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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 11. napján 16 órai kezdettel 

megtartott soron következő ülésének 

 

          a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 62  - 94 ) 

d.) rendeletei ( 5 – 7 ) 

Száma: Kp/3-        /2019. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1.) Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről készített 

tájékoztató és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

készített beszámoló elfogadása tárgyában 

2.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának engedélyezése 

tárgyában 

3.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának, valamint óvodai általános felvételi 

időpontnak a meghatározása a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan 

4.) Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában 

5.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár április havi nyitva tartásának módosítása 

tárgyában 

6.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

munkatervének elfogadása tárgyában 

7.) Előterjesztés a fontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztató tárgyában 

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

9.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő 

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

10.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) Önk. rendelet 

módosítása tárgyában 

11.) Előterjesztés a civil szervezeteknek 2018. évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló 

beszámoló tárgyában 

12.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott kérelmek 

elbírálása tárgyában 

13.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása 

tárgyában 

14.) Előterjesztés a Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme tárgyában 
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15.) Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos 1 helyen módosított 

településrendezési eszköz elfogadása tárgyában 

16.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0444/4, 0444/5, 0444/6 hrsz-ú ingatlanok ügye 

17.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0291/7 hrsz-ú ingatlan ügye  

tárgyában 

18.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0272/3, 0272/5 hrsz-ú ingatlanok ügye tárgyában 

19.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0271/36 hrsz-ú ingatlan bérletre, illetve megvételre 

történő felajánlása tárgyában 

20.) Előterjesztés a Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

tárgyában 

21.) Előterjesztés a Matadella-Plusz Kft. árajánlata állattetemek begyűjtése, ártalmatlanítása 

tárgyában 

22.) Előterjesztés Tamásné Herczku Beáta nagykállói lakos közterületi faültetéshez hozzájárulás 

iránti kérelme 

23.) Előterjesztés  Áncsák Sándorné nagykállói lakos önkormányzati területen lévő akácfák 

kivágatása iránti kérelme tárgyában 

24.) Előterjesztés Móré Sándorné nagykállói lakos önkormányzati közterületen való kerítés építése 

iránti kérelme tárgyában 

25.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 03/3 hrsz-ú ingatlanon ÖKO  PARK és TANÖSVÉNY 

kialakítása tárgyában 

26.) Előterjesztés Balogh Ferenc nagykállói lakos ingatlan-felajánlása tárgyában 

27.) Előterjesztés Gelsi Tibor nagykállói lakos közterületi akácfák kivágása iránti kérelme tárgyában 

28.) Előterjesztés a 0467/9, 0467/10 és a 0467/14 hrsz-ú ingatlanok bérlése tárgyában  

- Stockné Ilóczki Adrienn 

- Dankó István 

29.) Előterjesztés szociális tűzifa – gyökértuskó – kiosztása tárgyában 

30.) Előterjesztés Dudás Ibolya nagykállói lakos gömbtükör kihelyezésére, valamint közvilágítási 

lámpa felszerelésére vonatkozó kérelme tárgyában 

31.) Előterjesztés Gombos András önkormányzati résztulajdonban lévő ingatlan használata és 

bekerítése 

 

 

 

 

                                     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. április 11. 

napján 16 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, 

Tóth Zoltán alpolgármester,  

Horváth Tibor alpolgármester, 

Balogh Imre, 

Sőrés László, 

Széplaki Tamás, 

Papp László képviselők. 

 

Távol vannak:          Bereczkiné Pápai Margit képviselő 

 

Jelenlévő meghívottak: Bereczki Mária jegyző,  

   Balogh László városüzemeltetési ügyintéző 

   Nagy Tamásné óvodavezető 

   Nagykállói lakosok (3 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: 

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, 8 fő képviselő van jelen az 

ülésen. Bereczkiné Pápai Margit képviselő asszony később fog megérkezni munkahelyi 

elfoglaltság miatt. 

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 

 
1. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi 

tevékenységéről készített tájékoztató és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadása tárgyában 

2. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának 
engedélyezése tárgyában 

3. Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának, valamint óvodai általános 
felvételi időpontnak a meghatározása a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan 

4. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, 
valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában 

5. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár április havi nyitva tartásának 
módosítása tárgyában 

6. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 
munkatervének elfogadása tárgyában 

7. Előterjesztés a fontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztató tárgyában 
8. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában 
9. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
10. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) 

Önk. rendelet módosítása tárgyában 
11. Előterjesztés a civil szervezeteknek 2018. évben nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában 
12. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott 

kérelmek elbírálása tárgyában 
13. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadása tárgyában 
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14. Előterjesztés a Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme 
tárgyában 

15. Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos 1 helyen 
módosított településrendezési eszköz elfogadása tárgyában 

16. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0444/4, 0444/5, 0444/6 hrsz-ú ingatlanok ügye 
17. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0291/7 hrsz-ú ingatlan ügye  

tárgyában 
18. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0272/3, 0272/5 hrsz-ú ingatlanok ügye 

tárgyában 
19. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0271/36 hrsz-ú ingatlan bérletre, illetve 

megvételre történő felajánlása tárgyában 
20. Előterjesztés a Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel kötendő együttműködési 

megállapodás tárgyában 
21. Előterjesztés a Matadella-Plusz Kft. árajánlata állattetemek begyűjtése, 

ártalmatlanítása tárgyában 
22. Előterjesztés Tamásné Herczku Beáta nagykállói lakos közterületi faültetéshez 

hozzájárulás iránti kérelme 
23. Előterjesztés  Áncsák Sándorné nagykállói lakos önkormányzati területen lévő 

akácfák kivágatása iránti kérelme tárgyában 
24. Előterjesztés Móré Sándorné nagykállói lakos önkormányzati közterületen való 

kerítés építése iránti kérelme tárgyában 
25. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 03/3 hrsz-ú ingatlanon ÖKO  PARK és 

TANÖSVÉNY kialakítása tárgyában 
26. Előterjesztés Balogh Ferenc nagykállói lakos ingatlan-felajánlása tárgyában 
27. Előterjesztés Gelsi Tibor nagykállói lakos közterületi akácfák kivágása iránti 

kérelme tárgyában 
28. Előterjesztés a 0467/9, 0467/10 és a 0467/14 hrsz-ú ingatlanok bérlése tárgyában  

 Stockné Ilóczki Adrienn 
 Dankó István 

29. Előterjesztés szociális tűzifa – gyökértuskó – kiosztása tárgyában 
30. Előterjesztés Dudás Ibolya nagykállói lakos gömbtükör kihelyezésére, valamint 

közvilágítási lámpa felszerelésére vonatkozó kérelme tárgyában 
31. Előterjesztés Gombos András önkormányzati résztulajdonban lévő ingatlan 

használata és bekerítése 



6 

 

Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs. 

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

 

A Képviselő-testület 8 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 a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi 

tevékenységéről készített tájékoztató és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2018. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Városstratégiai Bizottság 

megtárgyalta. Küldtünk meghívót a Varga Béla megyei igazgató úrnak, Toldi András HTP 

parancsnoknak és Gerebenics Károly kirendeltség-vezetőnek, de nem tudtak jelen lenni, 

mivel sok önkormányzat most tárgyalja a beszámolókat. 

Jó az együttműködésünk. 

 

Sőrés László: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

 

Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek? 

 

Horváth Tibor: Azt szeretném megkérdezni, hogy kihez lehet fordulni akkor, ha látjuk, hogy 

valaki szemetet éget az udvarán.  

 

Bereczki Mária:  A Katasztrófavédelemnek kell bejelenteni, és ők kimennek a helyszínre.  

Az önkormányzatnak van egy rendelete, amelyben meg van határozva az az időszak, amikor 

lehet avart égetni, de országos tűzgyújtási tilalom esetén a meghatározott időpontban sem 

lehet.  

 

Juhász Zoltán:  Javaslom, hogy fogadja el a képviselő-testület a beszámolókat! 

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 Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

62/2019. (IV.11.) Kt. 

 

h a t á r o z a t a 

 

a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről készített 

tájékoztató és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi 

tevékenységéről készített beszámoló elfogadása tárgyában 

 

A Képviselő-testület 

 

1. elfogadja a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos 

Tűzoltóság 2018. évi szakmai tevékenységéről készített beszámolóját. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 

megküldeni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

- Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

- gazdasági csoport 

- képviselő-testületi referens (Kp/564/2019.) 

- irattár 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés  a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva 

tartásának engedélyezése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

megtárgyalta. Április 18. napjától április 23. napjáig lenne zárva az óvoda. Az iskolai 

szünidővel van szinkronban. A Képviselő-testületnek engedélyezni kell a zárva tartást.  

A szünidőben az étkeztetést biztosítjuk. Felmérték a kollégák, és kb. 60 gyerek élt a 

lehetőséggel, hogy kéri az étkeztetést. 

 

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

javasolja elfogadásra a kérelmet. 

 

Juhász Zoltán: 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 

 

63/2019. (IV.11.) Kt. 

