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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 27. napján 13 

órai kezdettel megtartott soron következő ülésének 

          a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 28 - 57  ) 

d.) rendelete ( 2 -4 ) 

Száma: 3-        /2019. közp. 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1.) Előterjesztés a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 

pályázati kiírás elfogadása tárgyában 

2.) Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

4.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában 

5.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évekre vonatkozó saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása tárgyában   

6.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a 

költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában    

7.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykálló 

Intézményegység és a Pindur Palota Bölcsőde 2019. évi költségvetésének jóváhagyása 

tárgyában 

8.) Tájékoztató a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése tárgyában 

9.) Előterjesztés Nagykálló Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában 

10.) Előterjesztés a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

megalkotása tárgyában 

11.) Előterjesztés Dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának 

kérelme tárgyában  

12.) Előterjesztés a központi ügyeleti ellátás működtetéséhez kapcsolódó feladat-

ellátási szolgáltatási szerződés módosítása tárgyában  

13.) Előterjesztés a Magyar Napló Kiadó Kft. 2018. évben megítélt támogatás 

felhasználására vonatkozó kérelme tárgyában 

14.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási 

kérelme tárgyában 

15.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában 

16.) Előterjesztés a Tarsoly zenekar támogatási kérelme tárgyában 

17.) Előterjesztés a Denevér barlangkutató és szabadidősport Egyesület támogatási 

kérelme tárgyában 
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18.) Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 2019. éves feladatai ellátásához 

szükséges működtetési forrás hozzájárulása tárgyában 

19.) Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján Nagykálló város 

településrendezési eszközeinek 2019. évben történő felülvizsgálata tárgyában 

20.) Előterjesztés Ráczné dr. Magyar Mariann elektromos gépjárművének 

mélygarázsban való töltésére vonatkozó kérelme tárgyában 

21.) Előterjesztés a Csababusz Trans Kft. Nagykálló, Mártírok útján buszjárattal való 

átközlekedésre vonatkozó kérelme tárgyában 

22.) Előterjesztés a XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra kapcsán a Nagykálló, Bajcsy-

Zsilinszky E. úti parkoló rendelkezésre bocsátása a pontossági feladatokhoz  

23.) Előterjesztés a Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. által a Vásárosnamény 

0608/2 hrsz-ú ingatlan Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 200/9000-ed 

hányada megvásárlása tárgyában 

24.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0229/29 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

25.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0229/33 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

26.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének 

módosítása tárgyában 

27.) Előterjesztés a Fungaria Bio Zrt. által Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel 

kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elkészítésére vonatkozó 

szerződő fél módosítása tárgyában 

28.) Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos 

településrendezési eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán a 2/2005. Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat tárgyában 

29.) Előterjesztés a Nagykálló, Bátori út 160. szám alatti 717 hrsz-ú közterület 

(Ínségdomb) területén lévő veszélyes fákról való tájékoztatás tárgyában 

30.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 „A Nagykállói Általános Iskola 

épületeinek energetikai korszerűsítése” projekthez kapcsolódó saját forrás biztosításáról 

szóló határozat módosítása és a közbeszerzési eljárás eredménye 

31.) Előterjesztés az át nem vett karácsonyi csomagok kiosztása 

32.) Előterjesztés a Bátori úton lévő önkormányzati ingatlan területén található fa 

tuskók hasznosítása tárgyában 

33.) Óbester Étteremmel kapcsolatos kérdés 

 

 

 

                                   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 2019. február 27. 

napján 13 órai kezdettel megtartott soron következő ülésén. 

 

Az ülés helye:  Városháza III. 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,  

Sőrés László, 

Balogh Imre, 

Széplaki Tamás, 

Papp László, 

Bereczkiné Pápai Margit képviselők. 

 

Jelenlévő meghívott: Bereczki Mária jegyző,  

   Balogh László városüzemeltetési ügyintéző 

   Nagy Tamásné óvodavezető, 

   Bakóné Veres Edina könyvtár igazgatója                                                                                       

   Nagykállói lakosok (5 fő) 

    

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 
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Polgármester úr köszönti a jelenlévőket! 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő van jelen az 

ülésen.  

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 

 
1.) Előterjesztés a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére 

vonatkozó pályázati kiírás elfogadása tárgyában 
2.) Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
4.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató 

tárgyában 
5.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évekre vonatkozó 

saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása tárgyában   

6.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a 
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában    

7.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykálló 
Intézményegység és a Pindur Palota Bölcsőde 2019. évi költségvetésének 
jóváhagyása tárgyában 

8.) Tájékoztató a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése tárgyában 

9.) Előterjesztés Nagykálló Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában 
10.) Előterjesztés a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

megalkotása tárgyában 
11.) Előterjesztés Dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet 

fogszakorvosának kérelme tárgyában  
12.) Előterjesztés a központi ügyeleti ellátás működtetéséhez kapcsolódó 

feladat-ellátási szolgáltatási szerződés módosítása tárgyában  
13.) Előterjesztés a Magyar Napló Kiadó Kft. 2018. évben megítélt támogatás 

felhasználására vonatkozó kérelme tárgyában 
14.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatási kérelme tárgyában 
15.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában 
16.) Előterjesztés a Tarsoly zenekar támogatási kérelme tárgyában 
17.) Előterjesztés a Denevér barlangkutató és szabadidősport Egyesület 

támogatási kérelme tárgyában 
18.) Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 2019. éves feladatai 

ellátásához szükséges működtetési forrás hozzájárulása tárgyában 
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19.) Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben 
foglaltak alapján Nagykálló város településrendezési eszközeinek 2019. évben 
történő felülvizsgálata tárgyában 

20.) Előterjesztés Ráczné dr. Magyar Mariann elektromos gépjárművének 
mélygarázsban való töltésére vonatkozó kérelme tárgyában 

21.) Előterjesztés a Csababusz Trans Kft. Nagykálló, Mártírok útján buszjárattal 
való átközlekedésre vonatkozó kérelme tárgyában 

22.) Előterjesztés a XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra kapcsán a Nagykálló, 
Bajcsy-Zsilinszky E. úti parkoló rendelkezésre bocsátása a pontossági 
feladatokhoz  

23.) Előterjesztés a Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. által a 
Vásárosnamény 0608/2 hrsz-ú ingatlan Nagykálló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 200/9000-ed hányada megvásárlása tárgyában 

24.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0229/29 hrsz-ú ingatlan ügye 
tárgyában 

25.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0229/33 hrsz-ú ingatlan ügye 
tárgyában 

26.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendeletének módosítása tárgyában 

27.) Előterjesztés a Fungaria Bio Zrt. által Nagykállóban megvalósítandó 
gombaüzemmel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának 
elkészítésére vonatkozó szerződő fél módosítása tárgyában 

28.) Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos 
településrendezési eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán a 2/2005. 
Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat tárgyában 

29.) Előterjesztés a Nagykálló, Bátori út 160. szám alatti 717 hrsz-ú közterület 
(Ínségdomb) területén lévő veszélyes fákról való tájékoztatás tárgyában 

30.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 „A Nagykállói Általános 
Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” projekthez kapcsolódó saját 
forrás biztosításáról szóló határozat módosítása és a közbeszerzési eljárás 
eredménye 

31.) Előterjesztés a Bátori úton lévő önkormányzati ingatlan területén található 
fa tuskók hasznosítása tárgyában 

32.) Óbester Étteremmel kapcsolatos kérdés 
 
Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs. 

 

Aki egyetért az ismertetett napirendi javaslatok megtárgyalásával, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javasolt 

napirendi pontok megtárgyalásával egyetért. 

 

 

N A P I R E N D E K: 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda vezetői álláshelyének 

betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az óvoda vezetőjének a megbízatása 2019. augusztus 15. napján lejár. 

Szükséges a pályázat kiírása. A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől számított 

legalább 30 nap. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a megbízatás 5 évre szól. 

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta.  

 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a tervezetet, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

28/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 

pályázati kiírás elfogadása tárgyában 

 

Képviselő-testület 

 

1.) pályázatot ír ki a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda (4320 Nagykálló, Szabadságharcos 

u. 8.) intézményvezetői álláshelyre a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

2.) 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján megbízza a jegyzőt - 
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az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal - a pályázat kiírásnak 

elkészítéséről, valamint Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) internetes 

oldalán és Nagykálló város honlapján történő megjelenéséről gondoskodjon. 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

2. Képviselő-testületi referens 

3. Köznevelési referens 

4. Irattár 

          1. sz. melléklet  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a fenntartásában működő  

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) feladatainak 

ellátására 

pályázatot ír ki 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2019. augusztus 16. napjától 2024. 

augusztus 15. napjáig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös 

tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az 

intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, 

célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének 

megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

kapcsolattartás a fenntartóval. 

 

Illetmények és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. 
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melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az 

irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában 

meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

• pedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 

munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz. 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján 

büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

 

Előnyt jelent: 

- mesterpedagógus minősítés, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz, 

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések, 

• végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata, 

• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület 

nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítésének vállalásáról.  

A pályázat benyújtásának határideje: 

a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap. 

A pályázat benyújtásának formája: 

Írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban. 

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Nagykálló Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint „Pályázat a Nagykállói 

Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői álláshelyére” 

vagy 
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• Személyesen: Juhász Zoltán polgármesternek címezve (4320 Nagykálló, Kállai Kettős 

tér 1.) 

 

A pályázat elbírálásának rendje, módja: 

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai 

és tartalmi feltételnek megfelel. 

A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban 

meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Nagykálló Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a 

megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 

Képviselő-testület. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be. 

 

A pályázat kiírás közzétételének helye: 

• Oktatási és Kulturális Közlöny, 

• A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu). valamint 

www.nagykallo.hu honlapon. 

A pályázati kiírássál kapcsolatosan további információt Bereczki Mária jegyző nyújt,  

a 06/42/263-101 telefonszámon. 

 

 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásainak megfelelően a 

körzethatárok meghatározását, felülvizsgálatát meg kell küldeni a KIR-be. 

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az óvodai körzethatár 2019. évben is 

Nagykálló város közigazgatási területe. 

Van-e kérdése valakinek? – Nincs 

Javaslom elfogadni a határozat-tervezetet! Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület   9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

29/2019. ( II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

 

Képviselő-testület 

 

1./ megállapítja, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda körzethatára Nagykálló város 

közigazgatási területe.  

 

Határozatról értesülnek: 

1. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

2. Képviselő-testületi referens 

3. Köznevelési referens 

4. Irattár 

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

 

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Az elmúlt időszakhoz képest lényegre törő jogszabályváltozást nem 

találtam, ezért úgy gondoltam, hogy a 2019. évben a jogszabályok által meghatározott 

ellátásokhoz kapcsolódó díjakról adok most a képviselő-testületnek tájékoztatást. 

 Van-e valakinek kérdése? –Nincs. A bizottságok elfogadásra javasolták a napirendet. 

Aki egyetért a tájékoztatóval, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

30/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- tudomásul veszi a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: 2019.  február 27.   

