó szerint
indokolatlan – a többlet bér és járulék kiadást azt az a társult tag köteles finanszírozni,
akinek érdekében a foglalkoztatás történik.
10. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 3.2. pontját.
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 arányában. A Társulás ezt az összeget átadja
a székhely önkormányzatnak.
11. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 5.3. pontját.
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 A tagönkormányzatonként fizetendő éves pénzügyi
hozzájárulás ötven százalékának a társulás költségvetési határozatában kerül megállapításra
amelynek megfizetése 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 következők szerint történik:
A tagi hozzájárulást havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni a Társulás fizetési
számlájára.
A költségvetési határozat elfogadását megelőzően az előző évi hozzájárulás havi összegét
kell megfizetni, amely a határozat elfogadását követően korrigálásra kerül a társulás
határozatában elfogadott összeg arányos részére.
Az utolsó - 12-ik - részlet megfizetésének időpontja december 20.
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő
intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2., és 4.1. és 4.2. pont
szerinti (működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető és
vezető gondozó költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is.
12. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 7.2. pontját.
7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat
az elszámolás lezárását zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül
köteles átutalni intézkedni, míg az esetleges túlfizetést a társulás a társult önkormányzat
részére ugyanezen határidőben visszautalja. tárgyévi fizetési kötelezettségét az
elszámolást követő hónap(ok) vonatkozásában csökkenti.
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- 36 13. számú módosítás: Módosítani szükséges a VII. Fejezet 4.2. pontját.
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult
önkormányzatok az 1959. 2013. évi IV. V. 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.
14. számú módosítás: Módosítani szükséges a X. Fejezet 2. pontját.
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 és a
vezető gondozónő költségeihez VI. fejezet 4.2. pontja szerinti hozzájárulás erre tekintettel
került megállapításra.
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- 37 2. számú melléklet a 158/2014.(XII.18.) határozathoz

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

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

Preambulum
Álmosd Község Önkormányzata, Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Balkány Város
Önkormányzata, Fülöp Község Önkormányzata, Hajdúsámson Város Önkormányzata,
Nyíracsád Község Önkormányzata, Nyíradony Város Önkormányzata, Nyírábrány
Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Nyírmihálydi Község
Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata és Vámospércs Város Önkormányzata 2013.
július 1-jei hatállyal hozta létre a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulást - 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.
A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a
Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás.
Álmosd Község Önkormányzata 2013. július 1-ei, Balkány Város Önkormányzata,
Nyírmihálydi Község Önkormányzata, és Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2013.
szeptember 30-ai dátummal csatlakozott a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Társuláshoz.
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
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- 38 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
Fülöp Község Önkormányzata
Székhely: Fülöp, Arany János u. 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Székhely: Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviselője: Antal Szabolcs polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzata
Székhely: Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Képviselője: Dr. Nagy János polgármester
Nyíradony Város Önkormányzata
Székhely: Nyíradony, Árpád tér 1.
Képviselője: Kondásné Erdei Mária 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: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
Vámospércs Város Önkormányzata
Székhely: Vámospércs, Béke u. 1.
Képviselője: Ménes Andrea polgármester
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2014. január 1.-jén):
Település
Álmosd
Bagamér
Balkány
Fülöp
Hajdúsámson
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Újléta
Vámospércs
Összesen:

Lakosságszám
1.800 fő
2.638 fő
6.507 fő
1.752 fő
13.624 fő
3.865 fő
7.982 fő
3.949 fő
2.064 fő
2.171 fő
1.099 fő
5.518 fő
52.969 fő