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának engedélyezése 

tárgyában 

 

Képviselő-testület 
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- engedélyezi, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2019. április 18-tól 2019. április 

23-ig zárva tartson, azzal a kitétellel, hogy a meghatározott időszakban felmerülő szülői 

igény esetén a gyermekek napközbeni ellátását megoldani köteles. 

- felkéri az intézményvezetőt a szülők időben történő tájékoztatására. 

 

Határidő: 2019. 03. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

o Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

o Képviselő-testületi referens 

o Gazdasági Iroda 

o Köznevelési referens 

 

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

 

Bereczkiné Pápai Margit képviselő asszony megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő. 

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés  az óvodába történő jelentkezés módjának, valamint 

óvodai általános felvételi időpontnak a meghatározása a 2019/2020. nevelési évre 

vonatkozóan 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán:  Az óvodába történő jelentkezés módjának, valamint az óvodai általános 

felvételi időpontnak a meghatározásáról szóló előterjesztést a Pénzügyi és a Közjóléti 

Bizottság megtárgyalta. 

Az óvodai beiratkozásra 2019. április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. 

 

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

Aki egyetért a határozat-tervezettel, 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 

 

64/2019. (IV.11.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

az óvodába történő jelentkezés módjának, valamint óvodai általános felvételi 

időpontnak a meghatározása a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan 

 

Képviselő-testület 

 

1./ a 2019/2020. nevelési évre az óvodába történő általános felvételi időpontokat az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

a.) beiratkozás: 2019. május 07-08. (kedd-szerda) 8.00-17.00 óra 

 

b.) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:2019. június 07. 

 

2./ Meghatározza az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjét a 

2019/2020. nevelési év általános felvételi időszakára a határozat melléklete szerinti 

tartalommal.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

o Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

o Képviselő-testületi referens 

o Gazdasági Iroda 

o Köznevelési referens 
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1. melléklet a 64/2019.(IV.11.) képviselő-testületi határozathoz 

Nagykálló Város Önkormányzata 

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

Tel.:(42) 263-407 Fax:42/263-309; 4321 Nagykálló Pf.4. E-mail.jegyzo@nagykallo.hu 

 

KÖZLEMÉNY 

A 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről 

Tisztelt Szülők! 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás 

idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi 

közleményt tesszük közzé: 

A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja 

2019. május 07-én (kedd):  8:00-17:00 óráig 

 

 2019.május 08-én (szerda):  8:00-17:00 óráig 

 

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda (Nagykálló, Szabadságharcos út 8.sz) hivatalos 

helyiségében. 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig 

betöltik a  

3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem 

íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló  

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az év közbeni 

felvételi igényeket is. Ez azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után 

töltik be a 3. életévüket. 

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2019/2020. nevelési évre a jogszabályban 

megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően 

dönt az óvoda vezetője. 
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 A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak 

fénymásolata 

 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, és annak fénymásolata 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, és annak fénymásolata 

 jegyzői hatósági bizonyítvány hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításáról – igényelhető: Nagykállói Polgármesteri Hivatal – Szociális Csoport 

 nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től 

hatályos Polgári Törvény könyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői 

felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) 

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. 

Az óvoda a Nagykálló város teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől 

számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a 

fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda 

vezetőjénél. 

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

 

Nagykálló, 2019. 04. 05.   Juhász Zoltán                        Nagy Tamásné 

                 Polgármester                       intézményvezető 

 

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

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés  a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 
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Juhász Zoltán: Az indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről szóló előterjesztést a Pénzügyi és Közjóléti 

Bizottság megtárgyalta. 

 

Balogh Imre:  Megtárgyalta a bizottság az előterjesztést, és elfogadásra javasolta. 

 

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

kiegészítése? – Nincs. 

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 

 

65/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában 

 

A Képviselő – testület  

 

1.) a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda a 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportok 

számát az alábbiak szerint határozza meg: 

 Brunszvik Teréz tagóvoda 7 csoport, 

 Szivárvány tagóvoda 4 csoport. 

 

2) 2019. szeptember 1-jétől a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda valamennyi óvodai 

csoportja esetében engedélyezi a maximális csoportlétszám 20%-al való túllépését. 
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3) felkéri a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda vezetőjét, hogy a nevelési év indítása során, 

továbbá a nevelési év közben érkező gyermekek csoportba való besorolásánál 

törekedjen az egyenletes csoportlétszám kialakításra. 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Polgármester, Intézményvezető 

  

Határozatot kapják: 

 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 

 Képviselő-testületi referens 

 Köznevelési referens 

 Irattár 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés  a Ratkó József Városi Könyvtár április havi nyitva 

tartásának módosítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Könyvtár áprilisi nyitva tartásáról szóló előterjesztést mindenki 

megkapta. Az olvasók igényei fel lettek mérve, így alakította ki intézményvezető asszony a 

nyitva tartás rendjét április hónapra.  

 

Balogh Imre:  A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A határozat-tervezetben 

az április hónapra vonatkozó csütörtöki nyitva tartás 10.00 órától 17.00 óráig szerepel a 

kérelemben. Itt elírás történt. Ezt javasolja kijavítani.  

Továbbá május 1-jétől H-Sz-P: 9-15, K-Cs: 9-17 óráig van megjelölve a kérelemben a 

nyitva tartás. Két szombati napon pedig 9-12-ig lenne nyitva.  A bizottság javasolta 

elfogadásra a kérelemben szereplő nyitva tartási időket. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a bizottság javaslatával, vagyis a módosító javaslattal, kérem, 

szavazzon! 

 

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

módosító javaslatot. 
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Aki a határozat-tervezetet elfogadja a módosító javaslattal együtt, 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 

 

66/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

„A Ratkó József Városi Könyvtár április havi nyitva tartásának módosítása 

tárgyában” 

 

Képviselő – testület 
 

1.) hozzájárul a Ratkó József Városi Könyvtár 2019. április havi nyitva tartásának 

módosításához az alábbiak szerint: 

Hétfő: 10.00-15.00 

Kedd: 10.00-15.00 

Szerda: 10.00-15.00 

Csütörtök: 10.00-17.00 

Péntek: 10.00-15.00 

Szombat: 2019. április 13., 27. / 9.00-12.00  

 

2.)hozzájárul, hogy 2019. május 1. napjától a Ratkó József Városi Könyvtár az 

alábbiak szerint tartson nyitva: 

Hétfő, szerda, péntek:   9.00-15.00 óráig 

Kedd, csütörtök:  9.00-17.00 óráig 

Adott hónapban két szombat (változó) 9.00-12.00 óráig 
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3.) felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges lépések megtételére. 

 

Határidő: 2019. év 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

 Ratkó József Városi Könyvtár 

 Képviselő – testületi referens 

 ügyintéző 

 Irattár 

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának 

és 2019. évi munkatervének elfogadása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, 

továbbá a 2019. évi munkatervét a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta.  

 

Balogh Imre:  A Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót és a munkatervet. 

 

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

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 

 

67/2019. (IV.11. ) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

 

a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének 

elfogadása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) elfogadja a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját és 2019. évi 

munkatervét. 

 

Határidő: 2019. április 30.  

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Ratkó József Városi Könyvtár 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés  a fontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztató 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést mind a két bizottság megtárgyalta. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság szintén elfogadásra javasolta. 
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Bereczki Mária: Felsorolásra kerültek azok a fontosabb jogszabályok, amik az 

önkormányzat életét befolyásolják. Szeretnék az Európai Uniós választásokkal 

kapcsolatosan tájékoztatást adni. 

A jegyző ismerteti az Európai Uniós parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 
lakossági tájékoztatót. Az elhangzott tájékoztató megtalálható az önkormányzat honlapján, 
az Hírmondó újságban és a facebookon is. 
 

Juhász Zoltán: 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 

 

68/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

- a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (8.tsp.) Előterjesztés  a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői 

tájékoztató tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A bizottságok megtárgyalták a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői 

tájékoztatót. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Bereczki Mária: Azoknak a határozatoknak a felsorolása található az előterjesztésben, 

amelyek lezárásra kerültek.  

 

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

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 

 

69/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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- a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és 

az értük fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet a kistérségi étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali 

ellátás valamint bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének díjait tartalmazza és 

annak lehetőségeit.  Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokszor 

módosítottuk a rendeletet, így célszerű a régi rendeletet hatályon kívül helyezni, és új 

rendeletet megalkotni. 

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

 

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

elfogadásra javasolta. 

 

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

 

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

javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: 
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------------------------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

5/2019. ( IV.12. ) Önk.  

 

r e n d e l e t e  

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő térítési 

díjakról 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (2) 

bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében- a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 10. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

(1) A rendelet: 

 2. § - 11. §-ában foglalt rendelkezések hatálya a Nagykálló Város Önkormányzata 

közigazgatási területére terjed ki, 

 12-13 §-ában foglalt rendelkezések hatálya Balkány Város Önkormányzata 

közigazgatási területére terjed ki. 