Felelős: jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői 

tájékozató tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Felsorolásra kerültek azok a határozatok, amelyeket az előző időszakban 

a képviselő-testület jóváhagyott. A döntéseknek megfelelően, amelyik határozat 
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végrehajtásra került ott megjelöltük, hogy végrehajtott, illetve vannak még folyamatban 

lévő ügyek.  

 

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

Aki egyetért a tájékoztatóval, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

31/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: 2019.  február 27. 

Felelős: jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2020-2021-2022. 

évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában 
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Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  

Az Államháztartásról szóló törvény kimondja, hogy kötelező az önkormányzat 2020-2021-

2022. évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

32/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évekre vonatkozó saját bevételei és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei megállapítása 

tárgyában 

 

 Képviselő –testület 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzat 2020-2022 évekre vonatkozóan a saját bevételeinek 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét 

jelen határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

2.) A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági 

feltételek lényeges változása esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a 

költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. 

 

Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

       -     Gazdasági Csoport 
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- Képviselő –testületi referens 

- Irattár 
 

1. melléklet a 32/2019. (II.27.) Kt. határozathoz 

 

 

Nagykálló Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évekre vonatkozó saját bevételei és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 

Megnevezés 
Sor-

szám 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek összegei (Forintban!)  

2019. 2020. 2021. 2022. 

Helyi adók 1. 299 900 000 298500 000 298 500 000 298 500 000 

Osztalékok, koncessziós díjak, 

hozambevételek 
2. 

        

Díjak, pótlékok, bírságok 3. 2 180 000 1 500 000 1 500 000 5 000 000 

Tárgyi eszközök, immateriális 

javak, vagyoni értékű jog 

értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

4. 

220 415 000 18 000000 0 0 

Részvények, részesedések 

értékesítése 
5. 

 0  0  0  0 

Vállalat értékesítésből, 

privatizációból származó 

bevételek 

6. 

 0  0  0  0 

Kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülés 
7. 

90 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Sajátbevételek (1+…+7) 8. 612 495 000 333 000 000 315 000 000 318 500 000 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 306 247 500 166 500 000 157 500 000 159 250 000 

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (11+…+18) 

10. 305 771 464 138 800 733 64 376 520 0 

  Hitelből eredő fizetési 

kötelezettség (tőke+ kamat) 
11. 

209 421 421 60 800 833 20 064 167 0 

  Kölcsönből eredő fizetési 

kötelezettség 
12. 

0 0 0 0 

  Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség 

13. 

 0  0  0  0 

  Adottváltóból eredő fizetési 

kötelezettség 
14. 

 0  0  0  0 

  Pénzügyi lízingből eredő 

fizetési kötelezettség 
15. 

 0  0  0  0 

  Halasztott fizetés, 

részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

16. 

 0  0  0  0 

  Szerződésben kikötött 

visszavásárlási kötelezettség 
17. 

 0  0  0  0 
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  Kezesség-, és 

garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

18. 

96 350 043 78 000 000 44 312 353  0 

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség 

(20+…27) 

19. 

0 0 0 0 

  Hitelből eredő fizetési 

kötelezettség (tőke+ kamat) 
20. 

0 0 0 0 

  Kölcsönből eredő fizetési 

kötelezettség 
21. 

0 0 0 0 

  Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség 

22. 

 0  0 0 0 

  Adottváltóból eredő fizetési 

kötelezettség 
23. 

 0  0  0  0 

  Pénzügyi lízingből eredő 

fizetési kötelezettség 
24. 

 0  0  0  0 

  Halasztott fizetés, 

részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

25. 

 0  0  0  0 

  Szerződésben kikötött 

visszavásárlási kötelezettség 
26. 

 0  0  0  0 

  Kezesség-, és 

garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

27. 

 0  0  0  0 

Fizetési kötelezettség 

összesen (10+19) 
28. 

305 771 464 138 800 833 64 376 520 0 

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel (9-

28) 

29. 

476 036 27 699 167 93 123 480 159 250 000 
 

      

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami 

hozzájárulás mértékét Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. 

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelettervezetet a 

fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a 

költségvetési törvény alapján állítottuk össze.  
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A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai 

szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti 

bontásban kell bemutatni. Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a 

kötelező feladatok ellátását, ezek finanszírozását saját bevételből vagy erre a célra 

biztosított forrásból kell biztosítani. 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza a fejlesztési célokat, a helyi önkormányzat engedélyezett 

létszámát, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a 

költségvetési hiány finanszírozásának módját (költségvetési maradvány felhasználása, 

belső finanszírozás, működőképességet megőrző támogatás), a lakosságnak juttatott 

támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, 

minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.  

Külön mellékletben szerepelnek az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásai, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot 

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a 

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételei. 

 

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges 

indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét 

közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. 

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2018. évi L. törvénnyel 

fogadta el, és 2018. július 31-én kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési 

rendelet – tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig – ha a központi 

költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 

központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell 

benyújtania a képviselő – testületnek.  
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A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. § (l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre 

vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek.  

Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az 

ellátandó önkormányzati feladatok költségvetésben tervezett előirányzata szintén 

egyeztetésre került.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a 

költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben 

felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez 

csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nagykálló Város 

2019. évre szóló költségvetését.  

 

Balogh Imre: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapdokumentuma az éves 

költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a 

feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített 

költségvetést.  

 

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatait az önkormányzati törvény, 

az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 

kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat 

költségvetését a Képviselő-testület rendelettel fogadja el. Az elfogadott költségvetési 

rendelet kötelezettségként írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett 

bevételek beszedését, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések 

megtételét. 

 

Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Pénzügyi 

és Közjóléti Bizottság 2019. február 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta és az 

alábbi véleményét fogalmazta meg:  

 

A 2019. évre jóváhagyott költségvetési törvény az előző évhez képest nem javított az 

Önkormányzatok pénzügyi pozícióján, az önkormányzatok finanszírozási struktúrája 
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alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú 

forráselosztástól. 

 

A költségvetési rendelet-tervezet 3.468.678.422 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került 

megtervezésre, amely nem tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét 

(369.901.808 Ft). Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez 

viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Uniós pályázati pénzeszközök miatt.  

 

Az intézmények igen szigorú költségvetési tervezete 2019. évre is érvényes, ahol a 

személyi jellegű kiadások tartalmazzák az éves működéshez szükséges 

alapilletményeket, kötelező pótlékokat, a jubileumi jutalmakat, valamint a működéshez 

kapcsolódó valamennyi indokolt költséget. 

 

A felhalmozási kiadások között csak a már korábban testület által meghozott döntések, 

nyertes pályázatok előirányzatai szerepelnek.  

 

A szociális jellegű kiadások előirányzatai az előző év teljesítési adatai, valamint a 

módosított helyi szociális rendeletünk alapján kerültek meghatározásra. Látható, hogy 

2019. évre is igen szigorú költségvetési tervezet került elkészítésre, amelynek betartására 

és betartatására szolgál az előirányzat felhasználási ütemterv, amelynek alapja, hogy a 

fejlesztési és felhalmozási kiadások csak a felhalmozási bevételek, valamint a támogatás 

értékű bevételek függvényében teljesíthetők. 

 

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, 

amelyek szükségesek az Önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak az ellátásához. 

 

A rendelet-tervezet 135 millió adósságmegújító hitel felvételt tartalmaz, mely a 2017. 

évben felvett 200 millió forintból fennmaradó tőkerész visszafizetését szolgálna 

lényegesen kedvezőbb kamatfeltételek mellett. A költségvetésben felsorolt feladatok 

zökkenőmentes végrehajtásához 100 millió forint folyószámlahitel lehívására kerülne sor 

ez évben.  

 

Összegezve a város 2019. évi költségvetési tervezete tartalmazza mindazon 

előirányzatokat, amelyek szükségesek az Önkormányzat zavartalan működéséhez. 

Mindez azonban csak úgy érhető el, ha az Önkormányzat és intézményhálózata, valamint 

az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai a szigorú szabályok 
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megtartásával működik, ugyanakkor folyamatosan törekszik feladatainak hatékony és 

színvonalas ellátására. 

 

A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek a 2019. évi 

költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a rendelet-

tervezetet, és elfogadásra javasolta.  

 

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

Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

 

A Képviselő-testület  7 igen-, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 

javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2/2019. (II.28.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  
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1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 

 

1.§. (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, 

jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

  

(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-

egy címet. 

  

 

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 

2. §.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi  

 

a) költségvetési bevételeit  2 107 517 533 Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásait  3 120 334 664 Ft-ban, 

c) költségvetési hiányát  1 012 817 131 Ft-ban, 

ca) működési többletét     96 631 194 Ft-ban, 

cb) felhalmozási hiányát 1 109 448 325 Ft-ban, 

d) finanszírozási bevételeit  1 361 160 889 Ft-ban, 

e) finanszírozási kiadásait    348 343 758 Ft-ban, 

f) finanszírozási egyenlegét  1 012 817 131 Ft-ban, 

g) a költségvetés hiányát 1 361 160 889  Ft-ban, 

h) bevételi és kiadási fő 

összegét  3 468 678 422 Ft-ban, 

   

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti 

részletezéssel állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból  

a) 1.126.160.889 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

költségvetési maradványból,  

b) 135.000.000 Ft hosszúlejáratú adósságmegújító hitel, 

c) 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza.  

 

3.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és 

kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá: 

a) Működési bevételek    267 335 501 Ft, 

b) Közhatalmi bevételek    330 080 000 Ft, 

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 067 030 233 Ft, 

d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft, 

e) Felhalmozási bevételek    220 415 000 Ft,  
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f)  Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről    121 280 763 Ft, 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    101 376 036 Ft, 

h) Finanszírozási bevételek 1 361 160 889 Ft, 

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 126 160 889 Ft, 

hb) Hosszúlejáratú hitelfelvétel    235 000 000 Ft, 

i)  Működési kiadások  1 567 814 540 Ft, 

ia) Személyi juttatások   412 665 852 Ft, 

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó     78 690 883 Ft, 

ic) Dologi kiadások    543 982 791 Ft, 

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait      30 204 000 Ft, 

ie) Egyéb működési célú kiadások    502 271 014 Ft, 

j)   Felhalmozási kiadások  1 552 520 124 Ft, 

ja) Beruházási kiadások 1 197 891 882 Ft, 

jb) Felújítási kiadások  0 Ft, 

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások     354 628 242 Ft, 

k)   Finanszírozási kiadások     348 343 758 Ft, 

ka) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése    305 000 000 Ft, 

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése       32 670 946 Ft, 

kc) Pénzügyi lízing      10 672 812 Ft. 
 

  

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 

pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet 

finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 4. 

és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja 

el. 

 

(6) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei költségvetési 

kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(7) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben 

hagyja jóvá. 

 

(8) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(9) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a 

közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített 

előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(12) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  

 

(13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és 

kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok 

bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

(14) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló 

kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

(15) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszközeit a 20-21. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(16) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális 

ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23-

24. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

(17) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25-

26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg. 

(18) Az önkormány közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja 

jóvá. 

 

(19) Az önkormányzatot megillető 2019. évi állami és költségvetési támogatást a 28-29. 

melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

(20) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint 

tudomásul veszi. 

