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Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-á n megtartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.)
J e l e n v a n n a k:
Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok,
Oláh János (1976), Karsai István, Kiss Sándorné, Papp István képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Karóczkai Istvánné jegyző, Rácz Imre külsős alpolgármester, Birta Ferencné a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerület tankerületi igazgatója az 1-2-3-as számú
napirendhez, Sajtosné Zemanek Erika és Monyók Ferencné pályázók az 1-es számú
napirendhez, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, Tátrainé Tálas
Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetője, Gyulai László településfejlesztési előadó
az Egyebek napirendhez
Polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a Tankerület igazgatóját, a pályázókat, a
tanácskozási joggal megjelenteket a mai rendkívüli testületi ülésünkön.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 7 fő. Marján János és Marjánné
Rinyu Ilona képviselők nem tartózkodnak jelenleg a teremben. Az ülés határozatképes, így
azt 800 órakor megnyitom.
Javaslom a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata?
Karsai István képviselő:
4-es napirendként az Egyebek felvételét indítványozom.
Polgármester:
Megbeszéltük. Lesz Egyebek.
Karsai István képviselő:
A bizottságokkal kapcsolatos döntést a júniusi rendes testületi ülésre gondolta polgármester
úr? A bizottságok működése jogszerű-e?
Polgármester:
Mivel SzMSz-t kell módosítani, így a júniusi rendes testületi ülésen lesz.
Jegyző:
A bizottságok működése jogszerű, mert a Szociális és Kulturális Bizottság létszáma jelenleg 5
fő.
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Polgármester:
Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki egyetért a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő
felvételével, valamint azzal, hogy 4-es napirendként tárgyalnánk az Egyebeket, az azt
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőt-estület 7 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2015.(V.28.)
határozata
(Zl)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület:
-