 15. §-ában foglalt rendelkezés hatálya a Bököny Község Önkormányzata közigazgatási 

területére terjed ki. 

 14. § - 17. §-ában foglalt rendelkezések hatálya a Biri Község Önkormányzata 

közigazgatási területére terjed ki. 

 19. § - 23. §-ában foglalt rendelkezések hatálya Érpatak Község Önkormányzata 
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közigazgatási területére terjed ki. 

 24. § - 29. §-ában foglalt rendelkezések hatálya a Geszteréd Község Önkormányzata 

közigazgatási területére terjed ki. 

 30. § - 35. §-ában foglalt rendelkezések hatálya a Kállósemjén Nagyközség 

Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. 

 36. § - 40. §-ában foglalt rendelkezések hatálya a Szakoly Község Önkormányzata 

közigazgatási területére terjed ki. 

 41. § - 51. §-ában foglalt rendelkezések hatálya az Újfehértó Város Önkormányzata 

közigazgatási területére terjed ki. 

 52. § - 54. §-ában foglalt rendelkezések Nagykálló Város Önkormányzata, Biri 

Község Önkormányzata, Érpata Község Önkormányzata, Kállósemjén Nagyközség 

Önkormányzata, Szakoly Község Önkormányzata, Geszteréd Község Önkormányzata, 

Újfehértó Város Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata közigazgatási területére 

terjed ki. 

 

2. Nagykálló Város Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások rendszere 

2. § 

Nagykálló Város Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokat biztosítja: 

a) tanyagondnoki szolgálat, 

b) étkeztetés, 

c) házi segítségnyújtás, 

d) családsegítés, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

f) nappali ellátás (idősek klubja), 

g) átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 

h) szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

i) fogyatékos személyek nappali ellátása. 
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3. Tanyagondnoki szolgálat 

3.§ 

(1) A tanyagondnoki szolgálat a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 

Központ Nagykállói Intézményegysége keretem belül működik. 

(2) A tanyagondnok feladatát az alábbi területeken látja el: 

a) Birketanya 

b) Ludastó 

c) Cukertanya 

d) Nagykerti-szőlő 

4. Étkeztetés 

4.§ 

(1) Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Nagykállói Intézményegysége biztosítja. 

(2) Az étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak minősül: 

a) 60. életévét betöltött személy, vagy 

b) 3-16 éves korig, akik nem részesülnek óvodai/iskolai étkeztetésben, vagy 

c) tartós beteg, vagy 

d) fogyatékossággal, pszichiátriai betegséggel él, vagy 

e) szenvedélybeteg, vagy 

f) életkörülményei nem biztosítanak meleg étel készítésére lehetőséget. 

(3) Tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a 

háziorvos a beteg részére kiadott zárójelentés alapján igazolja. Azon személyek, akik 3-16 

éves korig nem részesülnek óvodai/iskolai étkeztetésben, a szülő/gondviselő köteles 

ennek a ténynek igazolására az óvoda/iskola igazolását beszerezni. Amennyiben a meleg 

étel készítésének feltételei nem adottak, úgy a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arra 

vonatkozóan, hogy életkörülményei nem biztosítanak meleg étel készítésére lehetőséget. 

 

5. Házi segítségnyújtás 

5. § 
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A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Nagykállói Intézményegysége látja el. 

6. Családsegítés 

6.§ 

A családsegítést a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége biztosítja. 

 

7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

7.§ 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység keretein belül működik 

 

8. Nappali ellátás (idősek klubja) 

8.§ 

Az idősek klubja a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége keretein belül működik. 

 

9. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 

9. § 

Az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona a Dél-Nyírségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. 

10. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

10.§ 

A szenvedélybetegek közösségi ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. 

 

11. Fogyatékos személyek nappali ellátása 

11. § 

A fogyatékos személyek nappali ellátását a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége biztosítja. 
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12. Balkány  

Város Önkormányzata részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások 

12.§ 

Balkány Város Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátást biztosítja: 

a) családsegítés 

13. Családsegítés 

13.§ 

A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége biztosítja. 

14. Biri 

Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások 

14.§ 

Biri Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokat biztosítja: 

a) tanyagondnoki szolgálat, 

b) családsegítés, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 

15. Tanyagondnoki szolgáltatás  

15. § 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 

Központ Nagykállói Intézmény egysége keretein belül működik. 

(2) A tanyagondnok feladatát a következő területen látja el: 

a) Táncsics-telep 

16. Családsegítés 
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16.§ 

A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége biztosítja. 

 

17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

18. § 

19.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység keretein belül működik. 

 

20. Bököny 

Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások 

 

18.§ 

A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége biztosítja. 

 

 

21. Érpatak 

Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások 

19.§ 

Érpatak Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokat biztosítja: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) nappali ellátás (idősek klubja) 
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22. Étkeztetés 

20.§ 

Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki 

Intézményegysége biztosítja. 

 

23. Házi segítségnyújtás 

21.§ 

A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Érpataki Intézményegysége látja el. 

 

24. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

22.§ 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység keretein belül működik. 

 

25. Nappali ellátás (idősek klubja) 

23.§ 

Az idősek nappali ellátását a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Érpataki Intézményegysége biztosítja. 

26.  Geszteréd 

Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások 

24.§ 

Geszteréd Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokat biztosítja: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
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e) nappali ellátás (idősek klubja) 

 

27. Étkeztetés 

25.§ 

Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi 

Intézményegysége biztosítja. 

26. Házi segítségnyújtás 

26.§ 

A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Geszterédi Intézményegysége látja el. 

27. Családsegítés 

27.§ 

A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége biztosítja. 

28. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

28.§ 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység keretein belül működik. 

 

29. Nappali ellátás (idősek klubja) 

29.§ 

Az idősek nappali ellátását a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Geszterédi Intézményegysége biztosítja. 

 

30. Kállósemjén 

Nagyközség Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások 

30.§ 

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: 
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a) tanyagondnoki szolgáltatás, 

b) étkeztetés, 

c) házi segítségnyújtás, 

d) családsegítés, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

f) nappali ellátás (idősek klubja) 

31. Tanyagondnoki szolgáltatás 

31.§  

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 

Központ Kállósemjéni Intézményegység keretein belül működik. 

(2) A tanyagondnok feladatát az alábbi külterületeken látja el: 

a) Péterhalom 

b) Forrástanya 

c) Újfalurét 

 

32. Étkeztetés 

32.§ 

Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni 

Intézményegysége biztosítja. 

 

33. Házi segítségnyújtás 

33.§ 

A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Kállósemjéni Intézményegysége látja el. 

34. Családsegítés 

34.§  

A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegysége biztosítja. 

35. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

35.§ 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység keretein belül működik. 

 

36. Nappali ellátás (idősek klubja) 

36.§ 

Az időskorúak nappali ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 

Központ Kállósemjéni Intézményegység keretein belül működik. 

37. Szakoly 

Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások 

37.§ 

Szakoly Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokat biztosítja: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) nappali ellátás (idősek klubja) 

 

38. Étkeztetés 

38.§ 

Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakolyi 

Intézményegysége biztosítja. 

 

39. Házi segítségnyújtás 

39.§ 

A házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 

Központ Szakolyi Intézményegység keretein belül működik. 

40. Családsegítés 

40.§ 

A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 
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Intézményegysége biztosítja. 

 

41. Nappali ellátás (idősek klubja) 

41.§ 

Az idősek nappali ellátását a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

Szakoly Intézményegysége biztosítja. 

 

42. Újfehértó Város Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások rendszere 

42. § 

Újfehértó Város Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokat biztosítja: 

a) tanyagondnoki szolgálat, 

b) étkeztetés, 

c) házi segítségnyújtás, 

d) családsegítés, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

f) nappali ellátás (idősek klubja), 

g) szenvedélybetegek nappali ellátása, 

h) pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

i) átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 

j) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás. 

 

43. Tanyagondnoki szolgálat 

43.§ 

(1) A tanyagondnoki szolgálat a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretem belül működik. 

(2) A tanyagondnok feladatát az alábbi területeken látja el: 

a) Petőfitag 

b) Szilashát 
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c) Kisszegegyháza 

d) Ereszvény-tanya 

e) Sorhegy 

f) Vadastag 

g) Dózsatag 

h) Táncsicstag 

i) Kismicska-tanya 

44. Étkeztetés 

44.§ 

Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 

Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

45. Házi segítségnyújtás 

45. § 

A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ látja el. 

46. Családsegítés 

46.§ 

A családsegítést a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 

Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

47. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

47.§ 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik 

48. Nappali ellátás (idősek klubja) 

48.§ 

Az idősek klubja a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 

Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik. 

 

49. Szenvedélybetegek nappali ellátása 
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49.§ 

A szenvedélybetegek nappali ellátását a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 

50. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

50.§ 

A pszichiátriai betegek ellátását a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 

51. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 

51. § 

Az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona a Dél-Nyírségi Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül 

működik. 

52. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás 

52.§ 

A pszichiátriai betegek közösségi ellátását a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 

53. A szociális szolgáltatások igénybevételi rendje 

53.§ 

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó valamennyi ellátás igénybevételét az 

ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmezheti az intézmény vezetőjénél. 