  

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

4.§ (1) Az Önkormányzat a 2019. évben tervezett feladatok végrehajtásához az 

önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a TISZÁNTÚLI TAKARÉK 

Takarékszövetkezettel szerződést köt 100 000 000 millió forint összegű folyószámla-
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hitelkeret lehívására. A 200 millió forint fejlesztési célú hitel kedvezőbb kamatozású 

hitellel történő kiváltása érdekében 135.000.000 forint hosszú lejáratú adósságmegújító 

hitelt vesz fel. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és 

azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti. 

(2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az (1) bekezdésében engedélyezett 

hitelfelvétellel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 

(3) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a 

polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére kizárólag a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában meghatározott helyi 

önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen 

belül: 

 
a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és 

intézményeinél foglalkoztatott dolgozók lakhatásával kapcsolatos költségek 

mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet 

enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel 

nyújtott támogatás formájában adható. A havi rendszerességgel nyújtott 

támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell a lakóhelyéül szolgáló 

ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli 

élethelyzetet okozó körülményt. 

 

b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan 

kiadásokra nyújtható támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó 

hírnevének megőrzését szolgálja. 

 

A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet 

előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatást ad. 

 

(4) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére 

önkormányzati támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 3/2007. (I. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan 

támogatási szerződést kell kötni.  

 

(5) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás 

biztonságát szolgáló általános tartalék felhasználásáról. 
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(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének 

kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 

magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat 

nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

 

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a 

kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési 

célú előirányzatok felhasználását korlátozza. 

 

(8) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék 

előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen 

rendelkezik. A céljelleggel keletkező többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó 

kiadás előirányzatának növelésére használható fel. 

 

(9) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, 

szigorú gazdálkodás követelményét. 

 

(10) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, 

vevők, önkormányzati hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes 

követelések haladéktalan beszedését. 

 

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási 

előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. 

 

(12) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 

 

(13) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester 

felelős. 

 

(14) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. 

napjában határozza meg. 

 

(15) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési 

kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési 

számlaegyenlegének figyelembevételével történik. 

(16) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület 

dönt a polgármester előterjesztése alapján.  

 

(17) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és 
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a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a 

költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.  

 

(18) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 

módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig 

saját hatáskörben végrehajtani.  

 

(19) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra 

az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.  

 

(20) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és 

a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott 

kiadások teljesítésére.  

 

(21) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a 

tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési 

támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem 

folynak be nem teljesíthetők. 

 

(22) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott 

feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló 

felelősséggel tartoznak.  

 

(23) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve 

létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 

átlátható szervezetnek.  

5. §  (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások 

készpénzben történő teljesítését: 

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton 

elszámolandó reprezentációs kiadásokra, 

b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és 

propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások, 

c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai 

eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 

létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök 

beszerzésére irányuló kiadások, 

d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 

forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb 
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szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített 

szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel 

magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, 

kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni, 

e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- 

díjak kiadásai, 

f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 

g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 

szociális támogatások kiadása, 

h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, 

ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy 

bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem 

vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal 

bankszámlájára visszaérkezett, 

i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő 

visszafizetések, 

j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. 

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain 

elszámolandó kiadások, és 

k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános 

forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések. 

(2)  Az 5. § (1) bekezdés a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési 

szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv 

vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel 

készpénzben előleg adható. 

(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési 

szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia. 

6.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési 

hozzájárulást nem biztosít. 

 

(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 

megállapított cafetéria juttatás 2019. évi összege bruttó 200 ezer forint. 

 

7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az 

illetményalap 2019. évben 46.380 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a 

hivatal költségvetésében biztosítja. 

 

 (2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói 

Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási 

előirányzatának 10 %-a mértékéig teljesíthető. 
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(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati 

tisztviselő vezetői pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-

a. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatalban 2019. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke 

a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati 

tisztviselő alapilletményének 20 %-a,  

b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati 

tisztviselő alapilletményének 20 %-a.  

 

(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt 

illetménypótlék számítási alapja 2019. évben 20.000 forint. 

 

 (6) A 2019. január 1-től a minimálbér 149.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a 

garantált bérminimum összege 2019. január 1-től 195.000 Ft.  

 

8.§ (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások 

kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít fedezetet. 

 

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt 

előirányzatokat, a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját 

bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években 

támogatási igénnyel nem járhat. 

 

(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek 

betartani. Az előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell 

a Képviselő –testület elé terjeszteni, amely a körülmények figyelembevételével fegyelmi 

felelősséget von maga után. 

 

(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani 

költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket 

már teljesítették. 

 

(5) A költségvetési szervek részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett 

az intézményvezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési 

intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente 

három alkalommal – június 30., szeptember 30., december 31. - köteles bejelenteni. 

 

(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások 

előirányzatát évközben csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi 
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pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását 

követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év 

közben csak a Polgármester engedélyével fizethető. 

 

(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását 

csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak 

ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. 

 

(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele 

terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az 

intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem 

jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között 

– az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok 

kivételével – hajthat végre átcsoportosításokat. 

 

(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság 

javaslata alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet. 

 

(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan 

nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan 

alultervezésből származik. 

 

(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a 

költségvetési rendelet 14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú 

kiadások csak a felhalmozási és a támogatás értékű bevételek függvényében 

teljesíthetők. 

 

(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek 

gazdálkodni. 

 

(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt 

képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki. 

 

(14) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások 

felhasználására csak a képviselő – testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és 

az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési 

ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi 

elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. 
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(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti 

költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési 

támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre 

áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. 

 

(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott 

feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az 

igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. 

 

(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi 

kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő 

igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy 

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás 

kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és 

gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel 

rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a 

szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül 

ellátandó feladat. 

 

(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást 

csak a Képviselő - testület engedélyezhet.  

 

9. §. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és 

számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a 

mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével kell elkészíteni, illetve a 

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a 

jegyzőt terheli.  

 

10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez 

önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc 

napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e 

tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani. 

Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – 

testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos 

módon, teszi közzé. 
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11.§.  (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli 

pénzeszközöket is felhasználhat.  

 

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, 

pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) 

bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett 

a Képviselő-testület dönt. 

 

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 

Európai Uniós pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt. 

 

(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. előírásainak, 

valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról. 

 

(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson 

kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és 

az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett 

pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is 

szükséges, arról a Képviselő-testület dönt. 

 

(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele 

esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.  

 

12.§ (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére 

a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője, 

b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti 

Bizottság, 

c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület 

jogosult. 

 

(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű 

tájékoztatása mellett gyakorolható. 

 

(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett 

gyakorolható.  

 

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 

13. §. (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer 

kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A 

nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító 
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szervnek. 

 

(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a 

Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 

2019. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).  

  

 (3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól 

a polgármester köteles a képviselő – testületet tájékoztatni. 

 

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

14.§. (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 

87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel 

összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell 

elkészíteni. 

 (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az Áht., valamint az 

Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áhsz., a Stabilitási törvény és a 

végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

15. § Ez a rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. 

január 1-től kell alkalmazni.  

 

 

 

 

            Juhász Zoltán                     Bereczki Mária 

             polgármester                 jegyző 
 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Nagykálló, 2019. február 28. napján 

Bereczki Mária 

                 jegyző 
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Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés  a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Nagykálló Intézményegység és a Pindur Palota Bölcsőde 2019. évi költségvetésének 

jóváhagyása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Képviselő –testület 142/2007. (V.22.) számú határozatával döntött a 

Dél –Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által létrehozott Dél- Nyírségi 

Szociális és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) alapító okiratának, feladat - 

ellátási és finanszírozási megállapodás valamint a módosított Társulási megállapodás 

elfogadásáról. 

A feladat-ellátási és finanszírozási megállapodás IV.5. pontjának értelmében Nagykálló 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden költségvetési év vonatkozásában 

határozattal hagyja jóvá a nagykállói telephely költségvetését. Az így jóváhagyott 

költségvetés kerül beépítésre a Társulás által jóváhagyott éves költségvetési 

határozatába. 

A Központ 2007. július 1-től kezdte meg működését 2013. július 1-től a munkaszervezet 

feladatait a Nagykállói Polgármesteri Hivatal látja el, a 2019. évre tervezett költségvetést 

mellékeljük az előterjesztéshez. 

 

Jelen költségvetés elkészítésekor még nem számolhattunk a szociális szférában dolgozók 

kötelező ágazati pótlékának összegével, amelyhez kapcsolódó kifizetések fedezete sem 

ismert még számunkra. Jelen állás szerint Önkormányzatunknak a Központ 

működtetéséhez 2019.évben 13.017.706.- Ft támogatást kell biztosítania úgy, hogy a 

költségvetést a 2018. évi tényadatok alapján terveztük és felhalmozási kiadás csak a 

kötelezően biztosítandó eszközök beszerzésére irányul.  

  

A Társulás keretein belül működik 2015. szeptember 1-je óta a Pindur Palota Bölcsőde, 

amelynek a költségvetését szintén szükséges a Képviselő-testületnek elfogadnia. A 

Bölcsőde költségvetési főösszege 26.367.810.-Ft, amelyből állami támogatás 17.302.419.-

Ft, Önkormányzati támogatás 8.405.391.-Ft. 

Az önkormányzati hozzájárulás összege várhatóan csökkentésre kerül a Képviselő-

testületi ülésen meghozott döntések függvényében. Az intézmények költségvetésének 

módosításakor az önkormányzati hozzájárulás összege is módosításra kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a Szociális és 

Gyermekjóléti Központ Nagykállói telephelyére valamint a Pindur Palota Bölcsődére 

vonatkozó 2019. évi költségvetését tanulmányozza át és hozza meg döntését!  
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A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Balogh Imre:  A bizottság javaslata, a határozat-tervezetek elfogadását javasolta. 

Továbbá az volt a javaslata, hogy vizsgáljuk meg az ISZI Társulásból való kiválását. 

 

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

Aki egyetért a Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói telephelyére vonatkozó 

2019. évi költségvetésről szóló határozat-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a tervezetet, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

33/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

Dél –Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykálló Intézményegység 2019. 

évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában 

 

Képviselő – testület  

 

1) A Dél – Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Telephely 2019. évre 

vonatkozó költségvetését az alábbi kiemelt előirányzatok szerint hagyja jóvá: 

 

 Bevételek                166.382.807.-Ft 

   ebből 

  Intézményi működési bevételek   39.279.399.-Ft 

  Intézmény finanszírozás             114.085.702.-Ft 

  Önkormányzati hozzájárulás  13.017.706.- Ft 

   

 Kiadások               166.382.807.- Ft 
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   ebből 

  Személyi juttatások                84.762.379.- Ft 

  Munkaadókat terhelő járulékok              16.257.665.- Ft 

  Dologi kiadások                64.063.139.- Ft 

  Működési célú pénzeszköz átadás                349.624.- Ft 

  Beruházási kiadás          950.000.- Ft  

 

Létszám (fő) 32 

 

Felelős: polgármester,  

Határidő:2019. február   

 

Határozatot kapják: 

 Dél –Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

 Gazdasági Csoport 

 Képviselő – testületi referens  

 Irattár 

 

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

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a Pindur Palota Bölcsőde 2019. évi költségvetéséről szóló 

határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a tervezetet, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

34/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

Pindur Palota Bölcsőde 2019. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában 

 



35 

 

Képviselő – testület  

 

1) A Pindur Palota Bölcsőde 2019. évre vonatkozó költségvetését az alábbi kiemelt 

előirányzatok szerint  hagyja jóvá: 

 

 Bevételek                 26.367.810.- Ft 

   ebből 

  Intézményi működési bevételek       660.000.- Ft 

  Intézmény finanszírozás   17.302.419.- Ft 

  Önkormányzati hozzájárulás    8.405.391.- Ft 

 

 Kiadások                26.367.810.- Ft 

   ebből 

  Személyi juttatások              17.070.008.- Ft 

  Munkaadókat terhelő járulékok   4.608.902.- Ft 

  Dologi kiadások                4.688.900.- Ft 

  

  

Létszám (fő) 6 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2019. február  

 

Határozatot kapják: 

 Dél –Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

 Gazdasági Csoport 

 Képviselő – testületi referens  

 Irattár 

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

 

Tárgy: (8.tsp.) Tájékoztató a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági 

tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Balogh Imrét a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a napirendet! 
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Balogh Imre: A bizottság megállapította, hogy a polgármester, alpolgármesterek, 

képviselők és bizottsági tagok határidőben eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségüknek.  

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

35/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- elfogadja Nagykálló Város Polgármestere, képviselő-testületi tagjai, valamint 

nem képviselő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: 2019. február 27.   

Felelős: polgármester, jegyző  

      

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Polgármesteri Hivatal éves céljai  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária:   A 2019-es évben is megfogalmazásra került a Polgármesteri Hivatalnak 

a  hivatali céljai, amelynek tükrében a hivatal mindennapos működését szeretnénk, hogy 

megvalósuljon. Ebben az évben is, hasonlóan a korábbi évekhez, szeretnénk, ha minél 

inkább ügyfélbarát szolgáltatást tudnánk nyújtani az ügyfelek részére, szeretnénk, ha az 

idén bevezetésre került ASP rendszert teljes mértékben elsajátítanánk, és ennek a 

használata is minél hamarabb zökkenőmentesen megtörténjen.  

Ebben az évben két választást fog a polgármesteri hivatal lebonyolítani, az Unióst és az 

önkormányzati választást. Bízom benne, hogy a kapcsolódó feladatok színvonalasan 

kerülnek végrehajtásra. 

A 2018. évtől folyamatos az elektronikus ügyintézés bevezetése, illetve a egységes  

adatvédelemnek az alkalmazása. Mi 2019. január 1-jétől csatlakoztunk az ASP 

rendszerhez. Ehhez külső szakemberek segítségét vesszük igénybe. Bízom benne, hogy 

ebben az évben ezt is meg fogjuk tudni valósítani.  

A polgármesteri hivatal céljai tulajdonképpen egy iránymutatás, ennek megfelelően 

készülnek el a kollégáimnak az egyéni teljesítménycéljai, amit negyedévente minősítünk, 

és így történik a kollégáim munkájának a mérése. 

 

Juhász Zoltán: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolták.  

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

36/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
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Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában 

 

Képviselő-testület  

 

a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évre  vonatkozó  MIR-KIR hivatali céljait az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1)Ügyfélbarát és színvonalas ügyintézés, problémamegoldó hivatal. Az ügyintézés során 

kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyfelekkel való udvarias, kulturált és befolyásmentes, 

ugyanakkor személyre szabott bánásmódra, még inkább meg kell felelni a szolgáltató és 

az ügyfélbarát közigazgatás követelményének. 

 

2) Belső kommunikáció javítása, a döntések végrehajtásának nyomon követése, 

visszacsatolás a végrehajtásról. 

 

3) ASP rendszerhez történő csatlakozás megvalósítása, adattisztítások maradéktalan 

elvégzése, ASP rendszer használatának elsajátítása. 

 

4) Hatályos jogszabályoknak megfelelően a szabályzatok, rendeletek szükség szerinti 

felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, s megjelentetése a legrövidebb időn 

belül.  

 

5) Az Európai uniós és az önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó feladatok 

színvonalas, zökkenőmentes ellátása.  

 

6) Az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez kapcsolódó feladatatok ellátása, a lakosság 

megfelelő tájékoztatása.  

 

7) GDPR-ben (egységes adatvédelmi rendelet, azt a célt szolgálja, hogy a 

magánszemélyekre vonatkozó adatok, tranzakciók, tárolása és feldolgozása biztonságos 

keretek között történjen) foglalt előírásoknak való megfelelés.  

 

8) A Polgármesteri Hivatal MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 

szabvány szerinti minőségirányítási és környezetirányítási rendszer bevezetéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátása, a belső audit és a tanúsítási eljárás sikeres 

megvalósítása. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő:2019. év. 
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Határozatot kapják: 

 Képviselő – testületi referens  

 KIR-MIR megbízott  

 Irattár 

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

 

Papp László képviselő eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 8fő. 

 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés  a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

rendelet megalkotása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok a 

polgármesteri hivatal tekintetében igazgatási szünetet engedélyezhetnek. Ezt a szünetet 

meghatározott időszakban lehet kiadni.  

Azt kérnénk a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy 2019. augusztus 12. napjától 2019. 

augusztus 16. napjáig engedélyezze az igazgatási szünetet. Természetesen nem zár be 

teljesen a hivatal, az ügyfélszolgálat működni fog. Bármilyen halaszthatatlan ügy esetén 

az ügyintézők rendelkezésre állnak.  

Azért csak egy hét a korábbiakkal ellentétben, mert lesz egy 4 napos munkaszüneti nap 

torlódás. A hónap eleje és vége mindig megkívánja a dolgozók jenlétét, így nehezebb 

azokban az időkben szünetet tartani. 

 

Juhász Zoltán: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolták a 

rendelet-tervezetet. Javaslom elfogadni a bizottság javaslatát! 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

3/2019. ( II.28. ) Önk.  
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r e n d e l e t e  

 

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

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

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet személyi hatálya a Nagykállói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakra 

terjed ki. 

 

2. § 

 

A nyári igazgatási szünet 2019. augusztus 12. napjától 2019. augusztus 16. napjáig tart. 

 

3. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. augusztus 21. napján 

hatályát veszti. 
 
 

Juhász Zoltán      Bereczki Mária 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Nagykálló, 2019. február 28. 

 

 

Bereczki Mária 

                 jegyző 
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a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

3/2019. (II.28. ) önkormányzati rendelet 

 

indokolása 

 

 

1.) Általános indokolás 

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. 

§ (3) bekezdése szabályozza az igazgatási szünet intézményét. 

 

Ennek értelmében a képviselő-testület, a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a 

rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. 

 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján az igazgatási szünet időtartama 

nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 

tart. 

 

2.) Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A rendelet személyi hatályát határozza meg. 

2. §-hoz 

A nyári igazgatási szünet időtartamát határozza meg. 

3. §-hoz 

A rendelet hatályba lépését és hatályvesztését szabályozza. 

 

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

 

Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés Dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet 

fogszakorvosának kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Jelenleg Dr. Szabó Erika helyettesíti doktornőt. 2019. április 1. napjától 

szeretné folytatni a körzetében a rendelést a következő rendelési idő meghatározásával. 

Hétfő, csütörtök: 8,00 – 14.30 óráig 

Kedd, szerda:  8,00 – 14.00 óráig 
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Péntek:  8,00 – 13,00 óráig 

 

Kedd délután az acut betegeket Dr. Csiszár Mónika látná el a saját rendelőjében.  

 

Bereczki Mária: Tekintettel arra, hogy Kugler Viktória szülés után jönne vissza és még 

nagyon pici a gyerek, ezért kérné a képviselő-testület segítségét, engedélyét, hogy a 

leírtak szerint tudja megoldani a körzetének az ellátását. 

 

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

Javaslom elfogadásra a határozat-tervezetet. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

37/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Dr. Kugler Viktória, 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Dr. Kugler Viktória, 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának kérelme 

vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy 2019. április 1. napjától a rendelési idő az 

alábbiak szerint módosuljon: 

                  Hétfő, csütörtök:  8.00-14.30 óráig 

              Kedd, szerda:  8.00-14.00 óráig 

              Péntek:                      8.00-13.00 óráig, 

     összesen heti 30 óra időtartamban. 

 

2.) hozzájárul a Nagykálló Város Önkormányzata 2009. július 02. napján VIKI-DENT 

Kft.-vel kötött Egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló megbízási szerződés 



43 

 

4. pontjának jelen határozat 1. pontjában meghatározott rendelési idővel történő 

módosításához.  

 

3.) felkéri dr. Kugler Viktória fogszakorvost, hogy tájékoztassa a 3. számú fogorvosi 

körzet lakosságát a megváltozott rendelési időről. 

 

4.) felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására  

 

Határidő: azonnal   

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

 VIKI-DENT Kft. 4320 Nagykálló, Debreceni út 29. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár 

 

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

 

Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés a központi ügyeleti ellátás működtetéséhez kapcsolódó 

feladat-ellátási szolgáltatási szerződés módosítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán:  A háziorvosi központi ügyelet ellátását a SIOR Egészségügyi Szolgáltató 

Kft. látja el. Nagykálló, Biri, Kállósemjén települések közigazgatási területén biztosítanak 

alapellátási háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatást, mely magában foglalja a felnőtt- és 

gyermekorvosi ügyeleti ellátást. Az önkormányzatok külön megállapodásban rögzítve 

lakosságszám alapján járulnak hozzá az ügyelet működéséhez.  

 

Kállósemjén Önkormányzata a tegnapi testületi ülésén elfogadta a Kft. kérelmét.  

Nagykállónak havonta 1.188.859 Ft-ot kell fizetnünk 

A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta a kérelmet.  

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

38/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

központi ügyeleti ellátás működtetéséhez kapcsolódó feladat-ellátási szolgáltatási 

szerződés módosítása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1. a SIOR Egészségügyi Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 58/C.) 

kérelmét támogatja.  

2. hozzájárul a Nagykálló Város Önkormányzata és a SIOR Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. között létrejött központi ügyeleti ellátás működtetéséhez 

kapcsolódó feladat-ellátási szolgáltatási szerződés módosításához.  

3. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosítja a feladat 

ellátásához szükséges Nagykálló Város Önkormányzatát érinti havi 

1.472.400,-Ft finanszírozást. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

Értesülnek: 

 SIOR Egészségügyi Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 58/C. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés a Magyar Napló Kiadó Kft. részére  2018. évben 

megítélt támogatás felhasználásának kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán:  Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária:   Korábban, 2018. április 26-án döntött a képviselő-testület, hogy 

500.000,-Ft támogatást nyújt Babosi László - Költő a diktatúrában – Ratkó József 

életrajza című könyvének megjelentetésére azzal, hogy az előkészítési és nyomdai 

költségekre a Pannónia Nyomda Kft. által a Nagykálló Város Önkormányzata részére 

kiállított számlát fizeti ki.  

