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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-én  

               megtartott rendes (nyílt) 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,  

Karsai István, Kiss Sándorné, Marján János, Marjánné dr. Rinyu Ilona,  Oláh János (1976),  

Papp István képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, 

Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetője, Szabó Lászlóné és Orosz 

Tünde a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai az 5-ös számú napirendhez   

 

Polgármester:  

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket a mai  

rendes testületi ülésünkön.   

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 9 fő. Az ülés határozatképes, így 

azt 8
03

 órakor megnyitom.  

Előterjesztést teszek a napirendekre. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok 

napirendre történő felvételét indítványozom  

Zárt ülés keretében a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok megtárgyalását 

javasom. (Meghívó jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

  

Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Kérem, aki a meghívóban szerelő napirendi javaslatokat el tudja fogadni, az azt 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

204/2015.(XII.15.) 

határozata 

(Zl)  

 

a napirendi javaslatokról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

- a 2015. december 15-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben  

        hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről  

         Előadó: Pálosi László polgármester  

 

2.)    Balkány Város Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők   

         illetmény-kiegészítséről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában   

         Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző   

 

3.)    Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

        önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  

        Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző  

 

4.)    Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi  

        munkatervéről  

        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

5. )   Tájékoztató a bakányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről  

         Előadó: a gyermekorvos és a védőnők  

        

 6.)   Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási   

        Megállapodás módosítása tárgyában  

        Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző  

 

7. )   Egyebek 

 

         a.) Csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyes tervének elkészíttetése  

              Előadó: Pálosi László polgármester  
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b.) Bölcsőde építési engedélyezési tervének elkészíttetése  

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

c.) Balkány-Biri kerékpárút építés engedélyezési tervének elkészíttetése   

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

d.) Balkány-Nádaspuszta kerékpárút építés engedélyezési tervének elkészíttetése   

             Előadó: Pálosi László polgármester  

 

e.) Műanyag és fa nyílászáról értékesítése  

Előadó: Pálosi László polgármester  

     

f.) Lámpatestek értékesítése tárgyában  

Előadó: Pálosi László polgármester  

   

 

 

Zárt ülés keretében:   
     

1.) Bartha Ildikó Balkány, Táncsics u. 18. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése   

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

2.) Czivik Jánosné Balkány, Ady E. u. 31. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése  

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

3.) Csonka Bálintné Balkány, Szakolyi u. 84. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése  

Előadó: Pálosi László polgármester 

 

4.) Horváth Miklósné Balkány, Váci M. u. 12.szám alatti lakos ápolási díjának  

kiegészítése 

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

5.) Orbánné Mulik Valéria Balkány, Szakolyi u. 12. szám alatti lakos ápolási díjának  

kiegészítése  

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

6.) Szoták Tiborné Balkány, Tormáspuszta 14. szám alatti lakos ápolási díjának 

kiegészítése  

Előadó: Pálosi László polgármester  
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1/a. számú napirend:- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az       

                                       átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb                 

                                       tájékoztatásról                                                                                              

                                       Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

                         

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Oláh János 

(1976) elnök urat, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1576) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:      

Bizottságunk az előterjesztést véleményezte. Az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra 

ajánlja a képviselő-testületnek.  

                              
Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Karsai István képviselő:  

321 családot érint a 70 év feletti egyedülállók száma, a szemétszállítási díjkedvezmény 

kigyűjtése kapcsán. Azt mondom én is, hogy túlságosan nagy szám ez ahhoz, hogy az 

önkormányzat tudja kezelni, viszont kérném, hogy állapítsunk meg egy olyan életkort, egy 

olyan reálisan támogatható kedvezményes kört, akikre ezt a kedvezményt ki lehet terjeszteni.  

Ezzel kapcsolatban kérek javaslatokat.  

 

Polgármester:  

Azt ígértem a bizottsági ülésen, hogy meg fogom nézni a következő rendes ülésre, hogy mi az 

a kör, mert itt dobálózhatunk a számokkal, 71, 72, 75, 80 év,  ami támogatható a 

költségvetésből.  Ezt mondtam a bizottsági ülésen.  

 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki az 1/a. napirendi pontot ezzel a kiegészítéssel együtt el tudja fogadni, az azt 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta.  
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1/b.) számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről  

                                         Előadó: Pálosi László polgármester  

                                          

(Tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem Oláh 

János (1976) elnök urat, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1576) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:      

Bizottságunk  a tájékoztatóban foglaltakat véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek.  

                              

Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1tartózkodással a polgármester által beterjesztett 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

205/2015. (XII.15.)  

h a t á r o z a t a  

(C5) 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 

 

 

A Képviselő-testület:  

 

1.) a 165/2015.(X.30.), a 166/2015.(X.30.),  a 167/2015.(X.30.), a 168/2015.(X.30.), a 

170/2015.(X.30.), a 173/2015.(XI.12.), a 177/2015.(XI.12..) a 181/2015.(XI.12.),a 

183/2015.(XI.12.), a 184/2015.(XI.12.), a 185/2015.(XI.12.), a 186/2015.(XI.12.), a 

187/2015.(XI.12.), a 188/2015.(XI.12.), a 191/2015.(XI.12.), a 198/2015.(XI.30.), a 

200/2015.(XI.30.), a 201/2015.(XI.30.) számú határozatra adott jelentést elfogadta.  