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.
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- 39 5. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.
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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- 41 2. Álmosd Község Önkormányzata, Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Nyírmihálydi
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.
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,
3. A Társulási Tanács elnöke
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
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- 42 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.
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
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;
A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot
leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét
eléri.
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
az önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
vezetőjének.
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- 43 V. FEJEZET
A közös fenntartású intézmény jogállása
1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013.
július 1. napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye
Neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.
3. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak
szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3.-5. pontjaiban meghatározott szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével
kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról,
szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt
be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulási tanács jogosult
gyakorolni.
5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi
Polgármesteri Hivatal látja el.
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, önállóan működő
költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt
költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott
előirányzatokon belüli működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az
intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási
jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a felügyeleti szervnek minősülő Társulási
Tanácsnál kezdeményezhető.
8. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Igazgatója a Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ valamennyi dolgozója tekintetében
közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott
– Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
9. Az igazgató a telephely vezetőinek kinevezése előtt a telephely székhelye szerinti
Polgármesterrel egyezteti a vezető jelölt személyét. A Polgármester véleményezi a telephely
vezető jelölt pályázatát.
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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, tanyagondnoki szolgálat,
étkeztetés, idősek nappali ellátása (idősek klubja) feladatokra biztosított állami támogatást, az
intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.
A támogató szolgáltatás esetében a székhely önkormányzat köt megállapodást a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján biztosítjuk az ellátást.
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 székhelyen, telephelyeken foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért,
juttatást és pótlékot biztosítja.
Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatatást kíván biztosítani úgy annak fedezetét az
érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák.
2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének
módja
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- 45 2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami
költségvetési támogatással és a saját bevételeikkel nem fedezett kiadásokra fedezetet
biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában.
2.2. Ha az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási
területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat azt a
társult tagönkormányzat teljes egészében köteles megfizetni.
2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően
előírtakon felüli foglalkoztatás történik, a többlet bér és járulék kiadást az a társult tag
köteles finanszírozni, akinek 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 arányában. A Társulás ezt az összeget átadja
a székhely önkormányzatnak.
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.
4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontjában meghatározott
feladatok ellátásban részt nem vevő önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi,
Nyírmártonfalva, Álmosd, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos
feladatainak ellátáshoz, illetve az intézmény vezetőjének 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 különkülön 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
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különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az
igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.
5.3. A tagönkormányzatonként fizetendő éves pénzügyi hozzájárulás a társulás költségvetési
határozatában kerül megállapításra, amelynek megfizetése a következők szerint történik:
A tagi hozzájárulást havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni a Társulás fizetési
számlájára.
A költségvetési határozat elfogadását megelőzően az előző évi hozzájárulás havi összegét kell
megfizetni, amely a határozat elfogadását követően korrigálásra kerül a társulás határozatában
elfogadott összeg arányos részére.
Az utolsó - 12-ik - részlet megfizetésének időpontja december 20.
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő
intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2., 4.1. és 4.2. pont szerinti
(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető és vezető
gondozó költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is.
5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a
Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A
költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok
szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül
sort kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a
továbbiakban a módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.
6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
6.1. Ha a társult tagönkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás
elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld,
amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére.
Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a
társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós
önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás
alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.
6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a
társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.
6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati
hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának
megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az
önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi.
6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki
felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30
napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult
önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.
6.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a
Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
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7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz
kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások
kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és
kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.
7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat
az elszámolás zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles
átutalni, míg az túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen határidőben
visszautalja.
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.
3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje
3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító,
társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy
társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat
tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a
feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges
berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény
használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda
gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a
tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján –
jogosult dönteni.
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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 a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 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 szempontból
ellenőrzik a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, az elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.
2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás
működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a
költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez
irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.
3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a
társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban
meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is
tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa
végzett munkáról.
4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat
jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.
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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,
 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.
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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.
7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a
társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi
határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban
kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást
követő napon következik be.
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- 51 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 munkaszervezeti az intézményvezető és a vezető gondozónő
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
önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselőtestületi döntéseinek hiteles másolata.
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- 52 A társult önkormányzatok:
Álmosd Község Önkormányzata

A társulási megállapodást jóváhagyó
képviselő-testületi határozat száma:
…………………. sz. határozat

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

………………….. sz. határozat

Balkány Város Önkormányzata

…………………… sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzata

…………………… sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata

……………………. sz. határozat

Nyíracsád Község Önkormányzata

…………………….. sz. határozat

Nyíradony Város Önkormányzata

…………………….. sz. határozat

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

…………………….. sz. határozat

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

……………………... sz. határozat

Nyírmihálydi Község Önkormányzata

……………………... sz. határozat

Újléta Község Önkormányzata

……………………. sz. határozat

Vámospércs Város Önkormányzata

……………………. sz. határozat

Nyíradony, 2014. …………………………..
Köteles István
Álmosd Község Polgármestere

Orvos Mihály
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Pálosi László
Balkány Város Polgármestere

Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Antal Szabolcs
Hajdúsámson Város Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsád Község Polgármestere

Kondásné Erdei Mária
Nyíradony Város Polgármestere
Kövér Mihály Csaba
Nyírmártonfalva Község Polgármestere
Szimáné Tóth Erzsébet
Újléta Község Polgármestere

Nyíri Béla
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere
Dr. Vincze István
Nyírmihálydi Község Polgármestere
Ménes Andrea
Vámospércs Város Polgármestere
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- 53 10.) számú napirend: - Praxisjog átruházása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Dr. Mátrai Zsolt és dr. Svéda Melinda gyermekorvosok 13 óra 25 perckor megérkeztek az
ülésterembe.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért a dr. Mátrai Zsolt praxisjog átruházása tárgyában című határozat-tervezetben
foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
159/2014.(XI. 19.)
határozata
(Z1)
dr. Mátrai Zsolt praxisjog átruházása tárgyában

