
1 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 11. napján 16 óra 15 

perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésének 

 

          a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 249 ) 

d.) rendeletei ( 18 ) 

Száma: 269-        /2018. közp. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1.) Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

2.) Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

végelszámolásának megindításáról, végelszámoló kijelöléséről és díjazásáról szóló döntés 

tárgyában 

 

3.) Előterjesztés tüzelőtámogatás természetbeni juttatása 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. december 11. napján 

16 óra 15 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, 

Tóth Zoltán alpolgármester,  

Sőrés László, 

Bereczkiné Pápai Margit,  

Balogh Imre,  

Széplaki Tamás képviselők. 

 

Távol vannak:  Horváth Tibor alpolgármester, 

Papp László képviselő. 

 

Jelenlévő meghívott: Bereczki Mária jegyző,  

       

Polgármester úr köszönti a jelenlévőket! 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő van jelen az ülésen. Papp 

László képviselő úr és Horváth Tibor alpolgármester úr igazoltan van távol.  

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 

 

1.) Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 

2.) Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 
végelszámolásának megindításáról, végelszámoló kijelöléséről és díjazásáról szóló döntés 
tárgyában 
 

3.) Előterjesztés tüzelőtámogatás természetbeni juttatása tárgyában 
 

Rendkívüli ülés összehívását az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosításával kapcsolatos napirend indokolta. 

 

Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs. 

 

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

 

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

pontok megtárgyalásával egyetért. 
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N A P I R E N D E K: 
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

Előterjesztő:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletünk módosítására azért 

lenne szükség, mert egyszeri karácsonyi támogatás címén karácsonyi csomagot osztanánk a 65 

éven felüli nagykállói lakosoknak. Összesen 1544 darab csomagról lenne szó, 2.000,-Ft értékben.  

 

Bereczki Mária: Úgy lenne megállapítva, hogy aki 2018. december 31-ig betölti a 65. életévét. 

 

Juhász Zoltán: A jövőben is folytatni szeretnénk ennek a támogatási formának a megtartását.  

 

Bereczki Mária: A rendeletbe vagylagosan tettük bele, hogy a maradvány összegének erejéig. 

Tehát ez nem kötelez arra, hogy 2019-ben is adni kell, de természetesen, ha lehetőség lesz rá, 

akkor a rendelet értelmében adható lesz ez a fajta támogatás.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Kell hozzá, hogy nyugdíjas legyen?  

 

Bereczki Mária: A 65 éves már nyugdíjas. A c/pont kérdéses most számomra, mert ha 

szerepeltetjük a rendeletben, akkor ellenőrizni kell, hogy részesül-e nyugellátásban.  

Szerintem a c/ pontot vegyük ki belőle. Feltétel tehát, hogy nagykállói lakos és 65 évet az adott 

évben betölti.  

Ezt a két feltételt tudjuk vizsgálni.  

Bruttó összegről beszélünk a támogatási összeg tekintetében.  

 

Juhász Zoltán: A jövő héten ki kell hordani, hogy karácsonyra mindenki megkapja.  

Megkérem Képviselő-társaimat, hogy amennyire csak engedi idejük vegyenek részt ebben a 

csomag osztásban! 

Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot, és a következő rendeletet alkotta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

18/2018. ( XII.12. ) 

önkormányzati rendelete 
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az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 

25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) 

bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18-21. §-ainak, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet.) kiegészül az alábbi 6/A §-sal: 

 

6/A. § 

(1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi 

maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi 

támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

a) Nagykállóban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

b) a 65. életévét a tárgyévben betölti, 

 

 (2) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, legfeljebb 2000 Ft összegben 

természetbeni ellátásként állapítható meg. 