      

        

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

           tájékoztatást tudomásul vette.  
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2-es számú napirend: - Balkány Város Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott   

                                        közszolgálati tisztviselők   illetmény-kiegészítéséről szóló  

                                        önkormányzati  rendelet módosítása tárgyában                                                                                       

                                        Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző                                                

                                       

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

Polgármester:  

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh János 

(1976) elnök urat, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1576) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:      

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek.  

                              
Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Karsai István képviselő:  

A bizottsági ülésen elhangzott, de azért, akik nem voltak jelen elmondom, hogy kérdésként 

merült fel bennem, hogy miért csak az irodavezetők és a csoportvezetők esetében határozunk 

meg ilyet? A többi dolgozó esetében miért nem? Azt a választ kaptam jegyző asszonytól, 

hogy a többieké szabályozva van, az működik is, és ez csak kimaradt valamilyen módon a 

szabályozásból, a költségvetésben viszont tervezve van erre a pénz.  

 

Jegyző:  

Így van.  A 11/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletben szabályozva van a 10 százalék. Az 

irodavezetőknek és a csoportvezetőknek  a költségvetésben meg van állapítva, csak nem volt 

jogalapja, ezért kiegészítésként  a 3/A. §-t szúrtunk be, hogy ennek jogalapja legyen a 

jövőben.  

 

Polgármester:  

Kérdezem, hogy  a napirenddel kapcsolatban van-e még további  kérdés, észrevétel, 

hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadta és az 

alábbi rendeletet alkotta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

21/2015. (XII.15.) 

önkormányzati rendelete 

(A7) 

 

Balkány Város Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 

illetmény-kiegészítéséről szóló 11/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. tv. 236. § (4) bekezdésében valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A Balkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati 

tisztviselők illetmény-kiegészítéséről szóló 11/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

3. A vezetői illetménypótlék szabályai 

3/A. §  A Polgármesteri Hivatal vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselője 

 (1) irodavezető esetében alapilletménye 10%-ának, 

 (2) csoportvezető esetében alapilletménye 5%-ának 

megfelelő mértékű illetménypótlékra jogosult. 

 

2. § 

E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. 

 

 

Pálosi László      Karóczkai Istvánné 

polgármester       jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2015. december 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Kelt: Balkány, 2015. december 15.         

         Karóczkai Istvánné 

          jegyző 
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3-as számú napirend: - Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos   

                                        közszolgáltatásról  szóló   önkormányzati rendelet módosítása                                   

                                        tárgyában                                                                   

                                        Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző  

 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh János 

(1976) elnök urat, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1576) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:      

Bizottságunk a tájékoztatóban foglaltakat véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek.  

                              

Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester: 

Kérem, aki a települési szilárdhulladékkal   kapcsolatos                                                                                               

közszolgáltatásról  szóló   önkormányzati rendelet módosítása tárgyában című rendelet-

tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.      

                              

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadta és az 

alábbi rendeletet alkotta:  
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Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2015. (XII.15.) 

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 Rendelet 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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, vagy az elkülönített 

hulladékgyűjtésre alkalmas merev falú speciális gyűjtőedénybe gyűjti.” 

 

2. § 

E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Pálosi László      Karóczkai Istvánné 

polgármester       jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2015. december 15. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Kelt: Balkány, 2015. december 15.         

         Karóczkai Istvánné 

          jegyző 
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5-ös számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

                                        tének 2016. évi munkatervéről   

                                        Előadó: Pálosi László polgármester 

                                             

        

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh János 

(1976) elnök urat, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1576) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:      

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek.  

                              

Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Karsai István képviselő:  

Véleményem van. A havi rendszerességű testületi ülés megoldhatná azt a problémát, hogy 

kéthetente rendkívüli testületi ülést tartunk. Javasolnám inkább a havi rendszerességű testületi 

üléseket.  

 

Jegyző:  

Ez egy terv. A törvény szerint hat ülést kötelező tartani. Előre nem tudhatjuk, hogy mikor 

szükséges rendkívüli testületi ülést tartani. A rendkívüli testületi ülés összehívása a 

közbeszerzésektől, a pályázatoktól függ.  

 

Polgármester:  

Úgy is lesz rendkívüli ülés. Nem tudjuk megoldani, hogy ne legyen rendkívüli ülés. Eddig 

sem tudtuk. Ez biztos.  

 

Kérdezem, hogy van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirenddel 

kapcsolatban?  

 

Karsai István képviselő:  

Visszavonom javaslatomat.  

 

Polgármester:  

Köszönöm szépen. Kérem, aki az eredeti előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt 

kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztésben foglaltakat 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

206/2015. (XII.15.)  

h a t á r o z a t a 

(A19) 

 

 a  Képviselő–testület 2016. évi munkatervének megállapítása tárgyában  

 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

1.) a 2016. évi munkatervet megismerte és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal    

       állapítja meg. 

                 .       
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1. számú melléklet a 206/2015.(XII.15.)határozathoz  

 

BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. ÉVRE TERVEZETT ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJEI  

 

A Képviselő-testület figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköröket, 2016. évre 

kitűzött feladatok megvalósítása érdekében az alábbi témákat tűzi napirendjére:  

                                                                

F E B R U Á 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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.)    

