
 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 04. napján 08 óra 30 

perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésének 

 

 

          a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 215 - 219 ) 

 

Száma: 269-        /2018. közp. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 
 

 

 

1.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. működése tárgyában 

 

 

 

 

 

                 Juhász   Zoltán 

                                           polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 04. napján 

08 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye:  Városháza I. emeleti tárgyaló terme (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)  

 

Jelen vannak: Juhász Zoltán polgármester, 

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester, 

Horváth Tibor alpolgármester, 

Tóth Zoltán alpolgármester,  

Széplaki Tamás, 

Balogh Imre, 

Sőrés László képviselők. 

 

Távol vannak: Bereczkiné Pápai Margit, 

Papp László képviselők 

 

Jelenlévő meghívott: Bereczki Mária jegyző,  

    

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. 

rendelet alapján meghívottak: 

Dr. Vonza Andrásné Járási Hivatal vezetője 

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,  

   Bogdán Zoltán RNÖ elnöke, 

Nagykálló Város Díszpolgárai: 

Fodor János,  

Dr. Vonza András, 

Horváth György nagytiszteletű úr,    

Vitai László apát úr, 

Dr. Soltész Mihály parochus úr, 

Harsányi Gézáné, 

Önkormányzati intézmények vezetői 

 

Polgármester úr köszönti a jelenlévőket! 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő van jelen az ülésen. A 

hiányzók igazoltan vannak távol. 

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pont megtárgyalására: 

 

1.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. működése tárgyában 

 

Rendkívüli ülés összehívását indokolta a tárgyalandó napirend. 

Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs. 

Aki egyetért az ismertetett napirendi javaslat megtárgyalásával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javasolt 

napirendi pont megtárgyalásával egyetért. 

 

N A P I R E N D : 
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. működése tárgyában 

Előterjesztő:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán:  Sveda Anita 2018. október 31-ével munkaviszonyának közös megegyezéssel 

történő megszűnését kérte. 

 

A főzőkonyha készen van, már használatba is vették 1-jével. Finomabbak az ételek, melyekből 

600 adagot főznek naponta. A gyerekek egyenlőre szeretik az ételt.  

A szociális étkeztetéshez az ételt még az Óbester Étteremben készítik el, ami olyan 200 adag, a 

napi menü kb. 150-200 adag. Arra lenne lehetőség, hogy az étteremből a főzést átvigyük a 

főzőkonyhába. Az engedély úgy lett megkérve a főzőkonyhához, hogy ezt az adagszámot 

elbírja. 

 

Idő közben Borsy Szilvia is felmondott.  

 

Egyébként már megfelelő számban vannak szakácsok az ételadagok elkészítéséhez. 

Puskás László próbálja átvenni a rendeléseket. Dánné Marika élelmezésvezető a 

gyermekétkeztetésben figyel mindenre.  
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Megbeszéltük, hogy Anita kinek, mit ad át. Az újsággal-, a TV működésével-, sajtóval 

kapcsolatos teendőket Bornemisza Andrea látná el. Papp Zoltán csinálná a rendezvényeket.  

A gazdálkodás működik a főkönyvelő felügyeletével.  

Az étterem tekintetében Puskás László és a dolgozók próbálják a színvonalat fenntartani. 

Működik a rendszer, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. 

 

 Tóth Zoltán: Javasolnám, hogy egy kicsit úgymond „öltöztessük már fel” azt az éttermet! Szép 

a fehérfal, de úgy néz ki, mintha halotti toron lennénk.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild:  A kulturális életbe szeretnék jobban bekapcsolódni.  

 

 Tóth Zoltán:  Elég sok teher volt az ügyvezető asszony vállán, és nem biztos, hogy mindig a 

megfelelő ember volt mellette. Én úgy gondolom, hogy Borsy Szilvike sem értett annyira az 

étterem vezetéséhez.  

 

Horváth Tibor: Ha én úgy gondolom, hogy nem értek valamihez, és nem akarom azt a 

feladatot végezni, akkor nem vállalom el. 

Gondolom, hogy ketten megbeszélték, és akkor elvállalta. 

 

Juhász Zoltán:  További tervek, hogy szeretnénk ide hozni a Nonprofit Kft. könyvelését az 

épületbe. 

Kovácsné Dr. Dalanincs Beátát javasoljuk egyenlőre a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. A jelenleg  

meglévő dolgozókat kell összefogni.  