(2) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézmény 

vezetőjének döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást 

igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. 

(3) Az intézményi jogviszony keletkezése esetén az intézmény vezetője, az ellátás 

igénybevételének időpontjában az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével 

megállapodást köt. Nem szükséges megállapodást kötni a családsegítő és a tanyagondnoki 

szolgáltatásra. 
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54. Soron kívüli elhelyezés szabályai 

54.§ 

(1) Ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélybe kerül, az intézményvezető döntése 

alapján azonnali ellátás biztosítható. 

(1) Több soron kívüli kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről a fenntartó dönt. 

 

55. Az intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése 

55.§ 

(1) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben, illetve 

azt az intézmény vezetője megszüntetheti az 101.§-ában foglaltaknak megfelelően. 

(2) Az intézmény vezetője az intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a 

megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes 

képviselőjét. 

56. Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

56.§ 

(1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különös tekintettel a 

szociálpolitika szereplői közötti együttműködés, párbeszéd koordinálására. 

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következő szervezetek képviselői: 

a) Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere, 

b) Pénzügyi és Közjóléti Bizottság Elnöke 

c) Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

d) A településen működő történelmi egyházak képviselői 

e) Városért Alapítvány képviselője 

f) Nagykálló Városvédő Egyesület képviselője 

(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart, 

amelyek nyilvánosak. 

(4) A szociálpolitikai kerekasztal alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ, és dönt a 

kerekasztal ügyrendjéről. 

 

57. Alap-és szakosított ellátások térítési díja 
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57.§ 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokért és tartós 

bentlakásos elhelyezést biztosító intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak 

mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

58. Záró rendelkezés 

58.§ 

(1) Jelen rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben és megismételt 

eljárásokban kell alkalmazni. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nagykálló Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 12/2011. (IV. 11.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Juhász Zoltán       Bereczki Mária 

polgármester                    jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2019. április 12. napján     

                Bereczki Mária 

                      jegyző 
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1. melléklet a 5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelethez 

 

I. Alapszolgáltatások és szakosított ellátások intézményi térítési díja 

I.1. Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység térítési díjai: 

I.1.1. Szociális étkeztetés 

 

a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén :                        370.-Ft /nap  

b.) Lakáson történő étkeztetés esetén:                    440.-Ft/ nap   

 

I.1.2. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)    

a)  szociális segítés         200.-Ft/óra 

b)  személyes gondoskodás        200.-Ft/óra 

 

I.1.3. Időskorúak nappali ellátása: (ÁFA mentes)                     

a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:     0.-Ft/nap 

b) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:             370.- Ft/nap 

 

I.1.4. Fogyatékos személyek nappali ellátása (ÁFA mentes):                           0.-Ft/nap 

 

I.1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                     0.-Ft/nap 

 

I.1.6. Idősek otthona                 2.266.- Ft/nap 

                             67.980.- Ft/hó 

 

I.2. Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegység 

térítési díjai: 

I.2.1. Szociális étkeztetés 

 

a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén :                         300.-Ft /nap  

b.) Lakáson történő étkeztetés esetén:                         370.-Ft/ nap   
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I.2.2. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)    

a)  szociális segítés         100.-Ft/óra 

b)  személyes gondoskodás        150.-Ft/óra 

 

I.2.3. Időskorúak nappali ellátása: (ÁFA mentes)                     

a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:     0.-Ft/nap 

b) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:             300.- Ft/nap 

I.2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                     0.-Ft/nap 

 

I.3. Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegység 

térítési díjai: 

I.3.1. Szociális étkeztetés 

 

a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén :                         400.-Ft /nap  

b.) Lakáson történő étkeztetés esetén:                          400.-Ft/ nap   

 

I.3.2. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)    

a)  szociális segítés         150.-Ft/óra 

b)  személyes gondoskodás        150.-Ft/óra 

 

I.3.3. Időskorúak nappali ellátása: (ÁFA mentes)                     

a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:     0.-Ft/nap 

b) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:             400.- Ft/nap 

 

I.3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                     0.-Ft/nap 

 

I.4. Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni 

Intézményegység térítési díjai: 

I.4.1. Szociális étkeztetés 
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a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén :                         450.-Ft /nap  

b.) Lakáson történő étkeztetés esetén:                          550.-Ft/ nap   

 

I.4.2. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)    

a)  szociális segítés             0.-Ft/óra 

b)  személyes gondoskodás            0.-Ft/óra 

 

I.4.3. Időskorúak nappali ellátása: (ÁFA mentes)                     

a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:     0.-Ft/nap 

b) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:             450.- Ft/nap 

 

I.4.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                         0.-Ft/nap 

 

I.5. Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakolyi Intézményegység 

térítési díjai: 

I.5.1. Szociális étkeztetés 

 

a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén :                          405.-Ft /nap  

b.) Lakáson történő étkeztetés esetén:                           425.-Ft/ nap   

 

aa) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelme 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének  a 150% -át nem haladja meg:   

           350.- Ft/nap   

ba) Lakáson történő étkezés esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének  a 150% -át nem haladja meg:   

           370 Ft/nap   

I.5.2. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)    

a)  szociális segítés             0.-Ft/óra 

b)  személyes gondoskodás            0.-Ft/óra 

 

I.5.3. Időskorúak nappali ellátása: (ÁFA mentes)                     
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a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:     0.-Ft/nap 

b) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:             405.- Ft/nap 

 

I.6. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató 

Központ térítési díjai: 

I.6.1. Szociális étkeztetés 

 

a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 

jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg:  

             430 Ft/nap 

b) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 

jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg: 

  630 Ft/nap 

c) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-a fölött van: 

  485 Ft/nap  

d) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-a fölött van: 

  685 Ft/nap 

  

e) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén diétás étkezés        645 Ft/nap 

 

f) Lakáson történő étkeztetés esetén diétás étkezés              825 Ft/nap 

 

I.6.2. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)    

a)  szociális segítés és személyes gondoskodás       200.-Ft/óra 

 

aa) ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 37.100,-

Ft-ot:                          0 Ft/óra 

 

ab) ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme meghaladja a 37.100,-Ft-ot, 

de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át: 



40 

 
             100.-Ft/óra 

ac) ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át:                    200.-Ft/óra 

 

I.6.3. Időskorúak nappali ellátása: (ÁFA mentes)                    

a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:     0.-Ft/nap 

b) Napközbeni tartózkodás igénybevevőkre, étkezés igénybevételével:           

ba) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg                            400.- Ft /nap  

bb) ha az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének a 200%-a fölött van:                              455  Ft /nap 

 

I.6.4. Szenvedélybetegek nappali ellátása (ÁFA mentes):   

       

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:  

   0.-Ft/nap 

b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén:     350.-Ft/nap 

 

I.6.5. Pszichiátriai betegek nappali ellátása (ÁFA mentes):    

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:  

   0.-Ft/nap 

b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén:     350.-Ft/nap 

 

I.6.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                  20.-Ft/nap 

 

I.6.7. Idősek otthona               2.500.- Ft/nap 

                           75.000.- Ft/hó 
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő térítési 

díjakról 

5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

 

1.Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a társulási 

megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.  

 

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig 

állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az 

intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 

meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani..  

 

2.Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet területi hatályát tartalmazza. 

2-11. §-hoz 

Nagykálló Város Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások rendszerét tartalmazza. 

12-13. §-hoz 
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Balkány Város Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

rendszerét tartalmazza. 

14-17. §-hoz 

Biri Község Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

rendszerét tartalmazza. 

18. §-hoz 

Bököny Község Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások rendszerét tartalmazza. 

19-23. §-hoz 

Érpatak Község Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások rendszerét tartalmazza. 

24-29. §-hoz 

Geszteréd Község Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások rendszerét tartalmazza. 

30-36. §-hoz 

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások rendszerét tartalmazza. 

37-41. §-hoz 

Szakoly Község Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások rendszerét tartalmazza. 

42-52. §-hoz 

Újfehértó Város Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások rendszerét tartalmazza. 

53-55. §-hoz 

A szolgáltatások igénybevételi rendjét szabályozza. 

56. §-hoz 

A helyi szociálpolitikai kerekasztal működését határozza meg. 
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57. §-hoz 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokért és tartós 

bentlakásos elhelyezést biztosító intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról 

rendelkezik. 

58.§-hoz 

A rendelet hatályba lépését határozza meg. 

 

A rendelet hatályba lépését határozza meg tekintettel a „Magyarország gazdasági 

stabilitásról” szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ra, amely szerint fizetési kötelezettséget 

megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 

kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 

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

 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés  a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

21/2014. (XII.18.) Önk. rendelet módosítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Ezt a rendeletet 2014. decemberében alkotta meg a képviselő-testület. 

Észrevételezték a Kormányhivatalból, hogy a rendeletünk egyes bekezdései személyiségi 

jogokat sértenek. Ezért a 10. § (2) bekezdésének c.) pontját pontosítani szükséges, míg a 

d.) pontját hatályon kívül kell helyezni.  