               önkormányzati   rendelet módosításáról 

           Előadó: polgármester  

 

3./       Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet  

           megalkotása tárgyában 

           Előadó: polgármester 

         

4./       Előterjesztés a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről  

           Előadó: polgármester     

 

 5./      Előterjesztés a március 15-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában  

           Előadó: Dankó Zsuzsa intézményvezető és az oktatási intézmények vezetői 

 

 6. /    Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

           Előadó: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 

 

 7./     Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában  

          Előadó: polgármester  

 

 8./     Balkány Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálása   

          Előadó: polgármester  

 

 9./     Előterjesztés a közneveléssel kapcsolatos körzethatárok megállapítása tárgyában  

          Előadó: polgármester               

10./    Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemterve tárgyában  

          Előadó: polgármester  

 

11./    Egyebek 
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Á P R I L I 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./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról 

szóló rendelet megalkotása tárgyában 

Előadó: polgármester        

 

3./ Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2015. évi finanszírozásáról 

Előadó: jegyző                                                                                           

           

4./ Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2015. évi önkormányzati 

támogatásáról elszámolás, a 2016. évi benyújtott pályázatok elbírálása 

Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                                   

   

5./ Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Tonté Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

6./ Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó 2015. évi hatósági feladatokról  

Előadó: jegyző  

 

7./ Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  

Előadó: jegyző  

 

8/ a. Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat további működtetésének feladatairól   

8/ b. Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat feladatairól 

         Előadó: polgármester 

 

 9./   Egyebek 
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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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság vezetője, a Balkányi   

        Rendőrőrs parancsnoka   

               

3./ Tájékoztató a Balkányi Városi Könyvtár és Művelődési Ház, mint közművelődési 

intézmény 2015. évi munkájáról   

        Előadó: Dankó Zsuzsa intézményvezető  

 

4./ Tájékoztató a Balkányi Sport Egyesület 2015. évi munkájáról 

        Előadó: az Egyesület elnöke 

 

5./ Az augusztus 20-i ünnepi esemény megszervezése 

        Előadó: Dankó Zsuzsa intézményvezető   

 

6./ A városnap megrendezésének előkészítése  

        Előadó: polgármester  

 

7./ Tájékoztató a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központjának 

2015. évben végzett munkájáról  

       Előadó: Papp-Horváth Anikó intézményvezető                      

 

8./ Egyebek 
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S Z E P T 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 2016. évi költségvetési rendeletének  

         módosítása tárgyában  

         Előadó: polgármester  

 

3/a.  Tájékoztató a Barackvirág Óvoda 2015/2016. évi oktató-nevelő munka értékeléséről,      

        valamint a 2016/2017-es tanítási év beindításának helyzetéről 

         Előadó: a Barackvirág Óvoda vezetője  

 

 3/b.  Tájékoztató a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

         2015/2016. évi oktató-nevelő munka értékeléséről, valamint a 2016/2017-es tanítási év  

         beindításának helyzetéről  

         Előadó: az iskola igazgatója  

                                                                   

 3/c.  Tájékoztató a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 2015/2016. évi oktató-nevelő munka  

         értékeléséről, valamint a 2016/2017-es tanítási év beindításának helyzetéről 

         Előadó: a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda vezetője  

 

4./    Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.  

         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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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 2015. 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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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./     A 2017. évet megalapozó rendeletek módosítása 

         Előadó: jegyző  

        

 

3./     Előterjesztés Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munka- 

         tervéről   

         Előadó: polgármester  

 

 

4./     Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről 

          Előadók: a gyermekorvos és a védőnők   

 

 

5./    Egyebek 
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5-ös számú napirend: - Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről  

                                        Előadó: a gyermekorvos és a védőnők  

 

 

(Tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

A tájékoztatót a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, 

hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.  

 

Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:  

Bizottságunk a tájékoztatót megismerte és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Polgármester:  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

hozzászólása?  

 

Karsai István képviselő:  

Látom, hogy a dohányzásról van statisztika. Kérdésem az lenne, hogy a droggal kapcsolatosan  

az iskolában, a tanulóifjúság körében volt-e ilyen? Egyáltalán Balkányban volt-e ilyen? 

Örülnék neki, ha nem lenne.  

 

Polgármester:  

Igazgató úrnak adom meg a szót, mivel másnak nem tudom.  

 

Oláh János(1959) tanácsnok, a Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója:   

Nincs tudomásom ilyen történésekről. Mióta intézményvezető vagyok, azóta nincs ilyen, az 

biztos. Hogy azt megelőzően volt-e? Arról sem hallottam. Nincs ilyen jellegű információm.  

 

Polgármester:  

Kérdezem, hogy van-e még valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a tájékoztatót tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

207/2015. (XII.15.)  

h a t á r o z a t a  

(K1) 

 

a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről  

 

A képviselő-testület:  

 

1.) a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és  

tudomásul vette.  

 

 

6-os számú napirend: - Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulási  

                                        Megállapodás módosítása tárgyában  

                                        Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem Oláh János 

(1976) elnök urat, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1576) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:      

Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek.  

                              
Polgármester:  

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek.  

 

Karsai István képviselő:  

A bölcsődével kapcsolatosan ez jelent-e valamilyen módosítást?  

 

Polgármester:  

Semmit.  