Azt mondta Anita, hogy az október 23-ai rendezvényt lebonyolítja.  

 

Azt tűztük ki célul, hogy Dalanincs Beátának, jegyző asszonynak és a főkönyvelőnek az lesz a 

feladata, hogy december végéig előkészítse kompletten, hogy a cégeink számát hogyan tudjuk 

kettőre csökkenteni.  

A városháza épületébe beköltözik a könyvelőiroda a Jókai útról, és a Jókai úti Hídházba 

beköltözik a Szoc. labor a szakiskolából. 

 

Horváth Tibor:   A Harangod kezelése kinek lesz a feladata? A Téka tábor inkább kulturális 

rendezvény. 
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Juhász Zoltán:  A Téka Tábor tekintetében sem látunk tiszta képet. Meglátjuk, hogy hogyan 

tovább. Nem tudok számokat mondani, hogy mennyi veszteség volt, de azt sem, hogy mennyi  

nyereség.  

 

Horváth Tibor:   Minden évben megszavaztuk a költségvetését a Kft.-nek, de év közben jöttek 

hozzá pályázatok. Tudjuk, hogy mennyivel járultak hozzá a pályázatok? A Tábor, a Lecsó 

fesztivál szórólapján rajta volt az Európai Uniós logó. Ezt tudjuk, hogy pluszban mit jelent 

forintosítva? 

 

Juhász Zoltán: Amit a képviselő-testület megszavazott összeget, az elég lenne a működéshez, 

de az étterem miatt sajnos mínuszban van.  

Lehet dönteni úgy is, hogy egyben kezeljük az étkeztetést és az éttermet, de lehet úgy is, hogy 

meghirdetjük hasznosításra.  

 

Úgy gondolom, hogy ha a művelődési ház elkészülne már végre egyszer, akkor a Néptánc-

fesztivált is újra kell indítani.  

 

Biztos, hogy időben el kell küldeni a meghívókat, mert mindenki időben tervezi a nyári 

szabadidejét.  

 

Bereczki Mária:  Dalanics Beáta a munkája mellett fogja ellátni az ügyvezetői feladatokat. Az 

aljegyzői megbízatását visszavonjuk, mert a kettő együtt nem lehet.  

 

A Korányi Frigyes Gimnáziumban lévő konyha elkészült. Már október 1-jétől ott főznek. Átvettük 

a testület által megszavazott eszközöket Dankó úrtól. Újakat is vásároltunk, és ezekkel indult be 

a konyha. A tálalókonyhák is elkészültek. A Bölcsődében főzőkonyha van, mert a bölcsődébe 

szállítani nem lehet az ételt.  

Üzemeltetésre a Nonprofit Kft.-hez kerülnének át ezek a konyhák, 100.000,-Ft/hó  + Áfa bérleti 

díj ellenében.  

Az önkormányzat pedig megkötné a szerződést a Kft.-vel. Nem kell közbeszereztetni, mert az 

értékhatárt nem haladja meg. Ugyan azokat a vállalkozói díjakat fizetnénk  egyenlőre, amit 

Dankó úrnak fizettünk.  

 

Szeptemberben ugye már a tálalókonyhákat működtette a Kft. Oda fel lett véve Dánné Marika, 

és még három tálaláshoz szükséges dolgozó. Ennek a költsége 630 eFt.  
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Az Állami Számvevőszék két pontban kér kiegészítést. Elkészült a kiegészítés, és ennek a 

jóváhagyását tartalmazza az egyik határozat-tervezet. 

Tehát négy határozat-tervezetet kell elfogadni. 

 

Juhász Zoltán:  Van-e kérdése valakinek? – Nincs. 

Azt szeretném kérni, hogy ha van valakinek személyi javaslata, hogy esetleg részt vehet 

ezekben a feladatokban, kérem jelezzétek!  

 

Balogh Imre:   Tanulókat kell bevonni. Az nagyon megéri. Dankó úrnak az érte meg.  

El is vitte az összes tanulót.  

Beszélek Dalanincs Beátával, és ha lehetséges, akkor foglalkoztatni kell a tanulókat. 

 

Juhász Zoltán:  A Teszovál telep raktár lehetne. A Teszovál Kft-t összevonnánk a Nonprofit Kft.-

vel. Maradna a temetkezés, ahol megmaradna az az egy ember. Jövőre be kellene ezt az 

egységet hozni a temetőhöz. A rehabilitációs foglalkoztatást meghagynánk. 