 

Bereczki Mária: A rendelet 10. § (2) bekezdés c.) pontja annyiban változna, hogy ha a 

beépített és a beépítetlen ingatlanok előtti terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a 

járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem gondoskodik a 

tulajdonos, vagy használó, akkor a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg.  

Ez a paragrafus korábban nem csak az ingatlan előtti, hanem az ingatlanon belüli rendben 

tartásról is szólt. A Kormányhivatal azt jelezte, hogy az ingatlanon belüli tisztántartásról 

nem rendelkezhet az önkormányzat.  
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A d.) pont, amelyet hatályon kívül kell helyezni arról szólt, hogy a beépítetlen területekre, 

esetlegesen elő volt írva, hogy a tulajdonosok nevét, elérhetőségét táblán ki kell tenni.  

 

A 11/a., pont annyiban változna, hogy korábban arról szólt, hogy akik a közszolgáltatást, 

vagy a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltató szolgáltatásait nem veszik igénybe 

azok sértik a közösségi együttélés alapvető szabályait. Ez a hulladékszolgáltatással 

kapcsolatos szolgáltatás. Ki kellett egészítenünk annyival, hogy a „gazdálkodó szervezetek 

kivételével”. Ezekre a szervezetekre más jogszabály vonatkozik.  

 

Tóth Zoltán:   Akik nem takarítják a portájukat, akkor semmilyen szankciót nem lehet 

alkalmazni velük szemben? 

 

Bereczki Mária:   Más jogszabályok természetesen alkalmazhatók, de helyi rendelettel ezt 

nem szabályozhatjuk. Az ÁNTSZ felszólíthatja a tulajdonost.  

 

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

 

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

javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

6/2019. ( IV.12. ) Önk.  

 

r e n d e l e t e  

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) 

Önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

 



45 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

következőket rendeli el: 

 § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlanok előtti terület tisztántartásáról, 

gyommentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem 

gondoskodik.” 

 § 

A Rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja hatályát veszti. 

 

 § 

A Rendelet 11. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„a) gazdálkodó szervezetek kivételével, aki a közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem 

a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatót veszi igénybe.  

 

 §. 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

Juhász Zoltán       Bereczki Mária 

polgármester                                 jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2019. április 12. napján     

                Bereczki Mária 

                      jegyző 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés  a civil szervezeteknek 2018. évben nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az elmúlt évben kapott támogatásokkal kötelesek a civil szervezetek 

elszámolni. Az előterjesztés tartalmazza az egyes szervezetek által kapott támogatás 

összegeit.  

 

A két bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Balogh Imre: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az oktatási és kulturális 

alapból valamint a karitatív alapból tavaly biztosított támogatási összegekkel való 

elszámolást. Megállapította, hogy a civil szervezetek mindegyike részletesen elszámolt a 

kapott összegekkel. Volt olyan szervezet, amelyik átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, 

mivel nem arra tudta felhasználni a pénzt, amire kérte. Ezeket a kérelmeket a bizottság 

elfogadásra javasolta. 

Megállapítottuk, hogy folyamatosan javul az elszámolási fegyelem. 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta a sport-, a közbiztonsági- valamint 

a környezetvédelmi, önerő és váratlan kiemelkedő esemény támogatására szolgáló alapból 

tavaly kapott támogatási összegekkel való elszámolást. 

Megállapította, hogy minden civil szervezet részletesen elszámolt az összegekkel. 

Átcsoportosítási kérelem is volt, amelyet elfogadott a bizottság.  

 

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

 

Aki a bizottságok javaslatával egyetért, kérem, szavazzon! 

 

 

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

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

70/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatás felhasználása tárgyában 

A Képviselő – testület: 

 

1.) elfogadja a helyi önszerveződő közösségek 2018. évben kapott támogatás 

felhasználásáról szóló elszámolását. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés  a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatására benyújtott kérelmek elbírálása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

rendeletünk valamint a 2019. évi költségvetési rendeletünk értelmében a támogatásra 

fordítható keret összegét 13,7 millió forintban határozta meg a képviselő-testület. Ezt az 

összeget rendeletben meghatározott százalékban a sport alap,  a közbiztonsági alap, a 
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karitatív alap, a kulturális alap valamint a környezetvédelmi, önerő és váratlan kiemelkedő 

események alapra benyújtott civil szervezetek között osztja szét a képviselő-testület.  

A két bizottság megtárgyalta a civil szervezetek által benyújtott kérelmeket. 

 

Sőrés László: A Közbiztonsági alapban rendelkezésre álló összeg 685.000,-Ft, amelyet a 

következők szerint osztott szét a bizottság: 

 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2018. évben 

kapott 

támogatás 

A Bizottság 

által javasolt 

támogatás 

Jogcímek 

Nagykállói 

Polgárőrség 350 000 200 000  200 000 

Üzemanyagktg.200.000.- 

Ft,  

Nagykállói 

Városvédő 

Egyesület 
200 000    ----- 

Az Ersmus+YE pályázat 

keretében létrehozott 

közösségi kert fakivágást 

követő helyreállítása 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

685 000 485 000  485 000 

Tagdíj: 25.000.- Ft, 

Üzemanyag: 150.000.- Ft, 

Eszközök vásárlása: 

310.000.- Ft 

Összesen:  1 235 000 685 000  685.000   

 

A Nagykálló Városvédő Egyesület részére nem javasolt a bizottság támogatást, mert amire 

kérte, az a feladat idő közben megvalósult. 

 

Juhász Zoltán: Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyéb 

javaslata? – Nincs. 

Aki egyetért a Közbiztonsági alap bizottság által javasolt felosztásával, kérem, szavazzon! 

 

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

Közbiztonsági alap bizottság által javasolt szétosztását.  

 

Széplaki Tamás: Annyit szeretnék elmondani ennél a napirendnél, hogy elég nehéz dolga 

volt a bizottságnak az alapokban rendelkezésre álló összegek felosztásában. A tegnapi 
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napon 13 órától 20 óráig tartottak a bizottsági ülések, ami azt mutatja, hogy eléggé 

megvitattuk a napirendeket. Tehát nem annyi, hogy egy mondatban megszavazzuk.  Ezt 

csak tájékoztatásképpen mondom azoknak, akik nem voltak a bizottságok ülésein.  

 

Juhász Zoltán: A Sport alap felosztása következik. 

 

Sőrés László: A Sport alapban 8.220.000,-Ft áll rendelkezésre a civil szervezetek részére. A 

következők szerint osztotta fel a bizottság a szervezetek között az összeget: 

 

 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2018. 

évben 

kapott 

támogatás 

A 

Bizottság 

által 

javasolt 

támogatás 

Jogcímek 

Asztalitenisz és 

Tömegsport 

Club Nagykálló 
700 000 200 000  200 000 

Bérleti díjak: 150.000.- Ft, 

Utánpótlás nevelés célzatú 

költségek, felszerelések: 

50.000.- Ft,  

Nagykállói 

Dragon Sport 

Egyesület 500 000 200 000  200 000 

Terembérlet: 100.000.- Ft, 

Felszerelések: 100.000.- Ft. 

Nagykállói 

Röplabda 

Sportegyesület 

200 000 200 000  200 000 

Terembérleti díjak: 70.000.- 

Ft, Utazási ktg-ek: 80.000.- 

Ft, Versenyszervezés, 

játékvezetői díjak, nevezések: 

50.000.- Ft 

Sporthorgász 

Egyesület 

200 000 70 000    70 000 

Megyei Horgászversenyek 5 

db: 20.000.- Ft,  

Vízpart rendezés, fejlesztés: 

50.000.- Ft 

Shotokan 

Karate-Do 

Egyesület 950 000 650 000  850 000 

Terembérleti díj: 400.000.- Ft, 

Nevezési díj: 150.000.- Ft, 

útiktg: 300.000.- Ft 
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Nagykállói 

Városi 

Sportegyesület 

6 000 000 6 000 000  6 000 000 

Játékosok, edzők, 

instruktorok ktg. Térítése: 

5.000.000.- Ft, Szövetségnek 

fizetett költségek, sportorvosi 

díjak, egyéb ktg-ek 

(élelmiszer, tisztítószer): 

1.000.000.- Ft 

Nagykállói 

Csillagösvény 

Íjász Egyesület 800 000 250 000  350 000 

Íjászverseny ktg-ei: 200.000.- 

Ft, Jurta készítése: 150.000.- 

Ft 

SZATE 

540 000 350 000  350 000 

Pályabérleti díjak: 250.000.- 

Ft,  

Személyszállítási költség: 

100.000.- Ft 

Összesen:  9 890 000 7 920 000  8 220 000   

 

Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek, esetleg más javaslata a bizottság által javasolt 

támogatásokra vonatkozóan? – Nincs. 

Aki egyetért a sport alap bizottság által javasolt szétosztásával, kérem, szavazzon! 

 

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

sport alap bizottság által javasolt szétosztását.  