A Képviselő- testület:
1.) hozzájárul ahhoz, hogy 2015. május 1. napjától kezdődően, a gyermekorvosi körzet
praxisjogát a MELAMED Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Arany János u. 48.,
képviselő: dr. Svéda Melinda) megvásárolja, és az önkormányzat tulajdonát képező,
4233 Balkány, Rákóczi u. 2. szám alatti gyermekorvosi rendelőben gyermekorvosi
feladatok ellátására jogosultságot szerezzen.
2.) hozzájárul ahhoz, hogy a MELAMED Kft. (képviseletében: dr. Svéda Melinda) a
feladat ellátásához közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
3.) megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a MELAMED Kft-vel a praxisjog váltás
által érintett gyermekorvosi körzetre vonatkozóan, a folyamatos gyermekorvosi
feladatok ellátása, továbbá a készenléti és ügyeleti szolgálatban való részvétel
tárgyában feladat-ellátási szerződést kössön.
4.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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- 54 11.) számú napirend: - Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről
Előadó: a gyermekorvos és a védőnők
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Pálosi László polgármester:
Aki a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul tudja
venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
162/2014.(XII. 18.)
határozata
(K1)
a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről

A Képviselő-testület:
1.) a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és
tudomásul vette.

12.) számú napirend: - Egyebek
a.) Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan-felajánlása tárgyában
Pálosi László polgármester:
Aki a Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan felajánlása tárgyában című „1.”
határozat-tervezetben foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, 1.300.000.vételárral kiegészítve el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2014.(XII. 18.)
határozata
(Z1)
Veresné Darvai Edina és Darvai József ingatlan felajánlása tárgyában

A Képviselő-testület:
1.) a Veresné Darvai Edina 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 89. 4/13. és Darvai József
4325 Kisléta, Debreceni u. 12. szám alatti lakosok kérelmét megvizsgálta.
2.) kinyilatkozza, hogy a Balkány 66/A/1 hrsz-ú, Kossuth u. 1. szám alatt lévő
58 m2 területű társasházi lakást a kérelmezők által felajánlott 1.300.000.- Ft
(azaz egymillió-háromszázezer forint) értékben meg kívánja vásárolni.
3.) felkéri a jegyzőt az adás-vételi szerződés elkészítésére.
4.) felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés és a vonatkozó dokumentumok
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Pálosi László polgármester:
Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű kérdése,
észrevétele, bejelentése?
Közérdekű kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen a megjelenést! A mai nyílt képviselő-testületi ülést 13 óra 56 perckor
bezárom és zárt ülést rendelek el.
Kelt.: Balkány, 2014. december 18.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2014. december 18. napján

- 56 Balkányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől
4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.
Tel.: (42) 561-000; Fax: (42) 561-073;
e-mail: balkany@balkany.hu; honlap: www.balkany.hu

Szám: 7/21/2014.

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

Tisztelt Címzett!
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.

Kelt: Balkány, 2015. január 5.

Tisztelettel:

Karóczkai Istvánné
jegyző
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2014.(XII. 18.)
határozata
(Z1)
Papp István 4233 Balkány, Perkedpuszta 62. szám alatti lakos közgyógyellátási ügye
A Képviselő-testület:
Papp István (sz.: Szakoly, 1958. 05. 01.; an.: Horváth Erzsébet) 4233 Balkány, Perkedpuszta
62. szám alatti lakos közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmének elutasítása elleni
fellebbezését
elutasítja.
Ezzel egyidejűleg Balkány Város Polgármesterének 863-2/2014. számú határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a Nyíregyházi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon
belül.

Indokolás
Papp István 863/2014. szám alatt kérelmet nyújtott be a Balkányi Polgármesteri Hivatalban
méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránt.
Balkány Város Polgármestere a 863-2/2014. számú határozatával – tekintettel arra, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szervének 0198840-19-0000001/2014. számú
szakhatósági állásfoglalása alapján a
rendszeres gyógyszerköltség 6.000-Ft, mely nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át, (2014. évben 7.125-Ft-ot) az Ör. 22. § (1) bekezdésében
rögzített összeghatárt,– a kérelmet elutasította.
A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 50. § (3) bekezdésén, valamint a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
22. § (1) bekezdésén alapul. Jogorvoslati lehetőségről a Ket. 100.§ (1) bekezdésének f) pontja,
109.§ (1) bekezdése rendelkezik.
A hatáskört az Szt. 50. § (3) – (4) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 107. §
(1) bekezdése szabályozza, az illetékességet a Ket. 21. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. A
költség és illetékmentességet a Szt. 16. §-a biztosítja. Az elektronikus ügyintézés lehetőségét
az Ör. 4. § (4) bekezdése kizárja.
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