 

Tekintettel arra, hogy még folyamatban van a könyv megjelentetése, ezért kérelemmel 

fordultak a képviselő-testülethez, a támogatás felhasználását 2019. évben ugyanarra a 

célra hagyja jóvá.  

 

Juhász Zoltán:  A pénzügyi és közjóléti bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta 

a kérelmet. 

Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatban? – nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

39/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület 
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- hozzájárul, hogy a Magyar Napló Kiadó Kft. részére 2018-ban megítélt 

500.000.- Ft összegű támogatást Babosi László Költő a diktatúrában – Ratkó 
József életrajza című könyvének megjelentetésére 2019. évben használja fel. 

   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

1. Magyar Napló Kiadó Kft. 1450 Budapest, Pf.: 77. 

2. Gazdasági Iroda 

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

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

 

 

Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatási kérelme  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Nagykálló Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

részére 50.000,-Ft támogatást ítélt meg a 2018. december 22. napján megrendezésre 

kerülő zenésztalálkozó lebonyolítására. A találkozó több okból kifolyólag elmaradt, ezért 

kérelemmel fordult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő-testülethez, hogy 

ebben az évben használhassák fel a támogatást, mégpedig a 2019. február 16. napján 

megrendezésre kerülő roma kulturális nap és zenésztalálkozó megtartására. 

 

A pénzügyi és közjóléti bizottság elfogadásra javasolta. Van-e kérdése valakinek? –Nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

40/2019. (II.27.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- engedélyezi a Nagykálló Város Önkormányzata által a 265/2018. (XII.20.) Kt. 

határozattal elfogadott 50.000,-Ft természetbeni támogatás 2019. február 16. 

napján megrendezésre kerülő Roma kulturális nap és zenésztalálkozó 

rendezvényre történő felhasználását a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4320 Nagykálló, Bátori út 24. 

 Képviselő-testületi referens    

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Rákóczi Szövetség megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik 

támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket. A Beiratkozási 

Programhoz kapcsolódva számos magyarul beszélő óvodásnak juttatja el a Szövetség 

ajándékcsomagját. Nagykálló Város Önkormányzata 2018. évben 150.000.- Ft-al 

támogatta a Szövetséget, melyet a técsői családok támogatására fordítottak. 

 

A 2019/-es évben is támogatja a técsői családokat a Rákóczi Szövetség. 

 

 A Szövetség azzal a kéréssel fordul a tisztelt Bizottsághoz/Képviselő-testülethez, hogy 

lehetőségükhöz mérten idén is támogassa a Beiratkozási Programjukat, mely a határon 

túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak nyújt támogatást. 
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A pénzügyi és közjóléti bizottság 150.000,-Ft-tal javasolta támogatni.  

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

41/2019. (II.27.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában 

 

Képviselő – testület  

 

1.) hozzájárul 150.000,-Ft támogatás nyújtásához a Rákóczi Szövetség részére, a 

técsői magyar iskolába beíratott gyermekek családjainak megsegítésére. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

- Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. 4./1. 

- Gazdasági iroda 

- Ügyintéző 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés a Tarsoly Zenekar támogatási kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Tarsoly zenekar 2019. évben az Örökség Gyermek Népművészeti 

Egyesület felkérésére a Nyírség népzenei anyagát tervezik lemezre venni. A projekt 2019 
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év végére valósul meg. A tudományos háttérmunkát Dr. Ratkó Lujza támogatja és a 

Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központja segíti. 

A lemez anyagát magyar és tót páros táncok, polgári táncok és az autentikus magyar 

népzene énekelt hagyományi alkotják. A lemez hiánypótló szereppel bír. 

Bencze Mátyás a Tarsoly zenekar képviseletében azzal a kéréssel fordul a tisztelt 

Bizottsághoz/Képviselő-testülethez, hogy a kiadvány megvalósításához 200.000.- Ft 

támogatást nyújtani, melyért cserébe feltüntetik a hátoldalon, jól látható helyen a 

település címerét és nevét, mint támogatót, illetve a kiadványból 50 db tiszteletpéldányt 

adnak. A kiadvány kisfüzet mellékletében 1 oldalt kapna minden település egy rövid kis 

bemutatkozás erejéig egy jellegzetes helyi fotóval illusztrálva. 

 

Balogh Imre:  A pénzügyi és közjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és nem 

javasolja támogatni. Helyi civil szervezetek támogatására van lehetőségünk.  

Ha valamelyik civil szervezet felkarolná, és kérne támogatást a megfelelő forrásból, akkor 

van rá lehetőség. 

  

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

42/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Tarsoly zenekar támogatási kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

- a Tarsoly zenekar támogatási kérelmét – melyben 200.000,-Ft támogatás 

biztosítását kéri – nem tudja támogatni. 
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Határidő: 2019. március 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Bencze Mátyás e.v. 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán u. 8. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (17.tsp.) Előterjesztés a Denevér barlangkutató és Szabadidősport  Egyesület 

támogatási kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán:  A Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület a Magyar 

Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából 2019. április 13-án Nagykálló Harangodi Téka 

Tábor központtal rendezi a 2019. évi Tömegrajtos Csapat és Szenior Hosszú távú 

Tájékozódási Futó Országos Bajnokságot. A versenyen 600 fő versenyző indulását várják. 

A verseny hétvégéjén az ide érkező résztvevők és kísérők Nagykálló város területén lévő 

szálláshelyeket fogják igénybe venni. 

A versenyzők és a rendezőség számára az étkeztetést, büfészolgáltatást is a helyi 

vállalkozókon keresztül fogják igénybe venni. 

Az Egyesület rendszeresen tart kisebb sportrendezvényeket a Harangodi-erdő területén.  

Az egyesület azzal a kéréssel fordult a tisztelt Bizottsághoz/Képviselő-testülethez, hogy 

lehetőség szerint részben vagy egészben támogatást biztosítson a versenyzők 

jutalmazására (150 fő díjazása), a Harangod bérleti díjának elengedésében, a rendezőség 

szállásdíjának elengedésében ( Erdei iskola 30 fő) 

Szeretnének felkérni a város részéről egy vezetőt, hogy vállalja el a rendezvény 

fővédnökségét és a verseny eredményhirdetésén ünnepi köszöntő beszédet tartson, 

illetve segédkezzen a díjátadáson.  

Nagykálló Város iskoláinak tanulói a verseny másnapján ingyenesen kipróbálhatják a 

tájékozódási futást. 

A verseny minden írásos dokumentumán a város támogatóként kerülne feltüntetésre, 

valamint a versenyközpontban a város által rendelkezésre bocsátott molinó elhelyezését 

biztosítják. 
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Balogh Imre:  A pénzügyi és közjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja 

a Harangodon az információhoz a megfelelő területet, továbbá az erdei iskolában lévő 

szállást biztosítani térítésmentesen. 

 

Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek? – Nincs. Aki egyetért a bizottság javaslatával, 

kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

43/2019. (II.27.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

a Denevér barlangkutató és Szabadidősport Egyesület támogatási kérelme 

tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) támogatja a Denevér barlangkutató és Szabadidősport Egyesület által 

2019. április 13. napján Tömegrajtos Csapat és Szenior Hosszú távú 

Tájékozódási Futó Országos Bajnokság megrendezését azzal, hogy a 

Harangodi Üdülőközpont területét, valamint az Erdei Iskola épületét 

térítésmentesen vehetik igénybe. 

 

2.) felhatalmazza a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, - mint a 

Harangodi Üdülőközpont üzemeltetőjét, - a vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 15. 

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

 Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület 

 Képviselő-testületi referens.      
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 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (18.tsp.) Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 2019. éves 

feladatai ellátásához szükséges működtetési forrás hozzájárulása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat a 2019. évi feladatai ellátásához 

szükséges működtetési forrás hozzájárulására vonatkozó levelüket megküldték a 

képviselő-testület részére. 

 

Bereczki Mária:   Minden évben küldenek egy levelet, hogy ha a képviselő-testület úgy 

dönt, hogy a Társulattal szeretné rendben tartatni az összesen 880 ha területet, akkor azt 

1000 Ft/ha hozzájárulási díj ellenében kérheti.  

 

Juhász Zoltán: A városstratégiai bizottság javaslata, hogy nem kívánjuk igénybe venni a 

szolgáltatást. 

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

44/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 2019. éves feladatai ellátásához szükséges 

működtetési forrás hozzájárulása tárgyában 
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A Képviselő – testület: 

 

- a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat (4400 Nyíregyháza, 0518/32 Pf. 6.) 

működésük biztosítása végett Nagykálló Város Önkormányzata (4320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) által fizetendő hozzájárulására vonatkozó 

kérelme tárgyában az alábbiakat határozza:  

 

-  Nagykálló Város Önkormányzata, mint a vizekkel és vízi létesítményekkel 

összefüggő feladatok ellátására kötelezett, a csatornatisztítási feladatokról 

működési területén a tulajdonában lévő 0366-, 0626-, 0564-, 0558-, 0533-, 

0529-, 0447-, 0245-, 0289-, 0295-, 0305-, 0193-, 0185-, 0175 hrsz-ú ingatlanok 

tekintetében saját maga gondoskodik.  

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

45. §-ában foglaltak alapján Nagykálló Város településrendezési eszközeinek 2019. 

évben történő felülvizsgálata tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem, Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária:  A jogszabály alapján a még jelenleg hatályos településrendezési tervek 

2019. december 31-ig használhatóak. Addig szükséges a rendezési terveknek a 

felülvizsgálata. Tekintettel arra, hogy másfajta jelölési rendszert kell 2020. január 1-jétől 

alkalmazni, ezért a főépítész úrral egyeztetve arra gondoltunk, hogy gyakorlatilag ez olyan 

mértékű változást fog eredményezni a rendezési terv tekintetében, hogy célszerű azokat 
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a területeket esetlegesen a módosítás kapcsán megtárgyalni, és figyelembe venni azokat, 

amik az elmúlt időszakokban jelzésként meg lettek fogalmazva bárki részéről.  

Most arról hozna döntést a képviselő-testület, hogy elindítjuk a rendezési terv 

felülvizsgálatát, ehhez kapcsolódóan a lakosság, a képviselő-testület tagjai, illetve 

minden érintett fél, aki úgy gondolja, hogy a jelenleg hatályos rendezési tervvel 

kapcsolatosan van módosítási javaslata, az tegye meg. Ez nem arról szól, hogy most 

valaki szeretné, hogy a lakása más övezetbe tartozzon, hanem blokkokban kellene 

gondolkodni. Ezeket a javaslatokat március 31-ig lehet megtenni. A beérkezett 

javaslatok, a főépítész úr, illetve a képviselő-testület döntése alapján fog elkészülni az 

előzetes véleményezési szakaszban, a módosításra vonatkozó tervezet, amit el fogunk 

küldeni a hatóságok felé véleményezésre.  

 

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

A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

45/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltak 

alapján 

 Nagykálló város településrendezési eszközeinek 2019 évben történő módosítása 

tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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1.) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. §-a alapján 

Nagykálló város hatályos településrendezési eszközeinek, a 155/2018. (VII. 04.) 