A Kállai Kettős Gazda Kft. az Urbs Novumhoz kerülhetne csatolásra. Már szerintem csak annyit 

termesztenénk, hogy a saját konyháinkat el tudjuk látni.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Azt el kell ismerni, hogy sokat dolgozott Sveda Anita. Most szerintem 

egy kicsit besokallt. Egy kicsit takarékon látta el most a feladatát. 

 

Sőrés László: Én úgy gondolom, hogy jól ellátta a feladatát Anita. Nem volt rá panasz a 

munkája során.  

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy 2 havi fizetésének megfelelő jutalomban részesítsük 

munkájának elismeréseként.  

Kérem Képviselő-társaimat, hogy segítsük a munkákat a Nonprofit Kft. feladatai tekintetében. 

Balogh Imre az oktatásban, Széplaki Tamás az étterem működésében, Oroszné Dr. Nagy Matild 

a kulturális ügyekben segítse a munkát.  

 
Aki egyetért a közétkeztetés biztosításáról szóló határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, 

és a következő határozatot hozta: 
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--------------------------------------------- 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

215/2018. (X.04.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú 

Nonprofit Kft. közétkeztetés biztosítása tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

1. hozzájárul, hogy Nagykálló Város Önkormányzata 2018. szeptember 1-től  a Nagykállói, 

Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft-vel. a 

közétkeztetésre vonatkozóan feladat-ellátási és üzemeltetési szerződést kössön. 

 

2. egyes korcsoportok étkezésének biztosításához kapcsolódó vállalkozói díj a korábbi  

vállalkozónak fizetett díjnak megfelelő összegben állapítja meg. 

 

3. A főző- és tálaló konyhák valamint az ott található eszközök bérleti díját 100.000.- Ft + 

Áfa/hó díjban határozza meg. A Korányi Főzőkonyha teljes rezsi költségét a Nonprofit 

KFT fizeti. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

Határozatot kapják: 

• Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

• Gazdasági Csoport 

• Képviselő –testületi referens 

• Irattár 

 --------------------------------------------- 
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Aki egyetért a Közétkeztetés biztosításához kapcsolódó 630.000,-Ft biztosításáról szóló 

határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, 

és a következő határozatot hozta: 

 

--------------------------------------------- 

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

216/2018. (X.04.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú 

Nonprofit Kft. közétkeztetés biztosítása tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

hozzájárul, hogy  2018. szeptember hónapra  a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, 

Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft a tálaló konyhák működtetéséhez 

kapcsolódó 630.000.- Ft+ Áfa költségét Nagykálló Város Önkormányzata biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

Határozatot kapják: 

• Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

• Gazdasági Csoport 

• Képviselő –testületi referens 

• Irattár 

 

--------------------------------------------- 
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Aki egyetért az Intézkedési Terv kiegészítéséről szóló határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, 

és a következő határozatot hozta: 

 

--------------------------------------------- 

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

217/2018. (X.04.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a 

 

az Állami Számvevőszék 18092 számú ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében a Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési 

és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Intézkedési Tervének kiegészítése tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

1. az Állami Számvevőszék 18092 számú ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében a Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és 

Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Intézkedési Tervének kiegészítését jelen határozat 1. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

2. A 121/ 2018. (V.30.) számú az Állami Számvevőszék 18092 számú ellenőrzési 

jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a Nagykállói Oktatási, 

Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Intézkedési 

Tervének elfogadásáról szóló határozat 2. pontjában hivatkozott melléklet jelen 

határozat 1. számú mellékletével kiegészítésre kerül. 

3. Felkéri Ügyvezető Asszonyt, hogy a kiegészített Intézkedési Tervet haladéktalanul küldje 

meg az Állami Számvevőszék elnökének 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető  
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Határozatot kapják: 

• Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

• Gazdasági Csoport 

• Képviselő –testületi referens 

• Irattár 

 

Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési 

és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

4320 Nagykálló, Jókai Mór út 34. 

(42)563-067; Fax: (42)563-067; 

E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu 

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33.§ (1) bekezdése szerinti 

Intézkedési terv kiegészítése 

Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

 

Az Állami Számvevőszék EL-0141-105/2018. iktatószámú „Az önkormányzatok gazdasági 

társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és 

Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.” jelentésben foglalt megállapításokhoz, javaslatokhoz 

kapcsolódóan az alábbi kiegészítést teszi. 