 

Juhász Zoltán: A következő a karitatív alap. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság tárgyalta a karitatív alap szétosztását, 

amelyben 685.000,-Ft állt rendelkezésre. Ezt az összeget a következők szerint javasoljuk 

elfogadásra: 

 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2018. évben 

kapott 

támogatás 

A Bizottság 

által 

javasolt 

támogatás 

Jogcímek 
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Debrecen-

Nyíregyháza 

Egyházmegyei 

Karitász        Szent 

Kristóf Csoportja 300 000 100 000 120 000 

Étkeztetés 40.000.- Ft, 

Strandbelépő: 80.000.- 

Ft 

Nagykállói Beteg 

Gyerekekért 

Alapítvány 600 000 275 000 325 000 

Beteg gyermekek 

támogatása: 325.000.- 

Ft 

Nagykállói 

Református 

Egyházközség 150 000 120 000 120 000 

Családi és ifjúsági 

nyári tábor busz ktg-e 

120.000.- Ft 

Nagykállói 

Görögkatolikus 

Egyházközség 1 188 000 120 000 120 000 

Táboroztatásra 

120.000.- Ft 

Összesen:  2 238 000 615 000 685 000   

 

Juhász Zoltán: A bizottság próbálta igazságosan elosztani a támogatási összeget. 

Van-e valakinek kérdése, esetleg egyéb javaslata a támogatás szétosztására vonatkozóan? 

– Nincs. 

Aki egyetért a bizottság által javasolt összegekkel, kérem, szavazzon! 

 

 

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

karitatív alap bizottság által javasolt szétosztását. 

 

 

Juhász Zoltán: A következő a Kulturális alap. 

 

Balogh Imre: A kulturális alapban 3.425.000,-Ft áll rendelkezésre, amelyet a civil 

szervezetek részére a következők szerint osztott szét a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság: 

 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2018. évben 

kapott 

támogatás 

A Bizottságok 

által javasolt 

támogatás 

Jogcímek 
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ARCADELT 

Művészeti 

Egyesület 
500 000 250 000 450 000 

Prágai Nemzetközi 

Kórusfesztivál részvételi 

díj-szállás ktg.: 450.000.- 

Ft 

Cantarella 

Egyesület 
419 000 400 000 365 000 

Utazási ktg.: 265.000.- Ft, 

Felkészítő tábor 

szállásktg.: 100.000.- Ft,  

Kállai Kettős 

Közalapítvány 360 000 480 000 360 000 

Táncoktató tiszteletdíja: 

360.000.- Ft 

Kállai Lakodalmas 

Egyesület 

350 000 150 000 200 000 

Minősítő Fesztivál 

Veresegyháza buszbérlés: 

100.000.- Ft, 

Hagyományőrző fesztivál 

utiktg.: 100.000.- Ft 

Nagykállói 

Népművészeti 

Egyesület 

930 000 300 000 500 000 

Bemutatók, oktatás 

tartásához anyagktg.: 

150.000.- Ft, Utazási ktg.: 

150.000.- Ft, 

Belépőjegyek: 75.000.- Ft, 

Szállás ktg 2 éjszakára: 

100.000.- Ft,  Kiállítások 

rendezése: 25.000.- Ft 

Tűzrózsa 

Egyesület 

500 000 350 000 350 000 

Önkormányzat felé 

fennálló tartozás 

kiegyenlítésére: 200.000.- 

Ft, Hagyományőrző ruhák 

vásárlása: 50.000.- Ft, 

Hangszerek fenntartására: 

50.000.- Ft, Utazási ktg. 

50.000.- Ft, 

NOE Családi Kör 

Egyesület 
250 000 200 000 200 000 

Utazási ktg.: 100.000.- Ft, 

Ünnepségekre: 100.000.- 

Ft 
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Őszi Napfény 

Nyugdíjas 

Egyesület 630 000 400 000 400 000 

Belépőkre: 50.000.- Ft, 

Anyagktg.: 200.000.- Ft, 

Utazási ktg.: 150.000.- Ft 

Nagykállói 

Múltunk és 

Jelenünk 

Egyesület 300 000 100 000 200 000 

Eszközökre: 140.000.- Ft, 

Anyagktg. 60.000.- Ft 

Nagykálló-

Metzingen 

Barátikör 

Egyesület 

400 000 300 000 400 000 

Testvérvárosi találkozó 

szervezése: ellátás, szállás 

költsége: 250.000.- Ft, 

kirándulás költségei: 

100.000.- Ft, 

ajándéktárgyak: 50.000.- 

Ft 

Összesen:  4 639 000 2 930 000 3 425 000   

 

Juhász Zoltán: A város kulturális életében döntő szerepet töltenek be a civil szervezetek. 

Van-e valakinek kérdése, esetleg egyéb javaslata a támogatás szétosztására vonatkozóan? 

– Nincs. 

 

Aki egyetért a bizottság által javasolt összegekkel, kérem, szavazzon! 

 

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

kulturális alap bizottság által javasolt szétosztását. 

 

 

Aki a határozat-tervezetet elfogadja az előző szavazásokat is figyelembe véve, kérem, 

szavazzon! 

 

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

tervezetet és az előző szavazásokat is figyelembe véve a következő határozatot hozza: 
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------------------------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

71/2019. (IV.11.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

a helyi önszerveződő közösségek 2019. évre vonatkozó támogatása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

A helyi önszerveződő közösségek által benyújtott támogatási kérelmeket 2019. évre 

vonatkozóan az alábbiak szerint fogadja el: 

  
Közbiztonsági 

alap 
    

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2019. évi 

támogatás 
Jogcímek 

Nagykállói Polgárőrség 
350 000  200 000 

Üzemanyagktg.

200.000.- Ft,  

Nagykállói Városvédő 

Egyesület 

200 000  ----- 

Az Ersmus+YE 

pályázat 

keretében 

létrehozott 

közösségi kert 

fakivágást 

követő 

helyreállítása 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

685 000  485 000 

Tagdíj: 25.000.- 

Ft, Üzemanyag: 

150.000.- Ft, 

Eszközök 

vásárlása: 

310.000.- Ft 

Összesen:  1 235 000  685.000   
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Sport Alap 

 

 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2019. évi 

támogatás 
Jogcímek 

Asztalitenisz és 

Tömegsport 

Club Nagykálló 700 000  200 000 

Bérleti díjak: 150.000.- Ft, 

Utánpótlás nevelés célzatú 

költségek, felszerelések: 50.000.- Ft,  

Nagykállói 

Dragon Sport 

Egyesület 500 000  200 000 

Terembérlet: 100.000.- Ft, 

Felszerelések: 100.000.- Ft. 

Nagykállói 

Röplabda 

Sportegyesület 
200 000  200 000 

Terembérleti díjak: 70.000.- Ft, 

Utazási ktg-ek: 80.000.- Ft, 

Versenyszervezés, játékvezetői díjak, 

nevezések: 50.000.- Ft 

Sporthorgász 

Egyesület 

200 000    70 000 

Megyei Horgászversenyek 5 db: 

20.000.- Ft,  

Vízpart rendezés, fejlesztés: 50.000.- 

Ft 

Shotokan 

Karate-Do 

Egyesület 950 000  850 000 

Terembérleti díj: 400.000.- Ft, 

Nevezési díj: 150.000.- Ft, Utiktg: 

300.000.- Ft 

Nagykállói 

Városi 

Sportegyesület 

6 000 000  6 000 000 

Játékosok, edzők, instruktorokl ktg. 

Térítése: 5.000.000.- Ft, 

Szövetségnek fizetett költségek, 

sportorvosi díjak, egyéb ktg-ek 

(élelmiszer, tisztítószer): 1.000.000.- 

Ft 

Nagykállói 

Csillagösvény 

Íjász Egyesület 800 000  350 000 

Íjászverseny ktg-ei: 200.000.- Ft, 

Jurta készítése: 150.000.- Ft 
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SZATE 

540 000  350 000 

Pályabérleti díjak: 250.000.- Ft,  

Személyszállítási költség: 100.000.- 

Ft 

Összesen:  9 890 000  8 220 000   

 

 

 

Karitatív Alap 

 

 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2019. évi 

támogatás 
Jogcímek 

Debrecen-

Nyíregyháza 

Egyházmegyei 

Karitász        Szent 

Kristóf Csoportja 300 000 120 000 

Étkeztetés 40.000.- Ft, 

Strandbelépő: 80.000.- Ft 

Nagykállói Beteg 

Gyerekekért 

Alapítvány 600 000 325 000 

Beteg gyermekek 

támogatása: 325.000.- Ft 

Nagykállói 

Református 

Egyházközség 150 000 120 000 

Családi és ifjúsági nyári 

tábor busz ktg-e 120.000.- 

Ft 

Nagykállói 

Görögkatolikus 

Egyházközség 1 188 000 120 000 

Táboroztatásra 120.000.- Ft 

Összesen:  2 238 000 685 000   
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Oktatási és Kulturális Alap 