 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek a napirenddel kapcsolatban további kérdése, 

észrevétele, hozzászólása?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a határozat-tervezetben foglaltakat el tudják fogadni, azt 

kézfelemeléssel jelezni szíveskedjenek.  
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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 

208/2015. (XII.15.) 

határozata 

(E16) 

 

a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

tárgyában 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.) megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 1. számú 

mellékleteként csatolt módosító okirat szerinti módosításokkal a 2. számú 

mellékletként csatolt Társulási Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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  1. számú melléklet a 208/2015. (XII.15.) határozathoz  

 

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását  

módosító okirat 

 

1.) A Társulási Megállapodás I. FEJEZET 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1.-jén):” 

 

 Település  Lakosságszám 

 Álmosd  1.802 fő 

 Bagamér  2.647 fő 

 Balkány  6.445 fő 

 Fülöp  1.762 fő 

 Hajdúsámson  13.801 fő 

 Nyíracsád  3.888 fő 

 Nyíradony  7.957 fő 

 Nyírábrány  3.951 fő 

 Nyírmártonfalva  2.048 fő 

 Nyírmihálydi  2.232 fő 

 Újléta  1.117 fő 

 Vámospércs  5.555 fő 

 Összesen:   53.205 fő 

 

 

2.) A Társulási Megállapodás II. FEJEZET 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális és gyermekjóléti feladatok  

 

3.1. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 64. §-a alapján és az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. §-a 

alapján,  

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-a alapján 

3.1.2. család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-a alapján 

keretében biztosítja 

3.2. házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján,     

3.3. nappali ellátás (idősek klubja) az Szt. 60. §-a alapján, 

3.4. étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján, 

3.5. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) a Gyvt. 42. §-a alapján” 

 

3.) A Társulási Megállapodás II. FEJEZET 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a 
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Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet, a társulási 

döntéshozatalt követő 30 napon belül.” 

4.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 6. pontja elhagyásra kerül. 

 

5.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A társulás a II. fejezet 3. és 4. pontjában foglalt feladatok közül feladatonként és 

társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el: 

1.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

  

1.1.1. a család-és gyermekjóléti szolgálat keretében  

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Újléta Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata, 

- Álmosd Község Önkormányzata 

 

1.1.2. a család- és gyermekjóléti központ keretében 

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, 

- Újléta Község Önkormányzata,  

- Vámospércs Város Önkormányzata,  

- Álmosd Község Önkormányzata,  

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata, 

 

 1.2. Házi segítségnyújtás 

- 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, 
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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. 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,”  

 

6.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata, Balkány 

Város Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község 

Önkormányzata, a társulási megállapodás II. fejezet 3.1.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontja 

szerinti feladatellátásban nem vesznek részt.” 

  

7.) A Társulási Megállapodás IV. FEJEZET 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak 

legalább a 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.” 
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8.) A Társulási Megállapodás V. FEJEZET 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a III. fejezetben 

foglaltak szerinti településeken ellátja a Társulás II. fejezet 3. és 4. 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 

programok végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény 

dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos 

témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.”  

 

9.) A Társulási Megállapodás V. FEJEZET 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. Az intézményre vonatkozóan az alapítói, irányítói és fenntartói hatásköröket a 

Társulás, illetve a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.”  

 

10.) A Társulási Megállapodás V. FEJEZET 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó 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 Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.” 

 

11.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„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, támogató szolgálat, étkeztetés, idősek nappali 

ellátása (idősek klubja) feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető 

mindenkori adatszolgáltatása alapján. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a 

Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között megkötött megállapodás 

alapján biztosítjuk az ellátást.” 

 

12.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 1.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.6. Az intézményben 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.” 

 

13.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 4., 4.1., 4.2., 4.3. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„4. A közösen fenntartott intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető 

gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése 
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4.1. A társult tagok a 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 Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ házi 

segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az adott települések 

területén a házi segítségnyújtás kormányzati funkción foglalkoztatott szociális gondozók 

számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére. 

 

4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi, 

Nyírmártonfalva, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos 

feladatainak ellátáshoz, illetve az intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető 

gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséhez.” 

 

14.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 5. és 5.1. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„5. A társulás és a közösen fenntartott 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, kormányzati funkciók szerint 

külön-külön kimutatva készül el.”  

 

15.) A Társulási Megállapodás VII. FEJEZET 2. pontja az alábbi g.) ponttal egészül ki: 

 

„g.) Álmosdon az Álmosd Község Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 

-  Álmosd, Rákóczi utca 2/c szám alatti ingatlan” 

 

16.) A Társulási Megállapodás IX. FEJEZET 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„7.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3.1.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. 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.” 

 

17.) A Társulási Megállapodás X. FEJEZET 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő 

feladatellátás történik. A közösen fenntartott intézmény által eltérően nyújtott 

szolgáltatásokat és ellátásokat a tagönkormányzatok felé a társulási megállapodás III. 

fejezete tartalmazza.” 

 

18.) A Társulási Megállapodás X. FEJEZET 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„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 alkalmazásának költségeihez a VI. fejezet 3.2., 4.1., 4.2. pontja szerinti 

hozzájárulás erre tekintettel került megállapításra.” 
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19.) A Társulási Megállapodás XI. FEJEZET 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2016. január 1. 

napján lép hatályba.” 