Kt. határozattal jóváhagyott szerkezeti tervének, valamit a 39/2007. (X. 05.) 

Önkormányzati rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatának és 

szabályozási terve jelmagyarázatának és teljes körű 2019. éves felülvizsgálatát 

irányozza elő. 

 

2.) A településrendezési eszközök módosítását teljes eljárásban kívánja lebonyolítani 

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján. 

 

3.) Az előzetes tájékoztatási dokumentáció elkészítéséhez a beérkező javaslatok 

határideje: 2019. március 31. 

 

4.) A partnerségi egyeztetés a 7/2017. (IV.13.) Önk. rendelet alapján történik. 

 

5.) A Nagykálló város településrendezési eszközeinek 2019. évi felülvizsgálatának 

teljes körű lebonyolításával megbízza Veres Istvánt Nagykálló Város főépítészét.   

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: Veres István főépítész, polgármester, 

jegyző. 

Határidő: 2019. december 31.        

 

Értesülnek: 

 Veres István Nagykálló főépítésze 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Müsz./155/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés Ráczné Dr. Magyar Mariann elektromos gépjárművének 

mélygarázsban való töltésére vonatkozó kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Ráczné dr. Magyar Marianna máriapócsi lakos, aki Nagykállóban az 

Igazgyöngy Patikában dolgozik, szeretné elektromos autóját a mélygarázsban tölteni.  

Saját költségén kiépítené a töltéshez szükséges áramvételezési helyet, illetve fogyasztás 

mérőt is felszereltetne, ami alapján a költségeket fizetné.  
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A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Sőrés László: A bizottság javaslata az volt, hogy próbáljunk meg segíteni kérelmezőnek 

olyan formában, hogy az önkormányzat kiépíti a fogadót, tehát a töltési lehetőséget egy 

parkoló helyen, viszont neki kellene gondoskodni arról, hogy ő folyamatosan oda 

állhasson, vagyis részére mindig rendelkezésre állhasson a hely. Egy minimális bérleti 

díjat is javasolt a bizottság 3000 Ft + Áfa összegben. A töltéshez szükséges eszközöket 

vigye mindig magával, mert az önkormányzat felelősséget nem vállal érte.  

 

Nekem még az lenne a javaslatom, hogy ha a testület elfogadja a bizottság véleményét, 

akkor jó lenne, ha a szerződés 2019. december 31-ig szólna, mert ha mégis valami 

komolyabb töltési lehetőséget szeretnék esetlegesen kialakítani a mélygarázsban, akkor 

ne kelljen felbontani a szerződést.  

 

Széplaki Tamás: A Patikában nem tudja feltölteni? 

 

Balogh Imre:  Nem bírja el a villamoshálózat. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

46/2019. ( ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Ráczné Dr. Magyar Mariann 4326 Máriapócs, Báthori út 37. szám alatti lakos kérelme 

az elektromos gépjárművének mélygarázsban való töltése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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1.) Ráczné Dr. Magyar Mariann 4326 Máriapócs, Báthori út 37. szám alatti lakos 

kérelmére, hogy az elektromos gépjárművét a Nagykálló Város Önkormányzata 

(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 1132 hrsz.-ú ingatlanon 

lévő mélygarázsban tölthesse, az alábbiakat határozza: 

 

- elektromos gépjármű töltéséhez szükséges eszközöket (konnektor, 

fogyasztásmérő  berendezés) Nagykálló Város Önkormányzata saját költségén 

kiépítteti, melynek használatát Ráczné dr. Magyar Mariann 4326 Máriapócs, 

Báthori út 37. szám alatti lakos részére engedélyezi. 

- Használó köteles a mérőóra szerinti fogyasztást havonta megfizetni, valamint a 

parkolóhelyért 3000 Ft + Áfa bérleti díjat fizetni. A töltéshez szükséges 

eszközökért az önkormányzat felelősséget nem vállal (hosszabbító, 

akkumulátor, stb.). 

 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. március 31.        

 

Értesülnek: 

 Ráczné Dr. Magyar Mariann 4326 Máriapócs, Báthori út 37. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Müsz./121 /2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

 

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés a Csababusz Trans Kft. Nagykálló, Mártírok útján 

buszjárattal való átközlekedésre vonatkozó kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Csababusz Trans Kft. megbízásából Varga Tamás 4405 Nyíregyháza, 

Debreceni u. 106/A. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-

testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló Mártírok út Sportcsarnok 

és Bátori út közötti súlykorlátozott közutat szerződéses buszjárattal használhassák. 

Főleg nagykállói,  ludastói munkavállalókat szállítanának a munkaadó HÜBNER Kft.-hez 

három műszakos munkavégzéshez. Az átközlekedés 5.40, 13.40, 21,40 óra járatokkal 

történne előreláthatóan 2 évig. 
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Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és nem 

támogatta a kérelmet.  

 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

47/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

A Csababusz Trans Kft. részére Varga Tamás 4405 Nyíregyháza, Debreceni u. 106/A. 

szám alatti lakos kérelme az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló, Mártírok 

útján szerződéses buszjárattal való átközlekedés tárgyában 

  

A Képviselő – testület: 

 

- nem támogatja a Csababusz Trans Kft. megbízásából Varga Tamás 4405 

Nyíregyháza, Debreceni u. 106/A. szám alatti lakos  Nagykálló Város 

Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő, 7,5 

tonna súlykorlátozással szabályozott 896, 1110, és 1160 hrsz.-ú, Nagykálló, 

Mártírok útja megnevezésű közúton, a munkavállalókat szerződéses 

buszjárattal, napi három alkalommal való átközlekedésére vonatkozó kérelmét.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. március 14.       

 

Értesülnek: 

 Varga Tamás 4405 Nyíregyháza, Debreceni u. 106/A. 

 Képviselő-testületi referens.                         

 Ügyintéző Müsz./150/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés a XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra kapcsán az 

önkormányzati Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky Endre úti parkoló rendelkezésre 

bocsátása a pontossági feladatokhoz  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Kovács Viktor szervező a Chrono Moto Kft. (1213 Budapest, Hollandi u. 

13.) képviseletében (mint az autós túrák hazai legnagyobb lebonyolítói) a XI. Mercedes-

Benz Classic Csillagtúra megrendezése kapcsán kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-

testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky út 5-7. 

szám alatti parkolóban adjon otthont a pontossági feladatok megrendezéséhez. 

Időpont: 2019. május 18. szombat, 09.30-12.00 óra között előreláthatólag. 

A parkolóban veterán Mercedes Benz modellek ügyességi feladatokat fognak végezni 15-

20 km/h sebességgel haladva, sportbírók bonyolítása mellett. 

A rendezvény országos, az előzőekben különböző nagyvárosok adtak helyet az esemény 

megrendezésére. 

A veterán Mercedes modellek Budapestről indulnak, és guruló múzeumként mutatják be 

az autózás történelmét. 

Amennyiben a hozzájárulást megadja a Tisztelt Képviselő-testület, az útlezárásához is 

további segítséget várnak. 

 

Bereczki Mária:   Nem egyszerre lennének az autók a parkolóban, mert a pontossági 

versenyt mindenkinek el kell végezni. Maximum 1-2 autó lehet a pályán.  

 

Juhász Zoltán: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra 

javasolta a kérelmet. 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

48/2019. (II.27.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra kapcsán az önkormányzati Nagykálló Bajcsy-

Zsilinszky úti parkoló rendelkezésre bocsátása a pontossági feladatokhoz tárgyában. 

 

A Képviselő – testület: 

 

- Kovács Viktor szervező a ChronoMoto Kft. (1213 Budapest, Hollandi u. 13.) 

képviseletében a XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra megrendezése 

kapcsán benyújtott kérelmét, - mely a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky 

út 5-7. szám alatti parkolóban pontossági feladatok 2019. május 18-án, 

szombaton 09.30-12.00 óra közötti időben történő megrendezésére vonatkozik 

- támogatja.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. május 18.        

 

Értesülnek: 

 Kovács Viktor szervező a Chrono Moto Kft. Budapest, Lajos utca 34/2. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Ügyintéző Müsz./153 /2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (23.tsp.) Előterjesztés a Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. által a 

Vásárosnamény 0608/2 hrsz-ú ingatlan Nagykálló Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 200/9000-ed hányada megvásárlása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem, Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Nagykálló Város Önkormányzatának 200/9000-ed arányban 

tulajdonrésze van a 0608/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében. Korábban már volt arra 

szándék, hogy szeretné a Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. a 

tulajdonviszonyokat rendezni, és kérték, hogy ajánljuk fel. Volt erre vonatkozóan bírósági 

tárgyalás is, de a per nem volt sikeres. Egyes önkormányzatok átadták a Kft. részére a 
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tulajdonjogukat, de mi mindig megtartottuk a tulajdonrészünket. Most 144.000,-Ft-os 

vételi ajánlatot tettek.  Ebben kérnék a képviselő-testület véleményét. 

 

Juhász Zoltán: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az volt a 

javaslata, hogy 300.000,-Ft + Áfá-ért értékesítse az önkormányzat az ingatlanrészét.  

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

49/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. (Vásárosnamény Nyíregyházi út 1.) 

által a Vásárosnamény 0608/2 hrsz.-ú ingatlan Nagykálló Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 200/9000-ed hányada megvásárlása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) értékesíti a Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. részére a 

Vásárosnamény 0608/2 hrsz.-ú ingatlan Nagykálló Város Önkormányzatának 

(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 200/9000-ed hányadát 

300.000,-Ft + Áfa vételárért. 

 

2.) felhatalmazza Juhász Zoltán polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. március 31.        

 

Értesülnek: 
 Dr. Meskó Ferenc ügyvéd 4800 Vásárosnamény, Jókai u. 1. 

 Beregvíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. 4800 Vásárosnamény Nyíregyházi út 1. 
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 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Müsz./125 /2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (24.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0229/29 hrsz-ú ingatlan ügye  

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Kőhegyi József 4320 Nagykálló, Kiskút út 9. szám alatti lakos 1/1 

arányban tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0229/29 hrsz. alatt nyilvántartott, 

szántó megnevezésű, 2310 m2 területű ingatlant, értékesíteni kívánja összesen 500.000.-

Ft vételárért. Az ingatlant Kerezsi János 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 61. szám alatti 

lakos kívánja megvásárolni.  

Az ingatlant a Nagykálló Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog terheli. 

A Szerződő feleket képviselő Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája azzal a kérelemmel 

fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy nyilatkozzon élni kíván-e az elővásárlási 

jogával.  

A városstratégiai bizottság javasolja, hogy ne éljen elővásárlási jogával az önkormányzat. 

 

Sőrés László: Azért javasolta a bizottság, hogy ne éljen elővásárlási jogával, mert nem 

indokolt, hogy megvásárolja az önkormányzat az ingatlant. 