a 2015. május 28-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1.) Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Tornacsarnok használatával kapcsolatos tájékoztató (Szóbeli előterjesztés
alapján.)
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Egyebek
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1-es számú napirend: - Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére
benyújtott pályázatok véleményezése tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem Oláh Jánost a
bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1959) tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A beérkezett pályázatok közül
Sajtosné Zemanek Erika és Oláh János (1959) pályázatát támogatásra, Monyók Ferencné
pályázatát elutasításra javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Kérem a pályázókat, ha a pályázataikat ki kívánják egészíteni, azt tegyék meg.
Oláh János pályázó, tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Mielőtt a napirend tárgyalására térnénk, bejelentem érintettségemet, mivel az egyik pályázó
én vagyok.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.
Karsai István képviselő:
Nagyon szerencsétlenül gondolom a vendégnek a dolgát, mert most olyan helyzetben
vagyunk, hogy már régóta áhítja, körülbelül egy éve Balkány, hogy balkányi iskola igazgatója
legyen az intézménynek, és emiatt van az szerintem, mert másként pedig valószínűleg
alkalmas lenne e feladat betöltésére.
Kérdezem, hogy az a fajta támogatás, amit a múltkor is megtettünk, hogy nem foglaltunk
állást abban, hogy kit támogatunk, ez a kettős támogatás, nem hátrány-e?
Sajtosné Zemanek Erika pályázó:
Úgy gondolom, hogy sokat segít az egyértelmű döntés. Nem látunk bele a legfelsőbb szintbe,
mit vet latba, ha mindkét pályázat támogatva van. Egyértelmű, hogy annak a személynek
azért erősíti az esélyét, ha valaki mögé egyértelműen oda áll valamilyen szinten.
Oláh János pályázó, tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Én is ugyanezt akartam mondani.
Karsai István képviselő:
Ha nem akarnak a képviselők állást foglalni, akkor ne tegyék meg ezt, ha akarnak, akkor
pedig szavazzanak, viszont benne van annak az esélye, hogyha a szavazatok száma nem lesz
meg pl. egyik pályázónak sem, akkor egyik támogatottsága sem lesz meg.
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Oláh János pályázó, tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bocsánat. De most külön-külön kell szavazni mindenkinek a személyéről, hogy támogatja-e a
képviselő-testület, vagy nem. Akár mind a hármat támogathatja, vagy akár egyiket sem. Ezen
a skálán bármi bekövetkezhet.
Polgármester:
A jegyzőkönyv számára jelzem, hogy Marján János és Marjánné Rinyu Ilona 810órakor az
ülésterembe megérkeztek.
Oláh János (1951) alpolgármester:
Úgy tudom, hogy Sajtosné Zemanek Erika és Oláh János kb. húsz éve pályázgat.
Emlékezzünk vissza, amikor még Kun doktor úr élt, Ő volt a polgármester, akkor indult ez a
dolog. Csak az okulás kedvéért mondanám el, hogy akkor Erika és János egy-két szavazattal,
hol az egyik, hol a másik kapott többet. Mivel nem tudtunk megegyezni, akkor, aki mindössze
egy szavazattal kapott töbett, az lett az igazgató. Utána volt a következő, amikor Rétiné Anikó
nyugdíjba ment, akkor majdnem ugyanez lejátszódott, és mégis Szabó Gusztáv lett az
igazgató. Azt sem mondom, hogy Anikó rossz volt, vagy Guszti rossz volt, mert az egy külön
dolog. Utána jött a harmadik, amikor Guszti nyugdíjba ment. Ugyanez történt. Lett egy külsős
megbízva. Változatlanul azt mondom, és nekem csak egyetlen kérésem van a két pályázóhoz,
mindkettőt alkalmasnak tartom e faladat ellátására, nekem csak egyetlen kérésem van feléjük,
hogy utána egymást becsüljék meg. Valamilyen szinten azért ez a húsz év nem telt el
nyomtalanul. Sem a János, sem az Erika életében. Ha nézem a tavalyi eredményeket, akkor
Jánost hozták a diákok, a szülők, a pedagógusok többségi szavazattal, ebben az évben Erikát
hozták többségi szavazattal. Tehát ez is azt jelenti, hogy mindkét pályázót el tudják fogadni,
mindkét pályázót jónak tartják.
A harmadik pályázónak abszolút nem ismerem sem a munkáját, sem az életútját. Dönteni sem
igazán tudnánk. De, mivel van két alkalmas balkányi pályázónk, azt mondom, közülük
kellene választani.
Az is igaz, amit István és Erika is mondott, hogy a mi javaslatunk egy javaslat. Végül nem itt
fogjuk ezt eldönteni. De attól függetlenül úgy gondolom, ha mind a kettőjüket alkalmasnak
nyilvánítjuk, akkor akár a KLIK-nél, vagy akiknek a döntés a kezében van, ezt mérlegelve,
mindenképpen egy balkányit fognak erre a feladatra kinevezni.
Papp István képviselő:
Az maximálisan úgy van, ahogy alpolgármester úr elmondta. Itt is lesz egy vezető, de az csak
egy napra szól, és kibírják vele, legközelebb nem kérik. De itt, aki esetleg elfelejt gratulálni,
vagy végzi a dolgát továbbra is, vagy ha nem megy nyalizni, akkor az már le van, kettő, vagy
három táborba is van szakadva már a tantestület. Onnan tudom, hogy a legtöbb kiontja a kis
lelkét, amikor jön kirándulni, vagy amikor megy hazafelé és el tudunk beszélgetni. Abban is
igaza van, ahogy alpolgármester úr mondta, hogy ez legutóbb úgy történt, hogy nevető
harmadik. Nem is gondoltam. A jelenlegi vezetés is jól indult. De hogy mi történ? Esetleg
Erika elmondaná?
Sajtosné Zemanek Erika pályázó, a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese:
Végtelenül nehéz az iskolába ismeretlenül becseppenni. Balkánynak nagyon speciális
problémái vannak, ami országos viszonylatban is kevés helyen vannak. Amit, akik itt élnek,
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azok ismerik a legjobban. Ráadásul olyan szokások, hagyományok is kialakultak, amik jók,
és tovább építettek azok, akik kintről bejöttek. A vezető váltás nagyon gyorsan, hirtelen
történt. Arra nem volt idő, hogy a jelenlegi vezetőnk olyan tájékozott legyen mindenben. Én
is, mint helyettes, a másik helyettes is, az intézményfenntartónk is minden segítséget
megadtunk, de kevés volt ez. Kicsit személyiségéből adódóan mindent egyszerre akart, ami
túl sok volt egy iskolának, hiszen bármelyik iskolában ez megtörténhetett volna. És ebből
adódtak a problémák. A rálátás hiányzott még. Kicsit egy ideig tájékozódni kellett volna. Ezt
igazgatónővel is megbeszéltük, hogy innen adódtak aztán a problémák. De ezek mind
helyrehozhatóak és szépen fognak menni az iskola dolgai.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Arra kérem a polgármester urat és jegyző asszonyt, hogy erősítsenek meg abban, hogy ennek
a döntésnek csak egy elvi iránya van abban, hogy ki lesz a balkányi iskola igazgatója. Jól
gondolom?
Polgármester:
Igen.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Nagyon alaposan áttanulmányoztam mind a három pályázatot. Én mindig csak a lakossági
érdekeket közvetítem. Mindig csak a lakosság akaratát hozom ide a testület elé. Mert nagyon
fontos az, hogy Balkányban olyan életet tudjunk teremteni, ami a lakosság megelégedésére
szolgál. Nagyon sok mindent hallunk hírből, hallomásból. Itt szeretnék kérdést feltenni a
pályázókhoz, ha van rá lehetőségem.
Polgármester:
Van.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Hallomásból ismerem az esetet. Nincs kellő információm. Úgy tudom, hogy Oláh János úrnak
korábban volt egy ügye, gyermekbántalmazással kapcsolatosan.
Szeretném kérdezni konkrétan, hogy ez az eset miből állt, hogyan történt és úgy tudom, hogy
ennek jogi folyamata is lett? Ez a jogi tranzakció jelen pillanatban milyen szinten áll?
Oláh János (1959) tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, pályázó:
Ez a sajnálatos eset kb. másfél éve történt részemről, amikor is matematika órán az egyik
gyerek annyira rendetlenül viselkedett, hogy elszakadt a cérna és kapott tőlem két nyaklevest.
Ennek a munkajogi következménye az lett, hogy közös megegyezéssel megszűnt a
jogviszonyom a balkányi iskolával. 2014. február 1-től dolgozom a nyírlugosi Általános
Iskolában. A másik vonulat az, hogy feljelentettek a rendőrségen és azt az eljárást lefolytatta
az illetékes hatóság. Jogerős bírósági határozat született ebben az ügyben. Az ügy lezárult ez
év január 9-én.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Milyen eredménnyel?
Oláh János (1959) tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, pályázó:
Pénzbírsággal sújtott a bíróság.
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Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Köszönöm szépen. Továbbvinném a lakossági gondolatot. Nagyon váratlan esemény volt az a
balkányi iskola történetében, amikor egyik pillanatról a másikra egy kis községből (pontosan
nem ismerem az előzményeket) idehelyezett iskola igazgatóval kellett az iskolát tovább vinni.
Úgy érezzük, hogy a büszkeségünk is csorbult abban, hogy mi balkányiak, ilyen tantestület
mellett „nem tudunk egy igazgatót adni” amikor tudjuk, hogy mennyien vannak versenyben
évek óta. Nagyon örülök, mert úgy tűnik, hogy ez csak egy átmeneti helyzet volt. Nagyon
örülök annak, annak, hogy két balkányi pályázó van. És nagyon bízom a bölcs döntésekben,
akár itt a testületi ülésen, akár ezt továbbgondolva. Gondolom, hogy a járási Klebelsbergnek
is van erre ajánlása. Illetve a végső döntést, amikor majd ráteszik, hogy balkányi győztes lesz
a balkányi iskola jövőbeni vezetője.
Nagyon sok energiát fordítottam mindhárom pályázatra. Kiemelkedőnek tartom Sajtosné
Zemanek Erika pályázatát. Az az életút, amit Ő bejárt szakmailag, tehát a ranglétra minden
fokára folyamatosan felléphetett, és élethosszig tanulással a mai napig, a kor
követelményeinek megfelelve, és az a női igényesség, ami ebben benne van, és az a tervszerű
program, s nem elkendőzve az iskola mostani problémáit, hanem előtérbe helyezve hozza elő
azokat, hogy milyen módszerekkel szeretné azokat korrigálni. Nagyon bízom benne, hogy ezt
máshol is észreveszik, és pluszként fogják értékelni.
Oláh János (1959) tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, pályázó:
Alpolgármester úr felvetésére szeretnék reagálni, hogy bármelyikünk kapja a megbízatást,
hogy becsüljük meg egymást, vagy valami hasonlót említett. Azt gondolom, hogy Erikával
régtől fogva ismerjük egymást, dolgoztunk is együtt. A mi napig élő munkatársi kapcsolat van
közöttünk. Mindig is segítettük egymást, amiben tudtuk. Én is őt, ő is engem. És ez a jövőben
is így lesz részemről.
Sajtosné Zemanek Erika pályázó:
Ezt én is megerősítem.
Karsai István képviselő:
Mindenképpen kiállok Oláh János mellett abban a dologban, ami történt. Azért az iskolában
kialakult helyzet is felelős kellett legyen azért, hogy a cérna elszakadt, ahogy fogalmazott.
Természetesen nem értek vele egyet. Nem vagyok pedagógus, de a családban van, tudom
mennyire nehéz
a pedagógusnak helyesen dönteni. Hozzáteszem, mindkettőjüket
alkalmasnak tartom e feladat ellátására, de természetesen ki fogom nyilvánítani a
véleményemet, hogy kit javaslok.
Polgármester:
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele,
hozzászólása?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki Monyók Ferencné pályázatát támogatni tudja, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 9 tartózkodással Monyók Ferencné pályázatát nem támogatta.
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Polgármester:
Kérem, aki Oláh János (1959) pályázatát támogatni tudja, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással Oláh János (1959) pályázatát
támogatta.
Polgármester:
Kérem, aki Sajtosné Zemanek Erika pályázatát támogatni tudja, az azt kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással Sajtosné Zemanek Erika pályázatát
támogatta és az alábbi határozatokat hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2015.(V.28.)
határozata
(L8)
a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerülete által, a Balkányi
Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére benyújtott pályázatokat megismerte.
2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68 § (1) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva Monyók Ferencné (szül.: 1967.08.14., an: Farkas
Etelka) 4363 Nyírmihálydi, Postakör u.15. szám alatti lakos, pályázó intézményvezetői megbízását nem támogatja.
3.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykállói Tankerülete részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2015.(V.28.)
határozata
(L8)
a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerülete által, a Balkányi
Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére benyújtott pályázatokat megismerte.
2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68 § (1) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva Oláh János (szül.: 1959.02.07., an: Dublinszki
Zsófia) 4233 Balkány, Klapka u.16./a szám alatti lakos, pályázó intézményvezetői
megbízását támogatja.
3.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykállói Tankerülete részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2015.(V.28.)
határozata
(L8)
a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerülete által, a Balkányi
Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére benyújtott pályázatokat megismerte.
2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68 § (1) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva Sajtosné Zemanek Erika (szül.: 1959.03.08., an:
Thern Piroska) 4233 Balkány, Rákóczi u. 3. szám alatti lakos, pályázó
intézményvezetői megbízását támogatja.
3.) felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykállói Tankerülete részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2-es számú napirend: - Tornacsarnok használatával kapcsolatos tájékoztató
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Előadó: Pálosi László polgármester
Polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Birta Ferencnét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói
Tankerület tankerületi igazgatóját. Elsősorban e napirend kapcsán üdvözölhetem itt. A
képviselő-testület és a bizottságok többször kinyilvánította azt a kérésüket, hogy a
tornacsarnokot minél nagyobb óraszámban használhassák a balkányiak. Ezzel kapcsolatosan
egy szóbeli egyeztetést már lefolytattam a tankerület vezetőjével.
A napirendet a bizottság tárgyalta, felkérem Oláh Jánost a bizottság elnökét, hogy a bizottsági
állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
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Oláh János (1959) tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, pályázó:
A jelenlegi ingyenes 10 óra helyett javasoljuk 30 órában használni a tornatermet. Ez a
bizottságunk javaslata.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.
Oláh János alpolgármester:
Örülünk annak, hogy igazgató asszony megtisztelt bennünket jelenlétével. S ami itt elhangzott
az a képviselő-testület egyhangú véleménye, az egy közösen kialakított vélemény. Ez teljesen
egybecseng a lakosság véleményével. Amikor a KLIK-nek átadtuk az intézmény fenntartását,
akkor ezek a dolgok még nem látszódtak kellőképpen, hogy mennyire lesz a lakosságnak
igénye, de ez az igény most jelentkezik, ezt kezelni kell. Ez nem a KLIK elleni támadás,
hanem elsődlegesen az, hogy a lakosság véleményét tudjuk érvényesíteni. A bizottság is úgy
foglalt állást, hogy 30 órát kérnénk térítésmentesen az intézményfenntartótól úgy, hogy ezért
mi adnánk is. Tehát a felület tisztántartását mi biztosítanánk. S ezzel megoldódna a kicsit
áldatlan állapot, ami most van.
Nekünk sok fiatal sportolónk van. Van sok fiatal futtballistánk, 60-70 gyerek. Nagyon jól
működő birkózó szakosztályunk van 20-40 fővel, Karate egyesület van, amely szintén nagyon
jó eredményeket ért el nagyon rövid idő alatt. Kb. 30 fő gyereklétszámmal dolgoznak. Illetve
más sportágak is szeretnék ezt igénybe venni. Ezért van ez a kérésünk, és szeretnénk ezt
ingyenessé tenni.
Lenne még más kérésem is az igazgató asszonyhoz. Az iskolának a külsejével kapcsolatban.
Ezt az intézményt mi szinte vadonat újonnan adtuk át. A kerítés ütött kopott. A vaskorlátok
festetlenek. Ki van téve egy magyar és egy uniós zászló, ami szét van szaggatódva. Ezek
összegben nem jelentősek, de magának az iskolának a külalakját, az állagát meg kellene óvni.
Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a KLIK, de azért erre is plusz forrást jó lenne
majd fordítani.
Birta Ferencné tankerületi igazgató:
Elnézést kérek, hogy megállítom a tervezett felszólalásoknak a sorát, de szeretnék
mindenképpen egy kis összefoglalót adni az intézmény állami fenntartásba vétele óta
történtekről. Egyáltalán az intézmények működésében és fenntartásában kialakult
jogszabályok szerinti, az önkormányzati fenntartástól eltérő változásaira. Ennek kapcsán
szeretnék egy kis rövid beszámolót ismertetni Önökkel. Tekintettel arra, hogy ez mégis csak
egy képviselő-testületi ülés, és keletkezik egy jegyzőkönyv. Úgy gondolom, hogy méltó
módon akkor tudom képviselni ezt a szervezetet, hogyha némi tájékoztatást adok,
kihasználva azt a lehetőséget, hogy ide Önök meghívtak engem. S én ennek a meghívásnak
nagy örömmel teszek eleget.
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykállói Tankerületének képviseletében
tisztelettel köszöntöm polgármester urat, jegyző asszonyt és Balkány Város
Önkormányzatának képviselő-testületét!
Az állami intézményfenntartó képviseletében megtisztelőnek tartom, hogy az állami
fenntartásban és állami működtetésben lévő balkányi iskola szakmai munkája és működtetése
az önkormányzat figyelmének középpontjában van az állami gondoskodás időszakában is.
Bár jogszabály nem ír elő szakmai tartalmú együttműködést a tankerület és az önkormányzat
között, de az állami átvétel napjától én minden az intézmény életét érintő fontos kérdésben
személyes egyeztetésre törekszem az önkormányzatokat képviselő polgármesterekkel, így
Balkány polgármesterével is. Bízom benne, hogy az eddigi 2,5 éves időszak alapján a jó
szándékú/konstruktív együttműködésemet polgármester úr tudja igazolni a képviselő-testület
felé.
Fontosnak tartom néhány gondolat erejéig az állami fenntartás időszakának egy-egy jelentős
állomását ismertetni Önökkel.
Bizonyára minden jelen lévőnek tudomása van arról, hogy 2013. január 1. napjától a 2012. év
végén megjelent (CLXXXVIII.) törvény által szabályozott módon a köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba kerültek. Állami
feladattá vált a köznevelés, így az általános iskolák. alapfokú művészeti iskolák,
középiskolák, szakképző intézmények, pedagógiai szakszolgálatok és kollégiumok fenntartása
egyaránt. Balkányban egy többcélú intézmény állami fenntartásba kerülésével az általános
iskolai, az alapfokú művészetoktatási és a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást érintette az
állami átvétel.
A Kormány 2012. szeptember 1-jével központi hivatalt hozott létre Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ néven országos központtal:
-