Egyesület neve 
Igényelt 

támogatás 

2019. évi 

támogatás 
Jogcímek 

ARCADELT 

Művészeti 

Egyesület 
500 000 450 000 

Prágai Nemzetközi 

Kórusfesztivál részvételi 

díj-szállás ktg.: 450.000.- 

Ft 

Cantarella 

Egyesület 
419 000 365 000 

Utazási ktg.: 265.000.- Ft, 

Felkészítő tábor 

szállás.ktg.: 100.000.- Ft,  

Kállai Kettős 

Közalapítvány 360 000 360 000 

Táncoktató tiszteletdíja: 

360.000.- Ft 

Kállai Lakodalmas 

Egyesület 

350 000 200 000 

Minősítő Fesztivál 

Veresegyháza buszbérlés: 

100.000.- Ft, 

Hagyományőrző fesztivál 

utiktg.: 100.000.- Ft 

Nagykállói 

Népművészeti 

Egyesület 

930 000 500 000 

Bemutatók, oktatás 

tartásához anyagktg.: 

150.000.- Ft, Utazási ktg.: 

150.000.- Ft, 

Belépőjegyek: 75.000.- Ft, 

Szállás ktg 2 éjszakára: 

100.000.- Ft,  Kiállítások 

rendezése: 25.000.- Ft 

Tűzrózsa 

Egyesület 

500 000 350 000 

Önkormányzat felé 

fennálló tartozás 

kiegyenlítésére: 200.000.- 

Ft, Hagyományőrző ruhák 

vásárlása: 50.000.- Ft, 

Hangszerek fenntartására: 

50.000.- Ft, Utazási ktg. 

50.000.- Ft, 
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NOE Családi Kör 

Egyesület 
250 000 200 000 

Utazási ktg.: 100.000.- Ft, 

Ünnepségekre: 100.000.- 

Ft 

Őszi Napfény 

Nyugdíjas 

Egyesület 630 000 400 000 

Belépőkre: 50.000.- Ft, 

Anyagktg.: 200.000.- Ft, 

Utazási ktg.: 150.000.- Ft 

Nagykállói 

Múltunk és 

Jelenünk 

Egyesület 300 000 200 000 

Eszközökre: 140.000.- Ft, 

Anyagktg. 60.000.- Ft 

Nagykálló-

Metzingen 

Barátikör 

Egyesület 

400 000 400 000 

Testvérvárosi találkozó 

szervezése: ellátás, szállás 

költsége: 250.000.- Ft, 

kirándulás költségei: 

100.000.- Ft, 

ajándéktárgyak: 50.000.- 

Ft 

Összesen:  4 639 000 3 425 000   

 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés  a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervének elfogadása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. évre 

vonatkozó üzleti tervét, melyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.  

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

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

 

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 

 

72/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása 

tárgyában 

Képviselő – testület 
 

 elfogadja a NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervét. 

 

 felhatalmazza a Polgármestert a NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft. taggyűlésén jelen határozatban foglaltak képviseletére. 
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Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

 NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit KFT  

 Gazdasági iroda 

 Képviselő – testületi referens 

 ügyintéző 

 Irattár 
 

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

 

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés  a Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület támogatási 

kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult 

a Képviselő-testülethez, hogy a 2019. június 21-22-én megrendezésre kerülő veterán rallyt 

lehetőségeikhez mérten támogatni szíveskedjenek.  

Az eseményt a Retromobil Klub Románia- Nagyvárad és a Gépészkovács Hagyományőrző 

Egyesület Újfehértó rendezik. A magyarországi útvonal több települést is érint, ahol a 

résztvevők a települések nevezetességeivel is megismerkednek.  

Amennyiben a rendezvény támogatást kap, úgy a település címerének feltüntetését 

engedélyezze a képviselő-testület az eseményt népszerűsítő felületeken. 

 

A sörfesztivál június 22-én lesz, és a főtéren átmehetnének. Ezek lassú veterán autók. Meg 

lehet vendégelni őket.  

 

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

elfogadásra javasolta. 

 

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

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

tervezetet, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

73/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

A Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

- hozzájárul a Retromobil Klub Románia- Nagyvárad és a Gépészkovács 

Hagyományőrző Egyesület Újfehértó által 2019. június 21-22-én 

megrendezésre kerülő veterán rally Nagykálló Város területén történő 

áthaladásához, valamint a település címerének a támogatók közötti 

feltüntetéséhez az eseményt népszerűsítő felületeken. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

 Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület 

 Gazdasági iroda 

 Ügyintéző 

 Irattár 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés  a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel 

kapcsolatos 1 helyen módosított településrendezési eszköz elfogadása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

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

 

Bereczki Mária: A Képviselő-testület előtt már többször volt ez az ügy. A rendezési terv 

módosításának lezárására kerülne sor, és ehhez kell a képviselő-testület jóváhagyása. Az 

előző ülésen is tárgyalta a képviselő-testület ezt a napirendet, amikor az állami főépítész 

kezdeményezte az eljárást. Az állami főépítész által végrehajtott egyeztetés kapcsán 

semmilyen jelzés nem érkezett, ami akadályozná, hogy a rendezési terv elfogadásra 

kerüljön. Az állami főépítész úr ugyan három pontban kiegészítést kérté, de megadta a 

jóváhagyó döntését az ügyre vonatkozóan. A képviselő-testületnek a végső döntést kell 

meghozni.  

Ez egyrészt egy határozat lenne, amiben lezárja a képviselő-testület az eljárást, a másik 

rendelet módosítás pedig a rendezési terv módosítása, illetve az építési szabályozási terv 

elfogadása. Továbbá még egy határozat, amely a szerkezeti terv módosítása lenne. 

Tehát ennyit kell elfogadni, és ezzel zárul le ez a több hónapos folyamat. 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a két 

határozatot valamint a rendeletmódosítást elfogadásra javasoltuk. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a gombaüzemmel kapcsolatos 1 helyen módosított 

településrendezési eszköz elfogadásáról szóló határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 8  igen-, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a  

tervezetet, és a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

74/2019. (IV.11.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos 1 helyen módosított 

településrendezési eszköz elfogadása tárgyában 

 

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

komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ beruházással összefüggő 

rendezési tervmódosítását tárgyalásos eljárását a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) Kormány-megbízotti Kabinet, Állami 

Főépítésze Kótai Csaba 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42. § -a alapján lefolytatta. 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Az Állami Főépítész 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42. § (6) pontja alapján 

SZ/4ÁF/00126-19/2019. ügyiratszám alatt megküldött záró szakmai véleményét, a 

jegyzőkönyvet, beérkezett véleményeket, annak kiértékelését megismerte, 

amelyeknek tudatában a módosított településrendezési eszközt elfogadja. 

 

2.) Megbízza a polgármestert 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdése 

alapján gondoskodjon az elfogadott településrendezési eszköz közzétételéről, illetve 

küldje meg a Lechner Tudásközpont, az Állami Főépítész, valamint a résztvevő 

államigazgatási szervek részére.  

 

3.) A 86/2018. (IV. 26.) Kt. határozata alapján a felkéri Dr. Juhász Barna Ügyvédi Irodát, 

hogy a területszerzéseket bonyolítsa le.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                         Határidő: 2019. április 18.        

 

Értesülnek: 

 Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

Kormány-megbízotti Kabinet, Állami Főépítésze Kótai Csaba 

 Lechner Tudásközpont 



64 

 

 Államigazgatási szervek. 

 Veres István Nagykálló Főépítésze  

 Képviselő-testületi referens.                        

 Ügyintéző: Műsz./60/2019.  

 Irattár. 

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

 

Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 8  igen-, 1 ellenszavazattal, tartózkodás  nélkül elfogadja a 

tervezetet, és a következő rendeletet alkotja: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

7/2019. ( IV.12. ) Önk.  

 

r e n d e l e t e  

 

Nagykálló Helyi Építési szabályzatának és Szabályozási terveinek elfogadásáról szóló 

39/2007.(X.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 (1 területre vonatkozó rendezési tervi módosítása a tárgyalásos eljárás szerint) 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  6/A§ (3) bekezdése 

szerinti jogkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42. 