 

2.§ 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Juhász Zoltán       Bereczki Mária 

polgármester            jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2018. december 12. napján     

         Bereczki Mária 

                jegyző 

 

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

 

Bereczki Mária:  Én úgy gondolom, hogy mindenképpen célszerű lenne egy értesítést küldeni az 

érintett személyeknek, amiben kellemes ünnepeket lehet kívánni. Az értesítőben megkérnénk, hogy 

amennyiben tud jöjjön be a csomagért a hivatalba. Ha nem tudja átvenni a csomagot, akkor 

meghatalmazottat is küldhet érte. Aki nem tud sehogyan sem érte jönni, azoknak lenne kiszállítva. 
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Bereczkiné Pápai Margit:  De meddig szabjuk meg, hogy átveheti a csomagot. Sok időt nem lehet 

adni, mert utána már nem lesz idő karácsonyig kihordani.  

 

Bereczki Mária:   Szerintem olyan 1000 fő biztosan be fog jönni érte, és akkor már nem marad 

csak 544 fő. Nem igazán tudjuk kivel kihordatni. Nem csak oda kell adni, hanem személyi 

igazolvány kell hozzá, alá kell íratni.  

Egy értesítést kell kiküldeni, amit hozzon magával, amikor bejön érte. Egy meghatalmazást 

csatolnánk a levélhez, hogyha nem tudja személyesen átvenni a csomagot, akkor hatalmazzon meg 

valakit.  

 

Széplaki Tamás:   Úgy is meg lehetne oldani, hogy a város kintebb elhelyezkedő önkormányzati 

épületeiben kerülhetne osztásra, hogy ne kelljen az idős embereknek a hivatalba jönni. 

 

Juhász Zoltán: Az idő nagyon fontos. Holnap menjen ki a levél, ha hétfőn jön érte, akkor még 

kedden, szerdán és csütörtökön ki tudjuk vinni azoknak, akik nem tudták átvenni.  

 

Bereczki Mária:   Azt is lehet, hogy a képviselők között szétosztjuk az utcákat, és kiviszik.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Az már kavarodás lehet.  

 

Bereczki Mária: Én úgy gondolom, hogy az értesítő kiküldése mindenképpen fontos lehet a 

könnyebb beazonosítás céljából.  

 

Juhász Zoltán: Csak jobb lenne, ha nem kellene a hivatalba menni a csomagért, hanem mindenki 

otthon megkapná.   

 

Tárgy: ( 2.tsp.) Előterjesztés  a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

végelszámolásának megindításáról, végelszámoló kijelöléséről és díjazásáról szóló döntés 

tárgyában 

Előterjesztő:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Nonprofit Kft. végelszámolásáról már tárgyaltunk korábbi ülésünkön. Most ez a 

döntés szükséges hozzá, hogy el tudják indítani az eljárást. 

Van-e kérdése valakinek? – Nincs.  

 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
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------------------------------------------------------------------- 

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

249/2018. (XII.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásának megindításáról, 

végelszámoló kijelöléséről és díjazásáról szóló döntés tárgyában 

 

Képviselő – testület 
 

 hozzájárul a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. jogutód 

nélküli megszűnéséhez, a végelszámolás kezdő időpontjaként 2019. január 01. 

napját határozza meg. 

 

 hozzájárul, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

taggyűlése a társaság végelszámolójának 2019. január 01. hatállyal Kutykó 

Róbertet (4400 Nyíregyháza, Kórház utca 73. szám alatti lakost) jelölje ki, aki a 

megbízatását bruttó 600.000,-Ft megbízási díjért fogja ellátni. 

 

 felhatalmazza a Polgármestert a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú 

Nonprofit Kft. taggyűlésén jelen határozatban foglaltak képviseletére. 

 

Határidő: 2018. 12. 14. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

1.) Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit KFT  

2.) Gazdasági iroda 

3.) Képviselő – testületi referens 

4.) ügyintéző 

5.) Irattár 

 

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

 

Tárgy: ( 3.tsp.) Előterjesztés  tüzelőtámogatás természetbeni juttatása tárgyában 

Előterjesztő:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Mindenképpen tűzifát kell vásárolnunk. Így kapunk pénzt, számla alapján lehet 

elszámolni.  
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Széplaki Tamás képviselő eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 

 