A szervezetet elnök vezeti

• fenntartói feladatok
• szakmai irányítási feladatok
• működtetői feladatok.
-

A központ alá tagozódik

. 198 tankerület, élükön tankerületi igazgatók (járási illetékességgel), melyből:
. 19 megyeközponti tankerület (szakképzés, szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, kollégium megyei illetékességgel).
Járásunkban az állami intézményfenntartás feladatainak ellátását a Nagykállói Tankerület
végzi. Helyileg a járásszékhelyen, a Városháza 2. emeletén került elhelyezésre a tankerület,
6+1 fős kormánytisztviselői állomány látja el az illetékességi területen a fenntartói és
működtetői feladatokat. A munkaszervezetben a tankerületi igazgató irányításával 1 fő
tanügy-igazgatási referens, 1 fő jogi és személyügyi referens, 1 fő titkársági referens +
projekt, 1 fő működtetési ügyintéző és 2 fő pénzügyi referens dolgozik.

12

9 intézményt fenntartásra, működtetésre 6 intézmény vettünk át; önkormányzati
működtetésben maradt 3 intézmény. 2013. április 1. napjától 3 szakképző intézmény átkerült a
megyeközponti tankerület fenntartásába.
• Átvett alkalmazottak száma 400 fő
• Átvett tanulók száma 3900 fő
2012. december 12-én megállapodás született Balkány Város Önkormányzata és az állami
fenntartó között:
- a köznevelési intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó állományi létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról, projektekről, működtetői feladatokról.
Az állam által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami
intézményfenntartó központ és az önkormányzat között legkésőbb 2013. február 15. napjáig
vagyonkezelési vagy vagyon használati szerződés megkötésére került sor. Balkányban 2013.
február 4-én írtuk alá a vagyonkezelési szerződést tekintettel arra, hogy Balkány Város a
köznevelési intézményt nem működteti.
A székhelyen egy helyrajzi szám alatt, Béke telepen két helyrajzi szám alatt két épület
vagyonkezeléséről és az intézményi leltár szerinti eszközökre kötöttük meg a vagyonkezelési
szerződést.
Megállapodásunk alapján az iskola helyiségeinek önkormányzati használatát heti 10 órában
ingyenesen bocsátja rendelkezésre a Nagykállói Tankerület.
Állományi létszám alapján 3 üres álláshely és 90 fő alkalmazott átvétele történt meg: 73 fő (8
fő határozott idejű, 5 fő szakszolgálat, 4 fő NOKS) pedagógus-NOKS és 17 fő technikai
alkalmazott. Jelenleg az engedélyezett státuszok száma: 46 fő pedagógus (tartósan távol 4 fő,
2 fő helyettesítésére van szükség a feladatellátásban), 5 fő NOKS, 16 fő technikai (3 fő
átirányítva).
A humánerőforrás gazdálkodásban igyekszem a határozatlan időre kinevezett kollégákat
megtartani, az áttanítás a szakos ellátottságot is kedvezően befolyásolja és megtarthatjuk a
munkahelyeket. A takarítók közül 3 fő folyamatosan átjár másik település iskolájába, így az ő
munkahelyük megtartását is el lehetett érni. A pedagógus-életpálya modell bevezetésével
tankerületünk pedagógusainak illetménye jelentősen emelkedett, e mellett átalakult a
munkaidejük.
Működtetői feladatok között:
• a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viseljük, gondoskodunk a
vagyonvédelméről.
• ellátunk minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési
feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan ellátható legyen.
• a szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelés.
• működtetjük, karbantartjuk, javítjuk, beszerezzük a köznevelési közfeladat-ellátáshoz
szükséges eszközöket.
• az élet és balesetveszély elhárítása ás az intézmény épületeinek állagmegóvása kiemelt
feladat.
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• a 2014/15-ös tanévben:
-

TIOP pályázat keretében 11 db hordozható számítógéppel ás 9 db projektorral
gazdagodott az intézmény taneszköztára.

-

kéziszerszámokat ás kisgépeket, fűnyíró és takarítógép beszerzésére került sor.

Összességében elmondható, hogy a székhelyen korszerű, felszerelt épületben biztosítjuk a
gyermekek ás az alkalmazottak részére az egészséges ás biztonságos tanulási ás tanítási
környezetet.
Szakmai feladatellátás:
- az átvétel óta a köznevelési feladatellátás tartalmában változatlanul folyik az általános
iskolai és a művészeti nevelés oktatás területén.
- a pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Nagykállói Tagintézménye vette át 2013. szeptember I-től. Helyileg az épületen
belül a tornacsarnok földszinten kialakított öltöző helyiségeiben került elhelyezésre, a korábbi
szakember állománnyal látják el a feladatot a korábbi működési területen.
- átvételkori tanulólétszám:
o általános iskolai nevelés-oktatás: 516 fő + 32 fő =548 fő
• 22+2 osztály
o alapfokú művészetoktatás: 59 fő
- jelenlegi tanulólétszám:
o általános iskolai nevelés-oktatás: 513 fő + 18 fő= 531 fő
. 20 + 1 osztály (3 osztály ballag és 2 első osztály lesz)
o alapfokú művészetoktatás: 73 fő
-

2013. szeptemberétől a Béke telepi tagintézmény telephellyé vált; bár a 8 tantermes
iskolaépület működtetése nem gazdaságos, mégis az a döntés született a fenntartó részéről,
hogy amíg a szülők igénylik a Béke telepen az oktatást addig egy tanulócsoportban ott is
biztosított lesz az alsó tagozatos tanulók nevelése és oktatása.

-

a szakmai munka tartalmilag változatlan alapító dokumentum és pedagógiai program
alapján folyik; kiegészült az úszásoktatással a fenntartó költségviselésével, lovaglással és
az erdei iskola programmal, valamint a 8-16 óráig tartó foglalkozások bevezetésével.

Végezetül az intézményi infrastruktúra működtetésének 2014. évi könyvelési adatairól adok
tájékoztatást.
Örömmel számolok be arról, hogy az intézményben „Iskolánk környezeti- és
egészségnevelési programjának, az idegen nyelvek tanításának innovatív fejlesztése" címmel
a TÁMOP-3.1.4.C-14-es projekt keretében 12.000.000 Ft pályázati támogatással 2015.
október 31. napjáig egy nyertes pályázat valósul meg. Ennek keretében pedagógus
képzésekre, szabadidős programokra, projekt napokra, informatikai és egyéb eszközök
fejlesztésére, táborozásra kerül majd sor a balkányi iskola tanulóinak pedagógusainak
bevonásával.