 

Juhász Zoltán: Van-e valakinek kérdése? – Nincs. Aki egyetért a bizottság javaslatával, 

kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

50/2019. (II.27.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0229/29 hrsz-ú ingatlan ügye 

 

A Képviselő-testület: 
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Kőhegyi József 4320 Nagykálló, Kiskút út 9. szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonát 

képező, Nagykálló külterület 0229/29 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, 

2310 m2 területű ingatlan tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

                   

Értesülnek:   

- Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája 4320 Nagykálló, Hunyadi u. 2. 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző Műsz/132/2019 

- Irattár     

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

 

Tárgy: (25.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, külterületi 0229/33 hrsz-ú ingatlan ügye  

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Koperveisz Sándorné 4432 Nyíregyháza, Csongor u. 4. szám alatti lakos 

1/2 arányban tulajdonát képező, valamint Kádár Ferencné 4320 Nagykálló, Debreceni út 

75. szám alatti lakos 1/2 arányban tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0229/33 hrsz. 

alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, 7320 m2 területű ingatlant, értékesíteni 

kívánják összesen 900.000.-Ft vételárért. 

 

Az ingatlant Kerezsi János 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 61. szám alatti lakos kívánja 

megvásárolni.  

 

Az ingatlant a Nagykálló Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog terheli. 

Az ingatlan Eladói azzal a kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 

nyilatkozzon élni kíván-e az elővásárlási jogával.  

 

A városstratégiai bizottság javasolja, hogy ne éljen elővásárlási jogával az önkormányzat. 

 

Sőrés László: Azért javasolta a bizottság, hogy ne éljen elővásárlási jogával, mert nem 

indokolt, hogy megvásárolja az önkormányzat az ingatlant. 
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Juhász Zoltán: Van-e valakinek kérdése? – Nincs. Aki egyetért a bizottság javaslatával, 

kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

51/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0229/33 hrsz-ú ingatlan ügye 

 

A Képviselő-testület: 

 

Koperveisz Sándorné 4432 Nyíregyháza, Csongor u. 4. szám alatti lakos 1/2 arányban 

tulajdonát képező, valamint Kádár Ferencné 4320 Nagykálló, Debreceni út 75. szám 

alatti lakos 1/2 arányban tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0229/33 hrsz. alatt 

nyilvántartott, szántó megnevezésű, 7320 m2 területű ingatlan tekintetében nem kíván 

élni elővásárlási jogával.  

 

 A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:          

Koperveisz Sándorné 4432 Nyíregyháza, Csongor u. 4. 

Kádár Ferencné 4320 Nagykálló, Debreceni út 75.  

Gazdasági irodavezető     

Ügyintéző Műsz/128/2019 

Irattár     

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (26.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: A 2018. évi költségvetési rendelet módosításának az oka a 2018. 

negyedik negyedévben történt változások átvezetése. Gyakorlatilag a jogszabály alapján 

kapott támogatások, ilyen például a szociális ágazati összevont pótlék, illetve kulturális 

illetménypótlékot is kaptunk augusztus, október havi kifizetések fedezetére. A 

bérkompenzáció november, december hónapokra vonatkozik, amit az Államkincstártól 

kaptunk. 2018. október 15. napjáig beküldött mutatószám felmérés eredményeként plusz 

támogatások, illetve csökkentések váltak szükségessé. Így 9.306.000 Ft visszafizetési 

kötelezettség keletkezett, ami abból adódott, hogy az előző évben a felmérések, ami 

alapján normatív támogatást kapjuk, ezek realizálódnak, és a tény adatoknak 

megfelelően szükséges elszámolási kötelezettségünk van, így adódott, hogy a normatív 

támogatásból vissza kell, hogy fizessünk.  

 

Juhász Zoltán: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolták.  

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. Aki egyetért a bizottságok javaslatával, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

4/2019. ( II.28. ) Önk.  

 

r e n d e l e t e  

 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 

szóló 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 

4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

  

 

„2. §.   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 

 

a) költségvetési bevételeit  2 061 785 833 Ft-ban, 

b) finanszírozási bevételeit  1 198 268 402 Ft-ban, 

c) bevételek főösszegét  3 260 054 235 Ft-ban, 

d) költségvetési kiadásait  3 157 332 081 Ft-ban, 

e) finanszírozási kiadásait  102 722 154 Ft-ban, 

f) kiadási főösszegét  3 260 054 235 Ft-ban, 

g) a költségvetés hiányát  1 198 268 402 Ft-ban, 

ga) működési hiányát 268 031 131 Ft-ban, 

gb) felhalmozási hiányát 930 237 271 Ft-ban, 

 

 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet 

szerinti részletezéssel állapítja meg. 

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból  

 

a) 1 165 597 456 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

költségvetési maradványból,  

 

b) 32 670 946 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.”  

 

 

2. §.  A Rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá: 

a) Működési bevételek 77 418 884 Ft, 

b) Közhatalmi bevételek 326 500 000 Ft, 

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 552 703 875 Ft, 

d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft, 

e) Felhalmozási bevételek 15 200 000 Ft, 

f)  Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 84 471 618 Ft, 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 491 456 Ft, 

h) Finanszírozási bevételek 1 198 268 402 Ft, 

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 165 597 456 Ft, 

hb) Hosszúlejáratú hitelfelvétel                     0 Ft, 

hc) ÁH-on belüli megelőlegezések 32 670 946 Ft, 

i)  Működési kiadások  2 121 931 736 Ft, 

ia) Személyi juttatások 749 718 041 Ft, 

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  108 604 765 Ft, 

ic) Dologi kiadások  583 957 672 Ft, 

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait  25 150 000 Ft, 

ie) Egyéb működési célú kiadások  654 501 258 Ft, 

j)   Felhalmozási kiadások  1 035 400 345 Ft, 

ja) Beruházási kiadások 180 044 142 Ft, 

jb) Felújítási kiadások  28 871 473 Ft, 

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások  826 484 730 Ft, 

k)   Finanszírozási kiadások  102 722 154 Ft, 

ka) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 60 000 000 Ft, 

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése  32 049 342 Ft, 

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft” 
 

 

3. § A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép. 

4. § A Rendelet 12-14. melléklete helyébe a 12-14. melléklet lép. 

5. § A Rendelet 16-26. melléklete helyébe a 16-26. melléklet lép. 

6. § A Rendelet 28-29. melléklete helyébe a 28-29. melléklet lép. 

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. Rendelkezéseit 2018. december 31. napjával alkalmazni kell. 

 

            Juhász Zoltán                     Bereczki Mária 

             polgármester                 jegyző 
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Tárgy: (27.tsp.) Előterjesztés a Fungaria Bio Zrt által Nagykállóban megvalósítandó 

gombaüzemmel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának 

elkészítésére vonatkozó szerződő fél módosítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Korábban a képviselő-testület a rendezési terv módosításával 

kapcsolatosan Marosán Andrea településrendezési tervezővel szerződést kötött a 

rendezési terv módosítására.  

A Marosán Andrea tervezőnek lenne egy kérése a képviselő-testülethez, amely szerint az 

a tervezésre kötött szerződésben a szerződő fél nem ő lenne, hanem kolléganője Varga-

Magi Boglárka. Természetesen a tervezési feladatokat ő végezné el. 

Szerződésmódosítást kér erre vonatkozóan.  

 

Tehát semmi nem változna csak a szerződő fél. 

 

Juhász Zoltán: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra 

javasolta a kérelmet. 

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

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

52/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

FUNGARIA BIO ZRT. (1139 Budapest, Váci út 85.) által Nagykállóban megvalósítandó 

gombaüzemmel kapcsolatos településrendezési rendezési eszközök módosításának 

elkészítésére vonatkozó szerződő fél módosítása tárgyában 



69 

 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Marosán Andrea településrendezési tervező (4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 60.) 

kérelmére, hogy a Nagykálló létesítendő gombaüzemmel összefüggésben lévő 

településrendezési eszközök módosításának tervezésére vonatkozón, Nagykálló 

Város Önkormányzatával (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 2019. április 30-tól 

szerződő fél helyette Varga - Magi Boglárka település tervező, egyéni vállalkozó 

(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 28. Adószám: 68469960-1-29. Nytsz: 51792172) 

legyen változatlan szerződésbeli tartalommal hozzájárul.  

 

2.) A tervezői szerződés aláírásával megbízza Juhász Zoltánt Nagykálló Város 

polgármesterét. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: főépítész, polgármester, jegyző. 

                                                                       Határidő: 2019. december 31.        

 

Értesülnek: 

 Veres István Nagykálló Főépítésze 

 Marosán Andrea 4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 60. 

 Varga - Magi Boglárka 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 28. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                      

 Ügyintéző 60/2019.müsz. 

 Irattár.   

 

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

 

Tárgy: (28.tsp.) Előterjesztés Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel 

kapcsolatos a településrendezési eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán a 

2/2005. Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Ez a napirend is a rendezési terv módosításához kapcsolódik. 

Előzetesen elküldtük a hatóságok részére, akiknek azt a kérdést tettük fel, hogy a 

rendezési terv módosítása véleményük szerint indokolja-e a környezeti hatásvizsgálatnak 

az elkészítését.  
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A főépítész úr kollégámmal együttesen kiértékelte a beérkezett véleményeket, amelyek 

minden esetben azok voltak, hogy nem tartják indokoltnak a környezeti hatásvizsgálat 

elkészítését. Ebből kifolyólag a képviselő-testületnek is javasoljuk, hogy a környezeti 

vizsgálat lefolytatását ne kezdeményezze. 

 

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

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

53/2019. (II.27. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos a településrendezési 

eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán a 2/2005. Korm. rendelet szerinti 

környezeti vizsgálat tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) A Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos a településrendezési 

eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán a 2/2005. Korm. rendelet alapján 

megkeresett államigazgatási szervek nyilatkozatainak tartalmát megismerte. 

 

2.) A beérkezett válaszokat, melyek szerint „környezeti vizsgálat lefolytatása nem 

szükséges” Veres István Nagykálló Város Főépítésze megismerte, a mellékelten 

csatolt táblázatban a véleményezését elvégezte. 

 

3.) Veres István Nagykálló Főépítésze által az 1. számú táblázatban foglalt 

véleményezését elfogadja, hogy a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel 

kapcsolatos a településrendezési eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán 



71 

 

a 2/2005. Korm. rendelet szerint megkeresett államigazgatási szervek környezeti 

vizsgálat lefolytatását nem írták elő. 

 

4.) Az előzőekben leírtak figyelembevételével környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

kívánja kezdeményezni. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: főépítész, polgármester, jegyző 

Határidő: 2019. május 30.        

 

Értesülnek: 

 Veres István Nagykálló Főépítésze  

 Képviselő-testületi referens.                        

 Ügyintéző: Műsz./60/2019.  

 Irattár. 

 
NAGYKÁLLÓ GOMBAÜZEM LÉTESÍTÉSE KAPCSÁN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1 

HELYEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁS 
1.számú tárlázat 

 
2/2005. Korm. rendelet 

szerint 

 Megkeresett szerv Elküldve Megkapta Beérkezett Véleményezés 
Megjegyz

és 

Főépítészi 
véleményezé

s 

Szabolcs–Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi Főosztály 

Nyíregyháza 

2018.11.22. 2018.11.23. 2018.12.03. 
 
 

„a környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem tartja indokoltnak.” azonban a 

tervezett út vonatkozásában az 
alábbiak vizsgálatát kéri: 

- az új nyomvonal élővilág védelmi 
vizsgálata 
- a nyomvonalas létesítmény tájba 

illesztési lehetősége. 