Bereczki Mária:   A Kormány döntött arról, hogy akik nem részesültek a téli rezsicsökkentésben, és 

valamilyen fűtőanyaggal fűtenek, azok október 15. napjáig leadhatták az igényüket. Összesen 560 

igény érkezett. Elméletileg az 560 főre járó 12 eFt-ot megkaptuk, vagyis 15 napon belül fogják 

részünkre utalni. Ebben a kormányrendeletben azt írták le, hogy az önkormányzatnak az eljárási 

rendet ki kell majd dolgoznia, illetve vállalnia kell a feltételeket, amelyeket a támogatói okirat fog 

tartalmazni. Hogy ebben mi fog szerepelni nem tudjuk, de a kormányhatározatba azt már beleírták, 

hogy vállalkozóval szerződést kell kötnünk, mely okiratban a vállalkozónak vállalnia kell, hogy 2019. 

december 31. napjáig lehetőséget biztosít arra, hogy a 12.000,-Ft értékű tüzelőanyagot tőle 

átvegyék.  

Polgármester úr és én is azt támogatnánk, hogy ha mi már megkaptuk ezt a pénzt, akkor próbáljuk 

megkeresni annak a módját, hogy az érintett személyek megkapják rövid időn belül a téli tüzelőt. 

Ehhez az szükséges, hogy döntse el a képviselő-testület, hogy milyen formában biztosítsuk. 

Tüzéppel, vagy nem tudom én kivel megkötjük a szerződést. Készítünk egy határozatot, vagy ami le 

lesz írva a támogatói okiratban, hogy mit kell készíteni. Kiértesítjük a személyt, aki elmegy az 

átvevő helyre, ahol felmutatja a határozatot, és megkapja a 12 eFt értékű fát. A beadott 

határozatok alapján a fát biztosító vállalkozó, vagy Kft. részére az önkormányzat kifizeti a fa 

ellenértékét. Ez tehát a menete. 

Azt is tudni kell, hogy a szállítást nem támogatja a kormány.  

 

A korábbi fa osztásánál tapasztaltuk, hogy nem jó ha rönkfát kapnak az adott személyek, mert azon 

csak a vita volt.  

 

Még az a kalodás fa is jó lenne, mert azt tudjuk, hogy mennyi van benne. 

 

Sőrés László: A kaloda csak drágítja az árát.  

 

Bereczki Mária: Legyen úgy, hogy a vállalkozóval szerződést kötünk, és az érintettek 

gondoskodnak a szállításról. Az 560-ban van gázpalack, gáztartály is. Tehát nem mind fatüzelésű 

lakás.  

A fa lemérését oldja meg az, akit megbízunk az értékesítéssel. 

Nekünk annyit kell teljesíteni, hogy a 12 eFt érték, csak tüzelőanyag legyen.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Tehát az 560 embernek küldeni kell egy értesítést, hogy xy vállalkozóval 

kötött az önkormányzat szerződést, és vegye fel vele a kapcsolatot? 

 

Bereczki Mária:   Így van.  
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Sőrés László: Meg kell kérdezni Rácz Mihály vállalkozót, hogy nem kötne-e szerződést az 

önkormányzattal. Lehet, hogy ő beszerzi a kalodás fát, és azt árulja majd. 

 

Bereczki Mária: Ha ezzel egyetértetek, akkor megkérjük Polgármester Urat, hogy vegye fel Rácz 

Mihály vállalkozóval a kapcsolatot. 

Mi kiküldjük a határozatot, amely tartalmazni fogja, hogy a Rácz Tüzépen lehet átvenni a 12 eFt 

értékű fát. Az illetékes személy a határozattal keresse fel a Tüzépet, és ott megkapja a fát. A 

szállításról mindenki magának gondoskodik. 

 

Ha megkapjuk a támogató okiratot, gondolom, hogy abban már több minden le lesz írva a fa 

osztására vonatkozóan. 

 

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

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 16 óra 45 perckor bezárta. 
 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

 

       

 Juhász  Zoltán sk.                                          Bereczki Mária sk. 

  polgármester                              jegyző 

 

 

 