 

11. ÁSZ javaslat 

Intézkedjen a bevételek és ráfordítások elszámolásának a Számv. tv.-ben előírtaknak 

megfelelően. 

Intézkedés 

A számlatükör pontosítása a szabályzatban. A gazdasági munkatárs munkaköri 

leírásának kiegészítése a jogszabályok figyelésével és a kapcsolódó szabályzatok 

módosításának kötelezettségével. A bevételek és ráfordítások elszámolásának gyakorlati 

módját, annak jogszabályszerűségét, változásait a gazdasági munkatárs előkészíti és a  

Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Képviselő testület 123/2018. (V.30.) Kt. határozatának 1. 

a. pontjában foglalt időpontok szerint. 

Határidő: ÁSZ által történő elfogadás időpontjától számított 90 nap. 
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Előkészítő: gazdasági munkatárs 

Jóváhagyó, felelős: ügyvezető 

Megtett intézkedés: a szabályzat mellékletét képező számlatükör pontosításra került. 

 

12. ÁSZ javaslat 

Intézkedjen az értékcsökkenés leírás módszerének, gyakoriságának és az alkalmazott 

leírási kulcsoknak belső szabályzatban való rögzítéséről és a Társaság eszközeire 

vonatkozóan a Számv. tv.-ben előírtaknak megfelelő értékcsökkenés elszámolásáról. 

Intézkedés 

Számviteli politika módosítása. A gazdasági munkatárs munkaköri leírásának 

kiegészítése a jogszabályok figyelésével és a kapcsolódó szabályzatok módosításának 

kötelezettségével. A gazdasági munkatárs az éves mérlegkészítés kapcsán külön 

bemutatja az értékcsökkenés alakulását, a leírás módszerére, gyakoriságára, az 

alkalmazott leírási kulcsokra vonatkozóan, amelynek gyakorlati alkalmazását a Felügyelő 

Bizottság köteles dokumentáltan ellenőrizni az éves beszámoló tárgyalásakor. 

           

Határidő: ÁSZ által történő elfogadás időpontjától számított 90 nap. 

Előkészítő: gazdasági munkatárs 

Jóváhagyó, felelős: ügyvezető 

 

 

           Nagykálló, 2018. október 04. 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                              Sveda Anita                                                              

                                                                                                                ügyvezető                                                                     

--------------------------------------------- 

 

 

Aki egyetért a Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozat-tervezettel, 

kérem, szavazzon! 

 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, 

és a következő határozatot hozta: 
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--------------------------------------------- 

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

218/2018. (X.04.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú  

Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

1. Sveda Anitát a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, az ügyvezetői megbízásából 2018. október 04. 

napi hatállyal visszahívja. 

 

2. Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjévé Kovácsné Dr. Dalanics Beáta  (aki  1976.11.17. napján Újfehértón 

született, anyja neve: Kósa Emma) 4400 Nyíregyháza, Gádor Béla út 28. szám alatti 

lakost választja meg 2018. október 5. napjától  2019. december 31. napjáig szóló 

határozott időtartamra. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszonyban látja el, bruttó 

75.000.-FT megbízási díj ellenében.  

 

3. elfogadja az Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális 

Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának jelen határozat 1, 2 pontjában foglaltak 

szerinti  módosítását, 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az Alapító Okirat 

aláírására. 

 

5. Felhatalmazza a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát a cégbíróságon történő képviseletre. 
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Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

Határozatot kapják: 

• Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

• Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 

• Gazdasági Csoport 

• Képviselő –testületi referens 

• Irattár 

--------------------------------------------- 

 

Aki egyetért azzal, hogy Sveda Anita részére 2 havi fizetésének megfelelő összeg jutalomként 

kifizetésre kerüljön, kérem, szavazzon! 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, 

és a következő határozatot hozta: 

 

--------------------------------------------- 

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

219/2018. (X.04.) Kt.   

 

h a t á r o z a t a 

a Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezetője részére jutalom kifizetése tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

1.) egyetért azzal, hogy Sveda Anita Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési 

és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére megbízatásának megszűnése 

kapcsán, munkájának elismeréseként 2 havi fizetésének megfelelő összeg kerüljön 

kifizetésre jutalom címén. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Határozatot kapják: 

• Gazdasági Csoport 

• Képviselő –testületi referens 

• Irattár 

--------------------------------------------- 

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 09 óra 40 perckor bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

       

 Juhász  Zoltán                           Bereczki Mária 

  polgármester                         jegyző 

 

 

 
 