 Elfogadjuk 

Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága 

Debrecen 
 

2018.11.22. 2018.11.26. 
 

 
 

nem érkezett válasz 
 

 
- 
 

Szabolcs–Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 
Nyíregyháza 

218.11.023. 2018,11,23 2018.12.03. „környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek” 

 Elfogadjuk 

Szabolcs–Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
Vízvédelmi és Vízügyi 

Hatóság 
Nyíregyháza 

 

2018.11.22. 2018.11. 
23. 

 
. 

nem érkezett válasz 
 

 
 

- 
 

Szabolcs–Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

Kormány –megbízotti Kabinet 
ÁLLAMI FŐÉITÉSZ 

Nyíregyháza 
 

2018.11.22. 218.11.26. 2018.12.05. 
2 db válasz 

„nem ítélem olyan jelentősnek, ami 
a környezeti vizsgálat lefolytatását 

szükségessé tenné.” 
 

 Elfogadjuk 

Szabolcs–Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 

Földmérési és Földügyi 
Osztály 

 Nyíregyháza 

2018.11.22. 2018.11.23.  „nem tartjuk szükségesnek 
környezeti vizsgálat elkészítését” 

 Elfogadjuk 



72 

 
 
 

Szabolcs–Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal 
Élelmiszer-biztonsági, 

Növény-és Talajvédelmi 
Főosztály, Növény- és 
Talajvédelmi Osztály 

Nyíregyháza 
 
 

2018.11.22. 2018.11.23  nem érkezett válasz 

 - 

       

 
 

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

 

Tárgy: (29.tsp.) Előterjesztés Nagykálló, Bátori út 160. szám alatti 717 hrsz-ú 

közterület (Ínségdomb) területén lévő veszélyes fákból való tájékoztatás tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az Ínségdomb területén a fák nagy része elöregedett. A viharban több ág 

leszakadt. 

 

Sőrés László: A bizottság javaslata, hogy szakértővel meg kell nézetni, hogy mennyire 

indokolt a fák kivágása, és ennek ismeretében döntsön a képviselő-testület. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

54/2019. (II.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló, Bátori út 160. szám alatti 717 hrsz.-ú közterület (ÍNSÉGDOMB) területén 

lévő veszélyes fákról való tájékoztatás tárgyában.  
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 A Képviselő – testület: 

 

A Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában 

1/1 arányban lévő 4320 Nagykálló, Bátori u. 160. szám alatti, 717 hrsz.-ú, 9570 m2 

nagyságú közpark („INSÉGDOMB”) megnevezésű ingatlanon lévő fák felülvizsgálata 

kapcsán szakértő véleményét kell beszerezni a fák állapotáról, további sorsáról (kivágás, 

gallyazás, stb.). A Képviselő-testület ennek megfelelően hozza meg döntését. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. március 31.        

 

Értesülnek: 

- Képviselő-testületi referens 

- Ügyintéző   Műsz/90/2019.                        

- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (30.tsp.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 „A Nagykállói 

Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” projekthez kapcsolódó saját 

forrás biztosításáról szóló 141/2018. (V.30.) KT. határozat módosítása és a 

közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó 

projekt közbeszerzési eljárása lezárult. A saját forrása ennek a projektnek 19.390.783,-Ft, 

és április 1-jével indulnának a munkálatok.  

Az ajánlatok közül a Four-Road Építő és Szolgáltató Kft. a nyertes pályázó.  

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

elfogadja a tervezetet, és a következő határozatot hozza: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

55/2019. (II.27. ) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek 

energetikai korszerűsítése” projekthez kapcsolódó saját forrás biztosításáról szóló 

141/2018. (V.30.) Kt. határozat módosítása és a közbeszerzési eljárás eredménye 

tárgyában 

 

Képviselő-testület 

 

1. hozzájárul a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 „A Nagykállói Általános Iskola 

épületeinek energetikai korszerűsítése” projekthez kapcsolódó saját forrás 

biztosításáról szóló 114/2018. (V.30.) Kt. határozat 1. pontjának módosításához 

az alábbiak szerint: 

- A projekthez kapcsolódóan hozzájárul a saját forrás biztosításához bruttó 

19.390.783.- Ft, azaz bruttó Tizenkilencmillió-háromszázkilencvenezer-

hétszáznyolcvanhárom 00/100 forint összegben. 

 

2. A fedezete a céltartalékban rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- ügyintéző  Kp/435/2019. 

- képviselő-testületi referens 

- irattár 

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

 

Tárgy: (31.tsp.) Előterjesztés a megmaradt karácsonyi csomagok kiosztása 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A képviselő-testület döntött arról, hogy a 65 éven felüliek csomagot 

kaptak decemberben, viszont voltak olyanok, akik nem vették át, vagy elköltöztek, így 

megmaradt 67 csomag. 

Az lenne a javaslatunk, hogy akik augusztusig betöltik a 64 életévüket, azok között legyen 

kiosztva. 

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

56/2019. (II.27.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

át nem vett karácsonyi csomagok kiosztása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

(1) az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 18/2018. (XII.21.) Önk. rendeletével döntött a szociális 

ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére 

karácsonyi támogatás nyújtásáról az arra jogosult személyeknek.  

 

(2) az át nem vett 67 db csomag a 2019. augusztusban 64. életévüket betöltött 

személyek részére kerül kiosztásra. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (32.tsp.) Előterjesztés a Bátori úton lévő önkormányzati területen lévő tuskók 

hasznosítása  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Bátori úton lévő önkormányzati ingatlanon akác és egyéb tuskók lettek 

elhelyezve, amit szeretnénk elszállíttatni onnan a terület rendbe tétele céljából.  

Rászorulóknak lenne jó oda adni, de értékesíteni is lehet, ha a testület úgy dönt. 
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Horváth Tibor: Igaz, hogy nem ide tartozik, de szeretném elmondani, hogy a Debreceni 

úton lévő házakat, ahol a parkoló lesz majd a későbbiekben, már bontják az emberek. 

 

Juhász Zoltán: Egyenlőre még ott tartunk, hogy beszéltünk róla, hogy 5 móFt-ért 

elbontaná egy vállalkozó. 

 

Sőrés László: Utoljára az volt, hogy árajánlat lesz kérve, hogy mennyiért bontanák el. 

 

Juhász Zoltán: Milyen elven adjuk oda a fát, tuskót? Kérném a véleményeket! 

 

Bereczki Mária:   Úgy gondolom, hogy egyszerűbb lenne, ha meghirdetnénk. Adja be az 

igényét, akinek kell a tuskó. A képviselő-testület pedig az igények benyújtását követően 

döntsön.  

 

Tóth Zoltán:   Arra is gondolni kell, hogy szociális alapon nem a legjobb kiosztani, hiszen 

azok az emberek nem tudják elszállítani maguknak. 

 

Juhász Zoltán: Hirdessük meg, hogy szociális alapon lehet benyújtani igényt a tuskókra. 

Igény benyújtásának határideje 2019. március 31. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

57/2019. (II.27.) ) Kt.  

h a t á r o z a t a  

Nagykálló, Bátori úton lévő önkormányzati ingatlanon lévő tuskók hasznosítása 

tárgyában 

A Képviselő – testület: 

 

- a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, Bátori úton 

található ingatlanon elhelyezkedő nagyobb mennyiségű tuskók hasznosításával 

egyetért, melyet a város lakói részére szociális alapon történő igénylésre 

meghirdet. 
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- Az igénylést 2019. március 31. napjáig lehet benyújtani a Nagykállói 

Polgármesteri Hivatalhoz. 

 

Határidő: 2019. március 31.   

Felelős: polgármester, jegyző  

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

Tárgy: (33.tsp.) Előterjesztés az Óbester Étterem és Kávézó működése tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor alpolgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Először csak hallottam, majd meg is tapasztaltam, hogy egy új cég 

működése indult el Nagykállóban, mégpedig a Fitness-Food ételkiszállítás.  

Szeretném megtudni, hogy létezik az, hogy az Óbester Étteremben főzzük egy különálló 

cégnek a menüjét, a mi futárunk viszi ki két pénztárcával? Ennek járjunk már utána. 

Szeretném javasolni, hogy külsős szakemberrel vizsgáltassuk át a cégeinket. 

 

Bereczki Mária: Amikor erről hallottam, azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mi éttermünk 

főzi meg, és készíti el, és értékesíti a cég részére. A többi teendőket a cég hajtja végre. A 

futárokról én nem hallottam. 

 

Horváth Tibor: Én rendeltettem máshová, és tapasztaltam a felvetésemet. Ennek járjunk 

már utána, hogy van-e erre valamilyen szerződés. Egy beszámolót tarthatna erről az 

étterem vezetője. 

Korábban már beszéltünk a cégek összevonásáról, átszervezéséről, és ennek kapcsán 

szeretném javasolni, hogy külsős céggel, szakemberrel át kellene vizsgáltatni ezeknek a 

Kft.-nek a működését.  

Bereczki Mária:   Minden évben a képviselő-testület elé kerül a cégeknek a beszámolója, 

a könyvvizsgálói vélemény.  A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor megtehetik, hogy 

ellenőrzést végeznek.  

 

Juhász Zoltán: Mint Felügyelő Bizottsági tag felteheted a kérdésedet az ügyvezető felé. 
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Horváth Tibor: Akkor kérdeznék! A Teszovál Kft. telephelyén lévő műanyag gyártó gép 

kinek a tulajdona? Hogy kerül oda? 

 

Juhász Zoltán: Közmunkában szeretnénk elindítani, de jelenleg még nem sikerült, mert 

nincs alapanyag. Nem lett kifizetve rá egyetlen egy forint sem. Szeretnénk a 

közmunkásokkal csövet gyártani. 

 

Horváth Tibor: A gépsor a városé? 

 

Juhász Zoltán: Semmi közünk nincs hozzá, használatra adták ide nekünk, ingyen és 

bérmentve. Munkát szerettem volna a nagykállói embereknek, de lehet, hogy nem fog 

sikerülni. Ha beindulna, akkor fogod tudni miről van szó. 

 

Az étteremmel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy szakácsot nem vettünk fel az  

étterembe. 

Többször kértem a javaslatokat az étterem működésével kapcsolatosan, de soha senki 

nem javasolt semmit. Puskás László próbál piacot találni, próbálja működtetni az 

éttermet. Sajnos nem egyszerű a működés. 

 

A cégekkel kapcsolatban már többször elmondtuk, hogy csökkenteni szeretnénk a 

céghálózatunkat. Ezt is kértük, hogy segítsetek a cégek működésében. Megalapozott 

döntést szeretnék hozni.  

 

Hangsúlyozom, hogy többször kértem, hogy segítsetek, tegyetek javaslatot az étterem 

működésével kapcsolatosan. Ha veszteséges lesz az étterem, akkor meg kell szüntetni az 

A’la carte  étkeztetést, és nem lesz ilyen szolgáltatás Nagykállóban.  

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 14 óra 25 perckor bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

      

 Juhász  Zoltán sk.                     Bereczki Mária sk. 

  polgármester                     jegyző 
 