 

20.) A Társulási Megállapodás XI. FEJEZET 2. pontja elhagyásra kerül.  
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2. számú melléklet a 208/2015.(XII.15.) 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 

 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7. 
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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 (2015. január 1.-jén): 

 

 Település  Lakosságszám 

 Álmosd  1.802 fő 

 Bagamér  2.647 fő 

 Balkány  6.445 fő 

 Fülöp  1.762 fő 

 Hajdúsámson  13.801 fő 

 Nyíracsád  3.888 fő 

 Nyíradony  7.957 fő 

 Nyírábrány  3.951 fő 

 Nyírmártonfalva  2.048 fő 

 Nyírmihálydi  2.232 fő 

 Újléta  1.117 fő 

 Vámospércs  5.555 fő 

 Összesen:   53.205 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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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 és gyermekjóléti feladatok  

 

3.1. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 64. §-a alapján és az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

39. §-a alapján,  

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-a alapján 

3.1.2. család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-a alapján 

keretében biztosítja 

3.2. házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján,     

3.3. nappali ellátás (idősek klubja) az Szt. 60. §-a alapján, 

3.4. étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján, 

3.5. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) a Gyvt. 42. §-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. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 

 

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások formáiról, 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 
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1. A társulás a II. fejezet 3. és 4. pontjában foglalt feladatok közül feladatonként és társult 

önkormányzatonként az alábbiakat látja el: 

 

1.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

  

1.1.1. a család-és gyermekjóléti szolgálat keretében  

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Újléta Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata, 

- Álmosd Község Önkormányzata 

 

1.1.2. a család- és gyermekjóléti központ keretében 

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, 

- Újléta Község Önkormányzata,  

- Vámospércs Város Önkormányzata,  

- Álmosd Község Önkormányzata,  

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata, 

 

1.2. Házi segítségnyújtás 

- 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, 
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- 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. 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,”  

 

2. Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata, Balkány 

Város Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község 

Önkormányzata, a társulási megállapodás II. fejezet 3.1.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. 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 
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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 

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 
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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 legalább a 

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. 

 

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. és 4. pontjaiban meghatározott szociális 

alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Nyíradonyi Szociális és 
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Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével 

kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai programok végrehajtásáról, 

szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt 

be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.  

 

4. Az intézményre vonatkozóan az alapítói, irányítói és fenntartói hatásköröket a Társulás, 

illetve 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 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 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 – a 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. 

 

VI. FEJEZET 

 

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések 

 

1. A közös feladatellátás finanszírozása 

 

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét 

az alábbiak szerint biztosítják: 

 az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a 

központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból, 

 különböző pályázati támogatásokból,  

 intézményi működési bevételekből, valamint  

 a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából. 

 

1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési 

önkormányzati telephelynél (intézményegységnél) kell kimutatni, amelyek ellátottjai és 

sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt. 



35 
 

 

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, 

támogató szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása (idősek klubja) feladatokra biztosított 

állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.  

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. Az intézményben 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 

 

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, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának 

finanszírozása 

 

3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, 

számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi 
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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 közösen fenntartott intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető 

gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése 

 

4.1. A társult tagok a 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 Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ házi 

segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az adott települések területén a 

házi segítségnyújtás kormányzati funkción foglalkoztatott szociális gondozók számának 

arányában viselik és fizetik meg a társulás részére. 

 

4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi, 

Nyírmártonfalva, 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 közösen fenntartott 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, kormányzati funkciók szerint 

külön-külön kimutatva készül el. 

 

5.2. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetésének 

összeállítását megelőzően az igazgató megállapítja a településenkénti tervezett, e 

megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a 

településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege, 

különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az 

igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.  

 

5.3. A 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 



37 
 

(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.  

 

7. Elszámolás 

 

7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz 

kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások 

kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és 

kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.  

 

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat 

az elszámolás zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles 

átutalni, míg az túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen határidőben 

visszautalja.  
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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 

g.) Álmosdon az Álmosd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Álmosd, Rákóczi utca 2/c szám alatti ingatlan. 

  

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje 

 

3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító, 

társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy 

társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában 

marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges 

épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és 

felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a 

részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi 

vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni. 

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár 

szerinti elkülönítését köti ki.  

 

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 
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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. 

 

IX. FEJEZET 

 

A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei 

 

1. Jóváhagyás 

 

A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel 

meghozott határozatban fogadják el.  

 

2. Csatlakozás 
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2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik 

lehetővé, mely: 

 elfogadja a társulás céljait, 

 hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb 

feladatok költségkímélő megvalósításában, 

 vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését, 

 továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, 

 inkasszós jogot biztosít a társulás részére. 

 

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.  

 

2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal 

korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a 

Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített 

többséggel döntenek. 

 

3. Kiválás 

 

3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet. 

 

3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 

hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie 

kell. 

  

4. Kizárás 

 

4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 

kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt, és azt a társulás önkormányzatinak 

képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és a társulási tanács 

minősített többséggel támogatják. 

 

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen: 

 amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási 

tanács ülésein vagy, 

 a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, 

több mint két hónapos elmaradása van vagy, 

 a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy,  

 a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba 

vett banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a 

társulási tanács elnökéhez. 