14

Bízom benne, hogy a teljesség igénye nélkül összeállított rövid beszámolóm, meggyőzi
Önöket abban, hogy az állami intézményfenntartó a település iskoláját a jogszabályoknak
megfelelve fejleszti szakmailag a minden gyermek számára azonos esélyeket nyújtó
köznevelési rendszeren belül, a törvényesen és átláthatóan működő köznevelési feladatellátás
szakmai színvonalának emelésével, egységességre, valamint
a hatékonyabb,
költségtakarékosabb intézményfenntartásra törekedve.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és úgy gondolom, hogy két és fél év távlatában ennyi
időt mindenképpen szentelni kellett ennek a közös ügyünknek, mert az Önök elkötelezettsége
ugyanúgy elvitathatatlan, mint remélem az enyém is, amit annak érdekében, amit közösen
tudunk tenni és egy irányban haladva, akkor ennek az intézménynek a jövője, szakmai
munkájának színvonala, és a működés paraméterei is bizonyára rendezettek és mindkettőnk
számára megelégedésre okot adóak lesznek.
Már jegyzeteltem alpolgármester úr kérdéseit, amennyiben még vannak kérdéseik, azt
gondolom, hogy beszéljük meg ezt a témát megnyugtatóan.
Polgármester:
Köszönöm szépen a beszámolót. Felkérem a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal
megjelenteket, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat
elmondani szíveskedjenek.
Karsai István képviselő:
Nagyon szépen köszönöm a részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást. Néhány kérdésemre
már válaszolt tankerületi igazgató asszony. Nagyon fontos a következő napirendnél hogy
tudjuk azt, hogy mennyibe kerül az üzemeltetés most. Ha jól emlékszem nekünk durván 90
millió forintba került annak idején. Számomra megdöbbentő, hogy 93 főről 46,5 főre csökkent
a pedagógus létszám.
Tankerületi igazgató:
A 93 fő az a teljes alkalmazotti kör volt. 73 volt a pedagógus létszám, ebből lett a 46,5
létszám.
Karsai István képviselő:
Elég drasztikus eredmény. Ez az iskola valamikor 700-800 gyermek oktatását szolgálta ki.
Most pedig 513 + 18 fő a tanyasi iskolára vonatkozóan.
Én itt voltam gyerek, ide is jártam iskolába, az iskola mindig nyitva volt, adott volt a
lehetőség a sportolásra ellenőrzött keretek között. Picit visszalépésnek tartom most ezt. A
Kormányzat részéről a sporttal kapcsolatos támogatást minden szinten látjuk, érezzük. Éppen
emiatt fogalmazódik meg ez az igény még hangsúlyosabban a település részéről, azt a 30 órát
illetően, amit a Szociális bizottság is javasolt. Köszönjük azt a 10 órát is, ami Önnek jutott
eszébe, sajnálom, hogy a mi képviselő-testületünk nem gondolt arra, hogy ilyen jellegű igény
fel fog merülni egyáltalán a településen. Ez gondolom a túl gyors átadási procedúrának is
köszönhető.
Egy kicsit gazdátlannak találom magát az épületet, magát az épületet érintő fenntartásra a
pályázati lehetőségek kihasználását. Mivel az önkormányzat a tulajdonos, én már kaptam
olyan választ polgármester úrtól, hogy nem mi fizetjük a számlákat. Energetikai pályázatokkal
kapcsolatosan. Ezt egy időzített bombának tartom abból a szempontból, hogy most nagyon
szép állapotban van még az iskola, de el fog telni 10 év és nem lesz gazdája igazán sem az
önkormányzat, sem az állami fenntartó. Azt látom, hogy az oktatással kapcsolatos taneszköz
beszerzést tartják fontosabbnak, mint az épülettel kapcsolatos pályázatokat. A használati
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szerződésbe is úgy van rögzítve, ha jól emlékszem, hogy az önkormányzatnak kellene ilyen
jellegű pályázatokat készítenie, nem a KLIK-nek. Majd erre kérek egy megerősítést.
Papp István képviselő:
A tornacsarnokkal kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy eleinte lehet, hogy el volt az
túlozva, hogy nem lehet hozzájutni.(A továbbiakban a saját példáját ecseteli.) Véleményem
szerint túl lett az lihegve.
Marján János képviselő:
A heti 10 órát nagyon köszönjük. Eddig nem is tudtunk erről. Csak most mondja Pista, hogy
egy telefonnal el lehet érni. Nagyon köszönjük, de a 30 órát még szívesebben vennénk, ha
megkapnánk. A labdarugó szakosztály ebbe ne legyen benne. Ez a plusz kérésem.
Az „A” épület le van zárva. Ide nem-e tudnánk valamilyen módon a Könyvtárat áthelyezni?
Mert a Könyvtárra csak költünk. Tegnap feljött a felszínre, hogy az lenne a legjobb, ha le
lenne takarítva és nem kellene költeni rá. És hasznosítanánk, mert az az épület ott áll üresen.
A Könyvtár helyébe pedig egy szép parkot tudnánk építeni, nem tódnánk, fódnánk, mert az
már egy nagyon régi épület.
Tankerületi igazgató:
Mindenkinek nyilvánvaló, hogy jelen állapot szerint a balkányi székhelyű Sport Egyesületek,
akik részben, vagy egészben akár a balkányi gyermekek versenysportot, vagy valamilyen
sporttevékenységet végeznek, abban a 10 órás időkeretbe, miután kicsit racionálisabban
osztották be, bele kell, hogy férjen. Tudva azt, hogy nulla forintot is lehet fizetni. Befértek
ebbe az időkeretbe. Sőt, félóra jelen állapot szerint megmarad. Tehát ez elegendő az Ő
mostani igényeik kielégítésére. Benne van a futballszakosztály és a birkózó szakosztály is.
Illetve van még egy nagykállói székhelyű sportegyesület, aki karatézik.
5-600 forintot kell fizetni a gyermekemnek. Nem tudom, hogy az milyen gyakorlat szerint
volt. Azért itt érzékelhető, hogy az intézmény vezetésében ott voltak olyan fajta
hiányosságok, amik ennek köszönhető. Ezt mondanám. Talán a szándék érzékelhető. A
Nagykállói Tankerületben kialakított szabályok abba az irányba próbálnak hatni, hogy a helyi
társadalom megelégedésére, az iskolában a munka, a béke megteremtésére adjuk meg a
feltételeket. Nyilvánvalóan a polgármester sem lát, ha még mozog is a településen minden
olyan eltérést, amely esetleg valakikben elégedetlenséget szül. Én is ebben a helyzetben
vagyok. Tehát itt kulcsszereplő az iskola vezetése. Neki a jó gazda gondosságával kell úgy
felosztani a vezetési feladatokat, hogy jelezze, ha letört a csap és kérünk pénzt, vagy vegyétek
meg a csapot. Ezek a jelzések az idei tanévben már eléggé olajozottan működtek. Illetve
István is utalt rá, hogy azért én igyekszem minden kérésnek a keretek között eleget tenni.
Nemzeti színű és uniós zászlót az én kérésemre darabszámot kellett húsvét előtt, a tavaszi
szünet előtt az intézmények bejárata előtt kihelyezni. Beszerzésre kerültek. Új zászlókat
vásárolt a tankerület. Valóban nem ellenőriztem, hogy lecserélte-e valaki.
Sajtosné Zemanek Erika pályázó, igazgató helyettes:
Most már le van cserélve.
Tankerületi igazgató:
Tehát, ezek fontos apróságok. És szúrja a szemünket. Az enyémet is egyébként. De azt
gondolom, hogy nem volt hiányosságunk ebben a tekintetben.
Valóban ez az iskola épület 1100 tanuló befogadására kapott működési engedélyt. És
érzékelhető, hogy ennek a fele sem jár létszám szerint ebbe az iskolába. Tehát az „A” épület
hasznosításáról igen, ha amennyiben annak a bizonyos pályázatnak a fenntartási időszaka
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lejár dönthetünk közösen. Önálló épület, akár még a bejárat is leválasztható. A fűtési rendszer
is rendezhető. Megállapodhatunk az önkormányzattal, ahogyan tettük ezt a konyhánál is. Azt
gondolom, hogy ez a fenntartó számára is olyan optimális helyzet lenne, hogy az épület állaga
a használattal őrizhető meg a legjobban. Azt gondolom, ha ilyen önkormányzati döntés
születik és a fenntartási időszak lejártakor döntsünk közösen abban, hogy milyen hasznosítást
kap az az épület. És nyilván a Könyvtár az nem egy olyan cél, ami nem vihető be gyermekek
közé, sőt az sem baj, ha testközelben van a Könyvtár a gyermekek számára. Úgy hogy én, ha
ilyen önkormányzati döntés születik, tudom támogatni.
Visszalépést érzékelnek a sport tevékenységben. Úgy tudom, hogy 2008-ban ez a
tornacsarnokként emlegetett létesítmény, e nagyméretű tornaterem állami támogatásból épült
meg. Ebből adódóan bizonyára olyan nevelési-oktatási mutatókat tudott produkálni a
települési önkormányzat, hogy szükség van az általános iskolai nevelés-oktatásban a
testnevelési célok kiszolgálására. Tehát, ez testnevelési célokat szolgáló létesítmény. Az,
hogy városi szinten, ezt Nagykállóban is érzékeltem, ott is ugyanez a helyzet, városi
sportcsarnokként emlegetjük, de ettől még ez testnevelési célokat szolgáló tornaterem. Az az
elsődleges küldetése az állami támogatás révén is, hogy a testnevelési feladatokat szolgálja ki.
Említettem 8-16 óráig a gyermekeknek foglalkozási kötelezettsége van a jelenlegi szabályok
szerint. Ami praktikusan azt jelenti, hogy 8-16 óráig a gyermekek azok az iskolai
szervezésben, akik használják ezt a termet. És a másikat is egyébként. Ezen túlmenően, ha