 

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, 

vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 

társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult 

önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől 

számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály 
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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 képviselő-

testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a 

társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi 

határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban 

kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást 

követő napon következik be. 

 

7.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3.1.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontjában 

meghatározott feladatok ellátásban részt nem vevő önkormányzatok képviselő-testületei 
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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. A közösen fenntartott intézmény által eltérően nyújtott szolgáltatásokat 

és ellátásokat a tagönkormányzatok felé a társulási megállapodás III. fejezete tartalmazza. 

 

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 

alkalmazásának költségeihez a VI. fejezet 3.2., 4.1., 4.2. pontja szerinti hozzájárulás erre 

tekintettel került megállapításra. 

 

 

XI. FEJEZET 

 

Vegyes rendelkezések 

 

1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2016. január 1. napján lép 

hatályba. 

 

2. 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. 

 

3.  A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

 

4. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki. 

 

5. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 

követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján 

a polgármesterek saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult 

önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-

testületi döntéseinek hiteles másolata. 
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A társult önkormányzatok:                A társulási megállapodást jóváhagyó 

képviselő-testületi határozat száma: 

Álmosd Község Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata   ……./2015. (……...) sz. határozat 

Balkány Város Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

Nyíracsád Község Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

Nyíradony Város Önkormányzata     ……./2015. (……...) sz. határozat 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata   ……./2015. (……...) sz. határozat 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata   ……./2015. (……...) sz. határozat 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata   ……./2015. (……...) sz. határozat 

Újléta Község Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

Vámospércs Város Önkormányzata    ……./2015. (……...) sz. határozat 

 

Nyíradony, 2015. november …… 

 

 

  Köteles István               Orvos Mihály          

Álmosd Község Polgármestere         Bagamér Nagyközség Polgármestere 

 

  Pálosi László       Hutóczki Péter  

Balkány Város Polgármestere    Fülöp Község Polgármestere  

 

       

  Antal Szabolcs       Dr. Nagy János 

Hajdúsámson Város Polgármestere    Nyíracsád Község Polgármestere 

 

 

 

          Kondásné Erdei Mária                     Nyíri Béla  

Nyíradony Város Polgármestere     Nyírábrány Nagyközség Polgármestere 

 

 

Kövér Mihály Csaba      Dr. Vincze István 

Nyírmártonfalva Község Polgármestere          Nyírmihálydi Község Polgármestere 

 

       Szimáné Tóth Erzsébet           Ménes Andrea                                                                                                                    

  Újléta Község Polgármestere                 Vámospércs Város Polgármestere                                        
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7-es számú napirend: - E g y e b e k  

 

a.) Csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítései engedélyes tervének elkészíttetése  

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk véleményezte az előterjesztésben foglaltakat. A határozat-tervezetben foglaltak 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. pontba kerüljön 

be, hogy a  kifizetés 2016. évi költségvetés terhére történjen.  

 

Polgármester:    

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat a 

napirenddel kapcsolatban elmondani szíveskedjenek. 

 

Karsai István képviselő:  

Az Adonyi úton egészen az út végéig, a Dankó Pista utcáig tervezi a csapadékvíz elvezetőt a 

tervező?  

 

Polgármester:  

Igen.  

 

Polgármester:  

Kérdezem, hogy van-e még valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni azzal a módosítással,  hogy a 

3. pontba bekerüljön, hogy a 2016. évi költségvetés terhére fizessük ki, az azt kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

209/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyes tervének elkészíttetése tárgyában  
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A Képviselő-testület:  

 

1.) a csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyes tervének elkészítésére és a vasúti  

keresztezés terveinek elkészítésére vonatkozóan beszerzett három árajánlat közül a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A II/2.) 1 402 000 Ft+Áfa, azaz: egymillió-

négyszázkettőezer forint + Áfa ajánlatát fogadja el.  

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

  

3.) a kifizetést a 2016. évi költségvetés terhére engedélyezi.   

 

      Felelős: polgármester  

      Határidő: 2015. december 31.  

 

 

b.) Bölcsőde építési engedélyezési tervének elkészíttetése 

            Előadó: Pálosi László polgármester  

 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk véleményezte az előterjesztésben foglaltakat. A határozat-tervezetben foglaltak 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. pontba kerüljön 

be, hogy a kifizetés 2016. évi költségvetés terhére történjen.  

 

Polgármester:    

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat a 

napirenddel kapcsolatban elmondani szíveskedjenek. 

 

Karsai István képviselő:  

A Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott, és kérem polgármester urat, hogy erősítsen meg, 

hogy koncepcióját tekintve milyen az elképzelés lenne a bölcsőde építésével kapcsolatban. 

 

Polgármester:  

30 férőhelyes bölcsőde.  