kialakulnak azok a használati szabályok, akkor természetesen bejöhetnek az egyéb használók
is a tornacsarnokba. A tornaterembe is járnak egyébként. Ennek nincsen akadálya. Viszont azt
azért mindenkinek tudnia kell, hogy a KLIK és ez az iskola is az államháztartási rendszer
részeként mintegy központi költségvetési szervnek egy egységeként működik.
Önköltségszámítás szabályai szerint lehet olyan iskola használókat beengedni, akik nem az
alapfeladatokat szolgálják. Tehát, egyezkedhetünk abban, nem állok ellen, de már a 30 órát,
azon túl, a futballcsapatnak a támogatását fizikailag lehetetlennek tartom beosztani. A hét öt
napján 8-16 óráig a gyermekek testnevelési feladatait szolgálja, akkor hol is lehet az a 30 órát
kiadni? A hétvége, a szombat és a vasárnap az mindenképpen kötelező pihenőnap. Habár, ha
érzékelik túlzott a technikai állomány, amit tartunk az iskolában, és ezek az áthelyezések is
azt a célt szolgálják, hogy az embereket, az Ő munkahelyüket megtartsuk. Tehát, ezen
túlmenően emberi erőforrást a pihenő napoknak a terhére, mint munkafeladat elrendelést nem
tudok miből finanszírozni. Az pedig az Önök részéről is elvárás, számomra kötelezettség,
hogy azokat az ingóságokat, amik ott el vannak helyezve megfelelően, a jó gazda
gondosságával és a vagyonvédelmi őrzési szabályok figyelembevételével felügyeljük. Tehát,
ilyen technikai okait látom ennek a kérésnek. De egyezkedjünk, hogy mi az az optimális
keret, ami mindenki számára esetleg elfogadható ezen a tízen túl. Mert ha 16 óráig vannak a
gyerekek, és azt mondjuk, hogy 20 óráig nyitva áll egyéb használók részére a tornacsarnok,
ám legyen. Az 5 x 4 és 20 óra összességében. Tartok tőle, hogy erre nem lesz valós igény.
Lehet, hogy lesznek fellángolásos időszakok, de a tapasztalatom az eddigiek alapján az, hogy
nincsen erre valós igény.
Jelenleg 7.100 Ft. az, amit a pénzügyesek kiszámoltak önköltségi árat a csarnok használatáért.
Tudjuk, hogy téli időszakban biztos, hogy nem ennyi. És egyébként pedig a tanév rendje az
az, hogy a kétharmada téli időszak, amikor a tanév rendje szerint üzemeltetünk. Úgyhogy ez
bizonyára még ennél is több, de azt gondolom, hogy a KLIK önköltség számítási
szabályzatának megfelelve ezt nekünk mindenképpen be kell szedni.
Az önkormányzattal kötött megállapodásokat, ha amennyiben úgy módosítjuk, hogy azt az
időkeretet némileg tudjuk tágítani, ha Önök számára is elfogadhatóvá válik, akkor
kezdeményezze az önkormányzat. Minden év augusztus 31-ig ezek a megkötött
megállapodásaink felülvizsgálhatóak. És hogyha még esetleg augusztus 31-ig, ne adja Isten
olyan önkormányzati döntés születne, hogy a kormányablak, vagy egyéb más települési
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intézmény elhelyezésre kerülhet az „A” épületben, akkor azzal is összeköthetjük ezt a
megállapodás módosítást.
Gazdátlanság. Még arra utalnék, hogy érzékeltem már ezt a fajta véleményt korábbról is.
Reális az a gondolat, hogyha elmondom, hogy látogatást teszünk a határon túli magyar lakta
területeken, és ne adj Isten Ukrajna irányába, nagyon szeretjük Őket, tiszteljük Őket,
igyekszünk ellátogatni, de amikor hazajövünk, akkor mindig úgy gondoljuk, hogy de jó, hogy
mi itt élünk. Ugyanez az érzése támadhat akkor az embernek, az én nézőpontomból látszik
csak, hogy ha ellátogat a geszterédi iskolába, a bökönyi-, a béke telepi iskolába, itt óriási a
kontraksz a két helyszín között, a kállósemjéni iskolába.
Az állami fenntartó rendszerében az összes működtetett ingatlan egy esélyegyenlőségi
elbírálás alá kerül. Ez örömteli, de nem a rangsor elején áll a balkányi iskola az a fajta
infrastukturális felvázolt fejlesztése, merthogy a kállósemjéni iskola rendkívül elavult.
Minden tekintetben teljes rekonstrukcióra szorul. Illetve a geszterédi iskola. Tehát, amikor
tankerületi igazgatóként infrastruktúra fejlesztésre kell javaslatot tennem, akkor 1-10-ig tartó
skálán, a működési engedély visszavonás határán álló épületeket kell fejlesztési javaslatban
továbbítanom.
Az állagmegóvás egy fontos feladat. Vannak olyan említett dolgok, amik az intézményvezető
gondosságával, körültekintő szemlék alkalmával minimális költségből, a meglévő
munkaerővel helyrehozható. A festés, egyéb ilyen apró javítások, amik egyébként
folyamatosak is. Minimális költséggel, de erre egyébként tudunk is keretet biztosítani.
Megoldhatók.
Alpolgármester:
Igazgató asszony beszámolója meggyőzött arról, amit eddig is tudtam, hogy egy nagyon jól
felkészült igazgató vezeti a KLIK Nagykállói Tankerületét. Azonosulni tudok azokkal a
dolgokkal, amiket elmondott, de azért egy két dologra kitérnék. Nagyon bánt egyébként ez a
gyereklétszám csökkenés. Sajnos ez talán országos tendencia, mert igazából nekünk az lenne
a jó, ha ebbe az iskolába annyi gyerek lenne, amennyire ez annak idején tervezve lett. Mert az
jelentené a jövőnket igazából. Lehet, hogy meg fog fordulni ez a tendencia, de most még nem
jól állunk. Nem igazán vettem ki a beszámolóból, de úgy tudom, hogy mi is 30 millió forint
körüli összeggel hozzájárulunk az intézmény fenntartásához a mi költségvetésünkből.
Függetlenül attól, hogy átadtuk az üzemeltetést, még nekünk is maradtak kötelezettségeink.
A Béke telepen annak idején nagyon nagy ellenszenv kísérte azt, amikor arról volt szó, hogy
legalább a felsősöket hozzuk be. Már mi akkor is láttuk, hogy ott elég nagy a probléma. Most
úgy látom, hogy a közhangulat kezd ott megváltozni. Azok a szülők, akik bejáratják a
gyereküket, azok azt mondják, hogy hamarabb is jó lett volna talán. Viszont azt az iskolát
semmiképpen sem szeretnénk bezárni. Abba az irányba kellene azt az iskolát elvinni, óriási
adottságok vannak mögötte, ami el is hangzott, hogy erdei iskolai oktatás. Azt az iskolát több
száz hektáros erdő veszi körbe, amit jól ki lehetne használni, és ha erre lehetőség lesz, akkor
akár máshonnan idehozott gyerekekkel is ezt az erdei iskolát megvalósítani, vagy legalábbis
próbálkozni ebbe az irányba.
Örülök annak, hogy a lovas oktatást is felveszik a tantervbe. Balkányban van egy lovas
egyesület. Úgy tudom, hogy az egyesület az iskolával már fel is vette a kapcsolatot. Már most
is vannak kisebb programok, amiket már elkezdtek. Kocsikáztatás, lovagoltatás. A lovas
egyesület erre teljesen nyitott. Ebben konkrétan szeretnének is részt venni. Nemcsak az
iskola, még az óvoda irányába is.
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Tényleg számoltam, amit Marján János javasolt az előbb, hogy a 30 órát, plusz a
futballistáknak. És akkor nem jön ki valóban, de ezt a 30 órát igazgató asszony el kellene
fogadni. Ráadásul, még amit István mondott, hogy telefonon is reagált rá, azt köszönjük
szépen. De úgy gondolom, hogy ehhez nem a KLIK igazgatóját kell felhívni, hogy be
lehessen menni focizni, hanem lesz iskola igazgató, van polgármesterünk, és ha mi
megkapjuk azt a 30 órát, akkor ezt Ők közösen egyeztetve osszák el. Illetve biztosítsunk mi
oda egy gondnokot, vagy aki ebben az időszakban ott folyamatosan felügyel, és plusz a
takarítást végeztessük el mi. Mi ahogy átvettük, legalább olyan tisztán adjuk vissza. Ezzel
nem csonkítani szeretném igazgató asszony munkáját, de úgy gondolom, hogy ez csak teher
Önnek. Úgy gondolom, hogy a 30 órával tudnánk boldogulni. Nem feltétlen fellángolásról
van szó. Ezek a szervezetek, akikről itt szó esett, ezek már működnek. A birkózóknak is van
olyan gondjuk, hogyha elfoglalnak egy termet, akkor oda a szőnyeget le kell rakni. Ha van
egy olyan terem, ahová a szőnyeget le tudják rakni, és nem kell nekik mindig visszaszedni,
ami félórás munka, akkor könnyebb lenne. Ugyanebbe a terembe a karatésok is el tudnák
végezni az edzésüket. Ne zavarja meg az, hogy nagykállói az egyesület, mert tiszta balkányi
gyerekek vannak benne, csak nagykállói az edző. Alakulóban van kézilabda szakosztály is.
Tehát igény van a sportra. Tulajdonképpen a fiatalokat mi ezzel tudnánk itthon tartani. Ezzel
tudnánk jó irányba vinni.
Rácz Imre külsős alpolgármester:
Köszönöm szépen igazgató asszonynak a tájékoztatását. Valóban ez az első alkalom, hogy a
képviselő-testület ilyen mélyrehatóan tájékozódhatott a fenntartó munkájáról. Ilyen
tájékoztatás is szükséges ahhoz, hogy más szemszögből láthatják a képviselők is a dolgokat.
Elegáns ajánlatnak gondoltam az előbb a 20 órát, azt gondoltam, hogy abba az intézmény
fenntartó bele tudna menni. De János szóba hozta a kilátásokat. Úgy gondolom, hogy mégis
meg kellene próbálni ezt a 30 órát, bár az intézményfenntartó említette, hogy csak 16-20-ig,
ha összeadjuk a napokat az20 óra egy héten. És akkor ott van a szombat, vasárnap. Nem
tudom, hogy van-e arra igény, ha van, akkor nyilván kell a 30 óra, de egy ilyen próbát meg
lehetne próbálni a 30 órával is, hogyha nem tudjuk kihasználni, akkor vissza kellene lépni,
hogy feleslegesen ne legyenek azok a 7.000.- forintos rezsiszámítások, amikor nem tudjuk
kihasználni.
Oláh János alpolgármester:
Teljesen egyetértek Veled. Mert lesz olyan nap, amikor senki sem fog menni. Száz százalék,
hogy lesz ilyen. De, akkor is a mi emberünk van ott, a mi takarítónk fog ott dolgozni. Ez a
KLIK-nek nem kerül semmibe. Lesz olyan vasárnap, amikor senki sem lesz. Éves szinten
kijön a 20 is. De, amikor 30 kell, akkor nem kapjuk meg a 30-at, mert csak 20 jár.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Erre javasolnék egy időkeretet. Meg kell határozni egy időkeretet éves szinten, és akkor ebben
mindenki megkapná azt a szabadságot.
Birta Ferencné tankerületi igazgató:
Az iskolának sajátos működési rendje van. Nem igazodik az 52 héthez. Mi a gazdasági évet is
törjük. Szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban tudunk úgy gondolkodni,hogy az
alkalmazottakra az Ő kötelező
szabadságukra, vagy pihenő idejükre ne kelljen
munkafeladatot adni, hiszen Önök mindannyian foglalkoztatók, vagy olyan szinten ismerik a
munkajogi szabályokat, hogy én nem tudok élni ezzel a rendkívüli munka elrendelésével. Azt,
hogy mi vagyunk a gazdája, vagyonkezelője, és egyben felelőse ennek a vagyonnak, az összes
ingóságnak, elvitathatatlan. A mi foglalkoztatottunk, ne adj Isten még vezetői szinten is, ha
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olyan szintű a nyitva tartás, hogy ne legyenek jelen, az elképzelhetetlen. Erre felelősen senki
sem tud úgy gondolom vállalkozni.
Karsai István képviselő:
Igazgató Asszonynak szeretném ecsetelni a mi szemléletünket. Elkészült egy iskola
tornateremmel. Másfél, kétmilliárdos beruházás volt mire teljesen elkészült. A 70 millió
forintos éves költségvetésből 30 millió forintot még mindig az önkormányzat fizet. Kicsit
méltatlan, hogy 10 óráért könyörgünk. Értem, hogy az üzemeltető a KLIK. Egyértelmű az is,
hogy állami beruházásból készült. De balkányi emberek voltak azok, akik, amíg el nem
készült az iskola tűrték, viselté ennek a gondját. A balkányi emberek azok, akik maguknak
tartják ezt az egész intézményt. Inkább kérném, ha egy picit tudna ebben nekünk segíteni,
hogy kérésünknek érvényt tudjunk szerezni. S ezt a szemléletet hagy mutassuk meg a másik
oldalról is. Ez a véleményem.
Birta Ferencné tankerületi igazgató:
Fejlesztésekről. Gondolom az infrastruktúrának a fejlesztésére irányult ez a vélemény.
Nincsen annak akadálya, hogy az önkormányzatnak továbbra is tulajdonában lévő
infrastruktúrára bármilyen fejlesztési pályázaton nyertesként szerepelhessen az önkormányzat.
Sőt olyan konstrukciók is vannak már, és ez gyakorlati példa, hogy energiahatékonysági
pályázatoknál többnyire 90 százalékos intenzitású a támogatás a támogató részéről. Még a 10
százalékra is vannak már gyakorlatok arra, hogy alkut tudott kötni a KLIK működtetőként,
mert ha egy energiahatékonyságú pályázat megvalósul, azért ott x időn belül azért az meg is
térül. A fenntartás működtetés költségei csökkenni fognak. Tehát ennek továbbra sincs
akadálya. Az önkormányzat tulajdonában maradtak ezek az ingatlanok. Ez mint lehetőség, ha
olyanban dönt az önkormányzat, akkor a mi támogatásunkat is élvezi, illetve ha nem 100
százalékos a támogatottsága az önkormányzatnak, akkor a különbözetre még ilyen alku is
köthető az állami fenntartóval.
A lovas kultúra oktatása a Nemzeti Alaptanterv részévé vált. És én azt is szorgalmaztam az
iskolák felé, hogy emeljék be az ő tantervükbe. Ezt a balkányi Iskola be is fogadta. És majd
elérkezik az az idő is, amikor ennek a gyakorlatát is kialakítjuk. Mindenesetre minősített
lovardák azok, akik beléphetnek ebbe a lovas kultúra oktatásba az iskolákkal együttműködve.
Ez egy fontos kritérium. (A nyíregyházi Fedeles Lovardát említi példaként.)
Az állandóan lerakott szőnyegekre vonatkozóan nem tudunk ígéretet tenni. Ha az ilyen
használatnak a feltételrendszerét ki fogjuk dolgozni, az időbeosztást, az egyéb szabályokat,
közösen el tudjuk fogadni a közösen kialkudott 20 óra időkeretre, vagy valahány óra
időkeretre, akkor ahhoz mindenkinek tartania kell majd magát. De, az alapvető szabály az,
hogy ahogy találtad, úgy hagyod ott. Tehát, ha nem volt lerakva szőnyeg, akkor nem
maradhat ott szőnyeg lerakva, mert ha reggel megy az első osztály, az elsős tanító néni nem
fogja bírni a gyerekekkel azt a szőnyeget arréb cibálni. Ez egy neuralgikus pontja a csarnok
használatoknak, amikor egyébként az iskola is ott kap teret. Majd ezt akkor konkrét szabályok
szerint lefektetjük. Ismertetjük mindenkivel, aki oda bemegy, és akkor próbálunk e szerint
működni.
Mónyók Ferencné pályázó 9 óra 30 perckor az ülésteremből eltávozott.
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Polgármester:
Azt is tudom támogatni, amit képviselő asszony mondott, hogy éves időkeretet határozzunk
meg. Végül is akkor abban az önkormányzatnak sokkal nagyobb mozgástere van. Mivel
nyáron sokkal kevesebbet használják a tornacsarnokot. Télen viszont többet tudnánk
használni, amikor nagyobb az igény rá. (Október, november, december, január, február.) Ha
sikerülne egy ütemtervet megfelelően összeállítani, akkor a szombat, vasárnappal is tudnánk
esetlegesen játszani. Közben számolgattam. 42 hét jött ki. Ha 25-el számolok, akkor 1050 óra
lenne éves szinten, de kerekítsünk 1100 órára. És akkor abba maradna nekünk is egy olyan
mozgástér, amivel meg tudnánk oldani ezeket az esetleges plusz igényeket is. Ezt igazgató
asszony javasolni fogja esetleg fölfelé, úgyis ott fognak dönteni benne. Ha Ő javasolja, akkor
nagyobb az esélyünk.
Birta Ferencné tankerületi igazgató:
Maradjunk ebben. S próbáljuk meg azokat a közös szabályokat kialakítani.
Polgármester:
Ha megjön az engedély az 1100 órára, akkor természetesen egyeztetünk.
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek további kérdése, javaslata,
hozzászólása?
További kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Határozati javaslatom a következő: A képviselő-testület kezdeményezi a vagyonkezelési
szerződés 2.) pontjának módosítását, amelyben az önkormányzati egyéb helyi közösségi
kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja évi 1100 órában.
Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett határozati javaslatot 9 igen szavazattal
elfogadta és a alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2015.(V.28.)
határozata
(C8)
tornacsarnok használatával kapcsolatos tájékoztatásról
A képviselő-testület:
1.) kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay u.
10-14.) kötött vagyonkezelési szerződés 2.) pontjának módosítását, amelyben az
önkormányzati egyéb helyi közösségi kulturális rendezvények lebonyolítása céljából
térítésmentesen használja évi 1100 órában.
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3-as számú napirend: - A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola további működtetésével kapcsolatos
kötelezettségvállalásról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1959) tanácsnok, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, pályázó:
A Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az előterjesztést. A határozat-tervezetben
foglaltak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket, hogy a napirenddel
kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.
Karsai István képviselő:
Ha az önkormányzat üzemeltetné az iskolát, milyen normatívák kerülnének újra az
önkormányzat számára elérhetővé?
Polgármester:
Semmi.
Karsai István képviselő:
Tehát semmilyen más pluszforrást nem kapna állami keretből az önkormányzat. Helyi
adóbevételekből sem kapna többet?
Polgármester:
Nem.
Karsai István képviselő:
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt az előző beszélgetés döntésem
kialakításához.
Polgármester:
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, javaslata,
hozzászólása?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2015.(V.28.)
határozata
(J4)
A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola további működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
A képviselő-testület:
1.) kinyilvánítja azon szándékát, hogy Balkány Város Önkormányzata 2015. szeptember 1től felmentést kérjen a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4)
bekezdés szerinti működtetési kötelezettségének teljesítése alól.
2.) felhatalmazza a polgármestert a mentesítési kérelem, valamint a szükséges adatlapok
aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 15.