 

Karsai István képviselő:  

Egy kicsit bővebben. Mondta polgármester úr, hogy előtte parkoló lenne.  
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Polgármester:  

Előtte parkoló. A régi épület lebontásra kerül, és utcafrontra fog nézni az épület. Hátul pedig 

gazdasági bejárattal és parkolóval a Váci M. utca felől. Illetve a hátsó udvar  játszó részként 

kerül kialakításra. Nem ismerem még a pontos tervet. Előzetesen az igényeket adtuk le. Majd 

ha meg lesz a terv, be fogom mutatni. Annyi kérésünk volt, hogy 30 férőhelyest lehet oda 

tervezni, ami elfér gazdasági épületekkel együtt. S nyitott parkolóval.  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, 

hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a 

2.) pontban a kifizetést a 2016. évi költségvetés terhére engedélyezi, az azt kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

210/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

bölcsőde építési engedélyezési tervének elkészítése tárgyában   

 

A képviselő-testület:  

 

1.) a bölcsőde építési engedélyezési tervének elkészíttetésére vonatkozóan beszerzett 

három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő KÖZPÜLET TERVEZŐ 99’ 

KFT. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 56.sz.) 3 200 000 Ft+Áfa, azaz: hárommillió-

kétszázezer forint +Áfa ajánlatát fogadja el.  

 

2.) a kifizetést a 2016. évi költségvetés terhére engedélyezi. 

 

  

3.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2015. december 31.  

 

 

c.) Balkány-Biri kerékpárút-építés engedélyezési tervének elkészíttetése  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  
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Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk véleményezte az előterjesztésben foglaltakat. A határozat-tervezetben foglaltak 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. pontba kerüljön 

be, hogy a kifizetés 2016. évi költségvetés terhére történjen.  

 

Polgármester:    

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat a 

napirenddel kapcsolatban elmondani szíveskedjenek. 

 

Marján János képviselő:  

A kerékpárút meddig jönne be Balkány belterületére?  

 

Polgármester:  

Terveink szerint a Kossuth parkig.  

Kérdezem, hogy van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a 

2.) pontban  a 2016. évi költségvetés terhére fizessük ki,  az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

211/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

Balkány-Biri kerékpárút-építés engedélyezési tervének elkészítése tárgyában   

 

A képviselő-testület:  

 

1.) a kerékpárút-építés  engedélyezési terve és a geodéziai felmérés elkészítésére 

vonatkozóan beszerzett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő ETALON 

2000 Kft, (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz.) 4 380 000 Ft.+Áfa, azaz négymillió-

háromszáznyolcvanezer Ft.+Áfa ajánlatát fogadja el.  

 

2.)  a kifizetést a 2016. évi költségvetés terhére engedélyezi. 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 2015. december 31.  
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d.) Balkány-Nádaspuszta kerékpárút-építés engedélyezési tervének elkészíttetése  

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk véleményezte az előterjesztésben foglaltakat. A határozat-tervezetben foglaltak 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. pontba kerüljön 

be, hogy a kifizetés 2016. évi költségvetés terhére történjen.  

 

Polgármester:    

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat a 

napirenddel kapcsolatban elmondani szíveskedjenek. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a 

2.) pontban  a 2016. évi költségvetés terhére fizessük ki,  az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

212/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

Balkány-Nádastanya kerékpárút-építés engedélyezési tervének elkészítése tárgyában  

 

 

A képviselő-testület:  

 

1.) a kerékpárút-építés  engedélyezési terve és a geodéziai felmérés elkészítésére 

vonatkozóan bekért három árajánlat közül az egyetlen  ajánlatot tevő ETALON 2000 

Kft, (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz.) 11 580 000 Ft.+Áfa, azaz tizenegymillió-

ötszáznyolcvanezer  Ft.+Áfa ajánlatát fogadja el.  

 

2.)  a kifizetést a 2016. évi költségvetés terhére engedélyezi. 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2015. december 31.  
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e.) Műanyag és fa nyílászárók értékesítése 

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Határozat-tervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk véleményezte a határozat-tervezetben foglaltakat. A határozat-tervezetben 

foglaltak elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy 

felhalmozás célú bevétel legyen a műanyag és fa nyílászárók értékesítéséből befolyt összeg.  

 

Polgármester:    

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat a 

napirenddel kapcsolatban elmondani szíveskedjenek. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:    

A határozat-tervezetben foglaltakat teszem fel szavazásra azzal a módosítással, hogy az 

értékesítésből befolyt pénzt felhalmozás célú bevételként tartsuk nyilván. Kérem, aki ezzel 

egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

213/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

műanyag és fa nyílászárók értékesítése  

 

A képviselő-testület:  

 

1.) a külső felújítás során kibontott műanyag és fa nyílászárókat értékesíteni kívánja.  

 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílászárókat az állapotuknak megfelelő, 

egyedileg meghatározott áron értékesítse. 

  

3.) elrendeli az értékesítésből befolyt pénz felhalmozás célú bevételként való 

nyilvántartását.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2016. május 31.  
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f.) Lámpatestek értékesítése tárgyában  

Előadó: Pálosi László polgármester  

 

(Határozat-tervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Polgármester:  

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság 

elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.  

 

Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  

Bizottságunk véleményezte a határozat-tervezetben foglaltakat. A határozat-tervezetben 

foglaltak elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy 3.) pontban 

felhalmozás célú bevétel legyen a lámpatestek értékesítéséből befolyt összeg.  

 

Polgármester:    

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat a 

napirenddel kapcsolatban elmondani szíveskedjenek. 

 

Alpolgármester:  

Nem csak ezzel, a másikkal kapcsolatban is az lenne a javaslatom, hogy a hivatalból egy két-

háromtagú bizottság foglalkozzon ezeknek a felértékelésével. Ne legyen ebből utána 

probléma, hogy valaki ezer forintért kapott meg egy ablakot, valaki pedig ötezerért. Meg kell 

jelölni azokat, akik ezért a felelősséget vállalják.  