Polgármester:
Megköszönöm Birta Ferencné tankerületi igazgató asszonynak a képviselő-testület részére
adott tájékoztatást, az ülésen való részvételét. 5 perc szünetet rendelek el.
Szünet.
Szünet után.
Marján János képviselő 950órakor az üléstermet elhagyta.
4-es számú napirend: - E g y e b e k
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület
hozzászólásaikat tegyék meg.

tagjait,

hogy

közérdekű

kérdéseiket,

javaslataikat,
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Karsai István képviselő:
A rendezési tervvel kapcsolatosan Dudás Edével beszéltem tegnap. Azt mondta, hogy abban a
stádiumban van most a rendezési terv, hogy a koncepciót kellene átnézni. Hagy kapjak már
egy ilyen koncepciót, ha Lacinál található ilyen. Gondolom a többi képviselőtársamnak is
lenne ilyen jellegű igénye.
Az Iskola utcán a csapadékvíz folyóka készítésével volt ott szakmai jellegű észrevételem. Azt
gondolom, ha egy földfelszínre fektetett beton műtárgyat készítünk oda, elemekből kell
készíteni azt, mert az egy év után össze-vissza fog repedni és használhatatlan lesz.
Jegyző asszonytól kérném, segítsen nekem abban, hogy hány olyan felkérésnek, megbízásnak,
feladatnak járt le a határideje, amire a testület, a Pénzügyi Bizottság felkérte?
Polgármester:
Felkérem Gyulai László településfejlesztési előadót, hogy Karsai István képviselő úr feltett
kérdéseire válaszolni szíveskedjen.
Gyulai László településfejlesztési előadó:
A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az el lett küldve a
szakhatóságoknak. Jeleztük a főépítésznek. Beszéltem Edével. Ő azt mondta, hogy a főtéren a
felmérések megtörténtek, majd a településrendezési tervbe be lesz építve, s akkor megküldi a
szempontokat, s azt vinnénk a testület elé.
Karsai István képviselő:
Igen megerősítette azt, hogy látta a főépítész, és akiknek kellett, viszont már a testületnek
kellene ezt átnéznie.
Gyulai László településfejlesztési előadó:
Nekem még nem küldte vissza.
Karsai István képviselő:
Nekem azt mondta, ha nálad nincs, akkor Ő szívesen elküldi Neked e-mailen is, papír alapon
is. Kérném, hogy kérd el, és mi is hagy kapjunk belőle.
Gyulai László településfejlesztési előadó:
Az Iskola utcai csapadékvíz folyóka készítésével kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy
meg volt adva a szint a fiúknak. Nem úgy csinálták meg.
Karsai István képviselő:
Erre oda kell figyelni, mert olyan nagy pazarlás ez így. Maga a technológia sem volt
megfelelő, mint ahogyan azt az előzőekben is említettem.
Jegyző:
Ami hozzám irányul, az Juhász Mihály szakértő felkérése volt. Határidő 2015. május 31.
Hivatalosan felkértem, a munkálatokat végzi és meg is ígérte, hogy május 31-ig leadja a
szakértői véleményt.
A képviselő-testület a Szociális és Kulturális Bizottságot kérte fel arra, hogy dolgozza ki az
első lakáshoz jutók támogatása helyi szabályainak feltételrendszerét. Határidő 2015. június
30. A következő rendes testületi ülésre elő lesz készítve.

24

A közterület fenntartásával kapcsolatos rendelet módosítására is felkért a képviselő-testület.
Határidő: június 30.
A képviselő-testület arra is felkért, hogy hívjam fel a KLIK vezetőjének figyelmét az iskolai
lépcső csúszásmentesítésére. Írásban a KLIK vezetőjét felkértem a csúszásmentesítésre. A
következő rendes testületi ülésen a lejárt határidejű határozatok között ez majd meg is jelenik.
Karsai István képviselő:
Jogszerűen működik a képviselő-testület bizottságok nélkül?
Jegyző:
Igen. Kissné Marika képviselő-testületi tag lett. Május 12-én tette le az esküt. Felhívtam a
figyelmét, hogy az összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kell szüntetni. Tehát, addig a 30
napig még működik, s utána pedig már nem, mert utána már összeférhetetlen.
Karsai István képviselő:
Milyen intézkedési határidő van arra, hogyha a bizottság elnöke lemond, új elnököt kell
választani, ha egy hely megüresedik, akkor azt be kell tölteni? A lemondástól számolva mi
erre a törvényes határidő?
Jegyző:
Erre külön határidő nincs. Nincs leírva, hogy mennyi időn belül kell megszüntetni. Az van
leírva az Mötv-ben, hogy az összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kell szüntetni.
Papp István képviselő:
Hajdúsámson polgármesterével folytatott tárgyalásról szeretnék érdeklődni. Úgy hallottam,
hogy pozitív elmozdulás van?
Polgármester:
A pletykákra nem tudok adni, akkor kívánok bármit is bejelenteni, amikor az már le van írva.
Amíg folynak az egyeztetések, a tárgyalások, addig konkrét dolgokat nem tudok mondani.
Alpolgármester:
Egyeztettünk a hajdúsámsoni polgármesterrel. Az egyeztetésen én is ott voltam. Ők arra
vártak, hogy legyen meg a Hajdúsámsont elkerülő szakasz. Ami most a tervben van, az
teljesen egybe illene a mi elképzelésünkkel, mert a Hajdúsámsont elkerülő szakasz vége
beletorkollana abba az útba, amit mi szeretnénk. Illetve ott körforgalmat alakítanának ki. S
abba csatlakozna a földút. Az egész az ipari parkon keresztül menne. Az a problémájuk,
hogy óriási ellentétek alakultak ki a tulajdonosokkal. A kisajátítással mindenki sok millió
forintot remél. Néztek más nyomvonalat is, de a más nyomvonalon ugyanez a helyzet. És ha
végül mégis ezt elfogadják, akkor már nagyobb erővel lehet ezt támogatni. Tulajdonképpen a
hajdúsámsoni földtulajdonosok tartanak itt be.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Három témakörben szeretnék lakossági kéréseket információ gyanánt kérdezni.
Az ivóvízminőség javító beruházás Balkányban megítélt támogatása 143 870 957 forint. Jók-e
az információim?
Polgármester:
Szerintem nem.