 

Polgármester:  

Egyetértek vele. Így is lesz. Gyulai László lesz a vezetője, mint műszakis.  

 

Karsai István képviselő:  

Én is támogatom.  

 

Marjánné Rinyu Ilona képviselőnő: 

A lámpatestek lecserélése kapcsán szóba került az, hogy a településen lévő hiányzó részeken 

pótoljuk a lámpákat. Kérdésem az, hogy ez megtörtént-e? Ha nem, akkor a javaslatom az, 

hogy az értékesítés előtt mindenképpen ezek kerüljenek felszerelésre. A legjobb maradék 

lámpákkal, és csak azt követően értékesítse az önkormányzat a maradék lámpatesteket.  

 

Polgármester:  

461 db lámpatest van jelenleg a raktáron. A felszerelésre nem kerülhet sor, mert december 31-

ig várjuk az esetleges igényeket. Kb. most 30-40 közötti igény van a településről. Akkor 

tudjuk őket felszerelni, ha az E.O.N.-nal a megfelelő eljárást lefolytattuk, ami véleményem 

szerint nem egy-két hét. Legalább egy hónap, amíg az egyeztetéseket lefolytatjuk. Az sem 

biztos, hogy műszakilag fel lehet oda szerelni, ahova kérik. Ezt majd az E.O.N fogja 

megmondani. Úgy gondolom, hogy ki tudunk szedni akár 100 darabot is az újabbakból, ami 

esetleg a későbbiekben felszerelhető, de a többi az teljesen felesleges. Illetve azok a 

vállalkozások, azok a magánszemélyek, akik szeretnék a telephelyet,  vagy bármit 

megvilágítani, azok ebből a lámpatestből hagy boldoguljanak.  Ki fogunk tudni elégíteni 

minden olyan igényt, amit az E.O.N műszakilag engedélyez. 
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Kiss Sándorné képviselőnő:  

A mi utcánkban is csak minden második oszlopon van lámpatest.  Elfogadhatjuk ezt?  

 

Polgármester:  

A Dobó I. utcáról valaki beadta a kérelmet.  Tárgyalni kell az E.O.N-nal. Le kell egyeztetni, 

hogy lehet-e minden második villanyoszlopra pluszt felszerelni. Ha lehet, akkor nincsen 

akadálya.  

 

Kiss Sándorné képviselőnő:  

Nagyon széles az út, és olyan sötét van.  

 

Polgármester:  

Akkor szerintem nincs akadálya. Itt elsősorban az E.O.N kerékkötő ebben.  

 

Marján János képviselő:  

A lámpatestestek elhelyezésével kapcsolatban nekem is van véleményem.  Az Állami 

Gazdaság Lakóteleptől az Újhelyi tanyáig nem tudnánk-e összekötni a közvilágítással, mert 

az egy elég veszélyes útszakasz. Ha már itt van az az útszakasz, azt is fel lehetne méretni.  

 

Polgármester:  

Nem emlékszem rá, hogy onnan beadta volna az igényét valaki. Kérem képviselő urat, hogy 

az ülés után fáradjon be Gyulai Lászlóhoz és írassa fel, hogy az Állami Gazdaság 

Lakóteleptől az Újhelyi tanyáig írja fel a füzetébe.  

 

Polgármester:  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele, 

hozzászólása?  

 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Polgármester:  

Befogadom alpolgármester úrnak a bizottság felállítására vonatkozó javaslatát, de akkor  

mind a kettőt együtt szavaznánk meg.  

Aki a lámpatestek értékesítése tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakat el tudja 

fogadni azzal a módosítással, hogy felhalmozás célú bevételként tartsuk nyilván az 

értékesítésből befolyt összeget, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta. 

 

Polgármester:  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Balkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

állományából egy háromtagú bizottságot állítson fel a fa és műanyag nyílászárók, valamint a 

lámpatestek értékének megállapítása céljából. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

A képviselő-testület a polgármester által beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta 

és az alábbi határozatokat hozta:  
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Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

214/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

lámpatestek értékesítése tárgyában  

 

 

A képviselő-testület:  

 

1.) a közvilágítás korszerűsítése során lecserélésre került és máshová fel nem szerelt 

lámpatesteket értékesíteni kívánja.  

 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a lámatesteket értékesítse.  

 

3.) elrendeli az értékesítésből befolyt pénz felhalmozás célú bevételként való 

nyilvántartását.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 2016. május 31.  

 

 

Balkány Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

215/2015. (XII.15.)  

határozata  

(Zl)  

 

bizottság felállítása tárgyában  

 

 

A képviselő-testület: 

 

1.) felkéri a jegyzőt, hogy a Balkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

állományából egy háromtagú bizottságot állítson fel a fa és műanyag nyílászárók, 

valamint a lámpatestek értékének megállapítása céljából. 

       

 

 

 

Polgármester:  

Egyebek napirend keretében kérdezem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 

valakinek közérdekű kérdése, bejelentése?  

 

Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el.  

 

 



53 
 

 

 

Polgármester: 

A nyílt ülést 8
20

 órakor bezárom.  

 

Kelt: Balkány, 2015. december 15.  

 

 

 

 

Pálosi László                                                                                 Karóczkai Istvánné  

polgármester                                                                                               jegyző 

 