25

Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Befejezés 2015. 09.30.
Polgármester:
Igen.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Kérdésem az, hogy mennyi az önereje ennek a beruházásnak? Olyan információm van, hogy
késedelemben van 52 730 731 forint kifizetése. Ez miből ered? Ki ennek a felelőse, hogy
miért van ez a késedelmi kifizetés?
Polgármester:
A szám nem jó. Azért nem mondok most pontos számot, mert nem tudom pontosan. De 150
millió forint felett van a beruházás összértéke. Száz százalékos. Saját erő nélküli beruházás.
Kilencedik hó 30. az igaz befejezési határidőnek. Mi hamarabb befejeztük. Átadás-átvételi
jegyzőkönyv készült. A kifizetetlen számla alvállalkozói teljesítményből eredhet. Nem
önkormányzat fizet. Nem tudom, melyik az a cég. De egy biztos, hogy amit az
önkormányzatnak kellett fizetni, az minden ki van fizetve. Aqvaprofit Zrt. Budapest nyerte el
a beruházást, tehát valószínű, hogy nála kell valamilyen szinten kereskedni.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Tegnap már az informális képviselő-testületi ülésen felvetődött az a kérdés, hogy
gondolkodjunk és törtük a fejünket azon, hogy egészséges ivóvíz és szennyvízberuházás. Ha
jól tudom, akkor éppen ez az ivóvízminőség javító program érinti a külterületen élő lakosok
egészséges ivóvízzel való ellátását. Minden tanyai területen. Jók az információim?
Polgármester:
Nem.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Akkor információt szeretnék arról kérni, hogy ebben a programban mely településrészek
vettek részt? Vagy mely településrészek vannak kijelölve fejlesztésre? És milyen konkrét
fejlesztésre?
Polgármester:
Ez a beruházás elkészült. A beruházás a Béketelepet Abapusztával összekötő úton, az
abapusztai meglévő ivóvízvezetékre csatlakozott rá. Illetve Balkány-Perkedpuszta szintén a
meglévő perkedpusztai ivóvízvezetékre csatlakozott rá. Természetesen ez még érint több
tanyai részt, a Vecser-, Rekettyés-, Dugó tanyákat.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Ezt értem, csak éppen azt szeretném továbbvinni, hogy azok a lakosok, akik nem azon a
nyomvonalon laknak, ahol ez a vezeték elmegy és vizet szolgáltathat, hanem ettől eltérő
közigazgatási területen, ahová ez a pályázat szól. Konkrétan Abapuszta, ha jól értem Béke
telepről indult és Abapusztán vett célt fejlesztési tekintetben.
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Polgármester:
A meglévő vezetékre csatlakoztunk rá.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
De ez nem tartalmaz-e, vagy nem tartalmazhatott volna-e, vagy a jövőben kiegészítésként
nem tartalmazhat-e egy olyan programot, ahol azok a helyek, illetve ivóvíz nélküli
településrészek nem csatlakozhatnak-e rá? Vagy, esetleg van-e arra lehetőség, hogy erre
rácsatlakozzanak?
Polgármester:
Akkor lehet, hogy tegnap nem voltam elég világos. Tegnap elmondtam, hogy jelen
pillanatban az Ordas telepre engedélyes tervünk van. De, a kivitelezésbe mivel nincs 150
háztartás, aki fogyaszthatna, ezt a beruházást az EU nem támogatta, így a beruházás
megvalósításából ez a tanyai település kikerült. De az engedélyes tervünk meg van rá. A
Finánctag, Nagymogyorós, és Budalapos településrészek küzdenek még ivóvízproblémákkal.
EU-s pénz semmiképpen nem lehet. Ivóvízminőség javító programban nem pályázhatunk,
mert egyik településrész sincs 150 egyenértékű fogyasztási hellyel. De a Vidékfejlesztési
Minisztériumon keresztül lesz kiírva pályázat. Tanyasi települések infrastruktúra javító
program címmel.
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Lakossági bejelentés alapján szintén egy balkányi lakossági csapat a polgármestert, az
alpolgármestereket, a képviselő-testületet egy látogatásra invitálja Biribe, illetve Geszterédre.
Olyan szempontból, hogy betekintést nyerjünk a mostani időszakban a fejlesztések
megvalósításának lehetőségére. Ugyanis a kastélyprogram nálunk egy kiemelt program. A
kastély 7 éve ott áll, és hasznosítási funkciója nincs. Fölvenni az ottani képviselőkkel,
polgármesterekkel a kapcsolatot olyan tekintetben, hogy valamilyen lehetőséget javasoljanak
nekünk, hogy hogyan lehet beférkőzni abba a körbe, hogy Biri kastélyt tud építeni, és Balkány
egy műemlék jellegű épületet nem tud felújítani. Illetve, azt mindenki érzékelheti és láthatja,
hogy Geszteréd is egy nagy fejlesztési program útján indult el. És hogyan lehet ezeket a mai
rendszerben ilyen hatékonyan csinálni? Ez lenne a másik.
Illetve lenne egy harmadik, amit szintén lakossági bejelentés alapján tolmácsolok.
Él a településen egy kisfiú. Úgy hívják, hogy Major Kristóf. 13 éves. Autoimmun
betegségben szenved. Már csak 0,1 százalékos a látása. Többször műtötték. Sajnos az állapota
tovább romlott és már nem műthető. Gyógyszerei nem TB támogatottak. Segítséget
szeretnénk kérni a további ellátásában, hogy életkörülményét javítani tudjuk. Tanuláshoz
nagy segítséget jelentene egy lap topp. De bármilyen kis összegű támogatásnak is nagyon
örülnénk. Ezzel a támogatással egy hátrányos egészségügyi helyzetben élő kisgyermek
életkörülményeit javítanák. Tanulásában segítenék. Segítségüket előre is köszönjük. Barta
Ildikó és Major János szülők.
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan.”
Van egy számlaszámuk is. Ezt mindenképpen szerettem volna a képviselő-testület elé
terjeszteni. Én nem ismertem eddig ezt a helyzetet, nem tudtam arról, hogy itt a településen
ennyire súlyos betegséggel küzdő gyerek él.
Itt szeretném polgármester úr, alpolgármester urak és a képviselő-társak segítségét kérni arra
vonatkozóan, hogy hogyan lehet elsősorban az önkormányzat szociális büdzséjéből, illetve az
Ő betegsége által a járási büdzséből, illetve az országos egészségügyi szervezetektől esetleg,
vagy mint saját képviselői támogatásból megsegíteni az Ő életét. Azokkal a dolgokkal, ami az
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Ő ellátásához halaszthatatlanul szükséges. Tehát gyógyszerek támogatása, illetve egy lap
topp.
Polgármester:
A birisi kastéllyal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a birisi kastélyt magánszemély
építi. Ha jól tudom LEADER pályázaton nyert, 50 százalékos támogatással. Teljesen
magánszemélyes beruházás az egész, nem pedig Biri önkormányzata, vagy képviselő-testülete
végzi a beruházást.
A gyerekkel kapcsolatosan: Jól ismerem a családot és folyamatosan segítjük is. Úgy tudom,
hogy alpolgármester úr is folyamatosan segíti ezt a családot. Van még egy család, hasonló
sorsú. A júniusi testületi ülésre szerettem volna behozni, mivel ez szóba került, így jelzem
most, hogy még két családot szeretnék behozni ahhoz a háromhoz, amibe már elviekben
úgymond megegyeztünk, hogy rendszeresen, havi támogatást nyújtunk.
Az egyik család a Major család, ahová szeretnék rendszeres jelleggel támogatást kérni a
képviselő-testülettől. A másik család a Csonka család, aki a Szakolyi út végén lakik. A fiú
autóbalesetet szenvedett, jelen pillanatban is kómában fekszik. Állandó ápolásra, gondozásra
szorul. Sajnos, időközben a fiú édesanyjának a munkahelye megszűnőben van.
A júniusi képviselő-testületi ülésen visszatérünk erre. A bizottságok figyelmébe ajánlom mind
a két családot. Mindkét család mindent megtesz annak érdekében, akár munkahely, akár külön
munka árán is, hogy ezeket a gyerekeket ápolja, segítse. Ezektől a családoktól nem
sajnálnám a plusz támogatást. És van még három gyerek, akikről már korábban beszéltünk.
Az Ő kérelmüket is tárgyalni fogjuk a június rendes ülésen.
Papp István képviselő:
Nem-e lehetne saját támogatást adni, mint képviselő? Képviselő asszonynak oda lehetne-e
adni?
Marjánné Rinyu Ilona képviselő asszony:
Nem. Nekik van saját számlaszámuk. Az nyilvános. Esetleg meg tudom adni, és akkor
mindenki belátása szerint támogatást nyújthat.
Alpolgármester:
Valamelyik nap polgármester úrral áttekintettük ezt a dolgot. Eredetileg három nagyonnagyon rászorult gyerekről volt szó. Akkor vetődött fel Major Krisztiánnak és Csonka
Tamásnak a támogatása. Valóban Major Krisztián látó gyerek volt, és fokozatosan vesztette el
a látását. Karsai Istvánnal, Seres Tiborral már a korábbi években is kisebb támogatásban
részesítettük Őket. Megmondom őszintén, hogy ebből az öt családból én négyet folyamatosan
támogatok. Pénzzel, tűzifával, mikor mire van szükségük. Ez az én magándolgom. Ebben
benne vannak Majorék is. A Váci Mihály utcában lakó gyereknek még nem tudtam
támogatást nyújtani, de azon is gondolkodom, hogy milyen módon tudnám támogatni.
Az öt fő támogatását teljesen természetesnek veszem. Ezekre a dolgokra az önkormányzatnak
áldozni kell.
Polgármester:
Kérdezem, hogy Egyebekben van-e még valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Egyebekben további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

28

Polgármester:
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 1010 órakor bezárom. Köszönöm a megjelenést.
Mindenkinek további jó munkát kívánok.
Kelt: Balkány, 2015. május 28.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott
rendkívüli ülésének:
a.) Tárgysorozata
b.) Jegyzőkönyve
c.) Határozatai (70-75)

T á r g y s o r o z a t:
1.) Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése
tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Tornacsarnok használatával kapcsolatos tájékoztató (Szóbeli előterjesztés
alapján.)
Előadó: Pálosi László polgármester
3.) Előterjesztés a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás
Előadó: Pálosi László polgármester
4.) Egyebek
Kelt: Balkány, 2015. május 28.

Pálosi László
polgármester
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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

Száma: 7/11//2015.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Nyíregyháza
Hősök tere 5. sz.
4400
Tisztelt Cím!
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.
Kelt: Balkány, 2015. május 28.

Karóczkai Istvánné
jegyző