§ alapján a rendelet 9. mellékletében meghatározott 
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- településrendezés településkép védelem egyeztetési szakterületen az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár –Bereg megyei Kormányhivatal, 

- környezetvédelem, természet- és tájvédelem egyeztetési szakterületen a Szabolcs-

Szatmár –Bereg megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály, 

- természet - és tájvédelem egyeztetési szakterületen a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság, 

- vízgazdálkodás és vízvédelem egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízügyi Hatóság, 

- a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok 

teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel egyeztetési 

szakterületen az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

- a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok 

teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel a Felső-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóság, 

- polgári védelem, iparbiztonság egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- közegészségügy egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Főosztálya, 

- légi közlekedéssel érintett település esetében polgári célú légiközlekedés tekintetében 

egyeztetési szakterületen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi - és Vizi közlekedési 

Főosztály, 

- állami célú légiközlekedés szakterületen a Katonai légügyi Hatóság, 

- vasúti pályahálózat szakterületen a közlekedésért felelős Miniszter, 

- közlekedésegyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

- világörökség és világörökségi várományos értékek védelme szakterületen a 

Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Miniszter,  

- régészeti örökség és műemléki érték védelme szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 

- földvédelem egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala Földhivatali Főosztálya, 

- erdőrendezés, erdővédelem egyeztetési szakterületen Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya,  
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- honvédelem egyeztetési szakterületen a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,  

- határrendészet szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 

Rendészeti Igazgatósága, 

- bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély egyeztetési szakterületen a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya, 

- hírközlés egyeztetési szakterületen a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, 

- nukleáris biztonság szakterületen az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági 

Igazgatósága, 

- természetes gyógy tényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme 

szakterületen Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

(1) A HÉSZ 1.§. (3) bekezdése kiegészül: 

……… 

A rendeletet és a külterületre vonatkozó T-2 és T-3/b, T-2m-1, valamint a belterületre 

vonatkozó T-3 rajzszámú Szabályozási terveket együtt kell alkalmazni.” 

2.§. 

(1) A HÉSZ 4. §. (2) bekezdése módosul. 

(2) A beépítésre szánt területek építési használatának mértékét az alábbi táblázat szerint kell 

alkalmazni: 

A terület-felhasználási egységre vonatkozóan Az építési telekre vonatkozóan 

általános 
használat 

szerinti terület 

sajátos 
 használat szerinti  

terület 

megengede
tt 

legnagyobb 
beépí-  

tettség (%) 

megengedett 
legnagyobb 
építmény-  
magasság 

(m) 

legkisebb 
zöldfelület 
aránya * 

(%) 

lakóterület Kisvárosias Lk 40**** -12,5** 20 

Kertvárosias Lke 30 -7,5** 30! 

Falusias Lf 30 -4,5 30! 

vegyes 
terület 

Központi vegyes Vk Vk-Z 40**** 9,5-12,5 25* 

Vk-O 35**** 7,5-12.5 25* 

településközpont vegyes Vt-Z 50 7,5-9,5** 25* 
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terület   Vt-O 40  7,5** 30 

 
gazdasági 

terület 

Egyéb gazdasági és Kereskedelmi – 
szolgáltató Gksz, 

50 ! -7,5-12,5 30* 

Zavaró-mezőgazdasági-üzemi Gmg 40 4,5-8.0 30 

Egyéb nem zavaró gazdasági Ipari  Ge 40 ! -12,5 20* 

 
különleges 

terület 

Sportolási célú KIo-sp 10 4,5- 9,5*** 30 

Temető KI-t 5 4,5** 20 

Kegyeleti park Ki-kep 3 -3,0 25 

Különleges hulladékelh. Kh 10 9,5 30 

Különleges szabadidős célú KIo-sz 10 -7,5 30 

Különleges -strandolási KIo-str. 20 4,5-9,5*** 20 

különleges mezőgazdasági Kio-mü 40 4,5-9,5 40 

különleges mezőgazdasági Kio-mü* 40 4,5-12,5 40 

*      = legalább háromszintes növényállomány telepítése esetén az előírt legkisebb, de 

legalább (20) 25 %-os zöldterületi arány az  egynegyedével csökkenthető.    

! = az OTÉK szerinti 40, illetve 50 % minimális zöldfelület külön eljárással 

csökkentendő /111.§. - megengedőbb érték/ Ha a minisztériumi hozzájárulás meg van, 

akkor lép érvénybe, 

                   egyébként  Lf esetében 40 %, Lke esetében 50 % egyházi építmények és rendeltetés 

esetén az építménymagasság az övezetben kialakult legnagyobb. Védett épület melletti 

telken K=kialakult, ahol az illeszkedés elvét kell alkalmazni úgy, hogy a tervezett  új épület 

a védett épület építménymagassága irányába „lefelé” az övezetre vonatkozó 

építménymagasságtól 1  m-t  eltérhet 

az építménymagasság csak a sportolás, a szabadidő töltés alapépítményei, mint fedett 

csarnok, ugrótorony,  hálótartó építmény és szerkezete, lelátó és a rá helyezett 

eredményjelző tábla építménye elhelyezhetősége e-  setén alkalmazható, egyébként 4,5 

m.  

      a beépítettség oktatási-nevelési egészségügyi létesítmény építésekor, kialakításakor 

legfeljebb 25%,  

*****  Lk és Vt övezet saroktelkein, zártsorú általános beépítési mód esetén a maximális 

beépítés +25 %-al, de legfeljebb 75 %-ig emelhető, amennyiben: 

- A sarok és az átmenő telek beépítettsége : 
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 zártsorú (általános és keretes) beépítési mód esetén +25 %-kal növelhető, de az 
újonnan alakított telek nél csak akkor, ha a területe nem éri el az előírt legkisebb új 
telek területének a kétszeresét, 

 szabadon álló általános, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén 10 %-al 
növelhető az előírt zöldfelületi fedettség terhére. 

- Az így megnövelhető beépítettség azonban nem haladhatja meg : 
 lakóterületi használat esetén a 65 %- ot, 
 gazdasági használat esetén a 50 %- ot 
 különleges területi használat esetén a 40 %- ot 

- A zöldfelületi fedettségbe a tetőkertek és a terepszint alatti építmények fölött legalább 50 

cm talajtakarón kialakított zöldfelületek és a legalább 75 %- os lombkorona fedettségű 

területek (pl. gépkocsi  parkolók) 20  %-ban beszámíthatók. 

 

3. §. 

A HÉSZ 10./A§-a javításra kerül 
4. 10/A. § 20 

5. A különleges mezőgazdasági üzemi terület övezete (Kmü Kio-mü) 

(1) Az övezet zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú mezőgazdasági-ipari 

építmények, valamint a védőtávolságot igénylő mezőgazdasági üzemi 

(telepek) telephelyek, majorok, állattartó telepek elhelyezésére szolgál. 

(2) A mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében kialakíthatók a 

tulajdonos, a telephely működést felügyelő, irányító személyzet számára 

szolgáló lakás is. 

(3) Az övezetben elhelyezhető: 

1. terménytárolást szolgáló épület (pajta, szín, siló, tároló), 

2. állattartó épület, 

3. trágyafermentáló, 

4. mezőgazdasági építmény, 

5. az állattartó telep és a mezőgazdasági üzemi létesítmények működéséhez 

kapcsolódó technológiai jellegű (pld: hullatároló, takarmánykeverő, szociális 

blokk, mérlegház, stb.) építmények. 

(4) Az övezetben nem építhető önálló lakóépület. 
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(5) Az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott védelmi 

övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, 

szociális és igazgatási épület nem helyezhető el. 

(6) A különleges mezőgazdasági üzemi terület övezetében az építmény 

elhelyezés feltételei a következő: 

Sajátos használat ill. rendeltetés: 

Alkalmazható Az építési telek beépítési mód építési övezet jele legnagyobb 

beépítettsége (%) építményének legnagyobb építmény magassága (m) 

legkisebb zöldfelülete (%) legkisebb területe (m2) különleges 

mezőgazdasági üzemi terület SZ Kio-mü 40 4,5-9,5* 40 

2500*építménymagasság = Egy adott funkcióhoz tartozó technológia által 

igényelt toronyszerű építmények esetén az építménymagasság felső értékétől 

el lehet térni,(a technológiai építmények magassága legfeljebb 30 méter!!) 

ezzel együtt az övezetre meghatározott építménymagasság alsó értéke nem 

kötelező (attól kisebb érték is lehet)” 

 

4.§ 

A HÉSZ új 10/B §-al kiegészül: 

10.§ /B 

Kio-mü* 

Különleges mezőgazdasági-kutató-termelő üzemi terület 

(1) Az övezet zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú mezőgazdasági-ipari 
építmények, valamint a védőtávolságot igénylő mezőgazdasági üzemi (telepek) 
telephelyek, növényi eredetű mezőgazdasági feldolgozó, termelő, kutató, 
tároló telepek elhelyezésére szolgál. 

(2) A mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében kialakíthatók a tulajdonos, 
a telephely működést felügyelő, irányító személyzet számára szolgáló lakás is. 

(3) Az övezetben elhelyezhető: 
1. terménytárolást csomagolást szolgáló épület (pajta, szín, siló, tároló, 
hűtőház, doboz-fólia csomagoló), 
2. üvegház, fóliasátor,irodaépület, kutató-kisérleti labor,   
3. komposzttelep, a termeléshez szükséges méretben, 
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4. egyéb mezőgazdasági építmény, 
(2) A növényieredetű feldolgozó-termeló-csomagoló-kutató telep és a 

mezőgazdasági üzemi létesítmények működéséhez kapcsolódó technológiai 
jellegű (pld:keverő, szociális blokk, mérlegház, stb.) építmények. 

(3) Az övezetben nem építhető önálló lakóépület. 
(4)  Az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott védelmi 

övezeten belül önálló lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 
egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem helyezhető el. 

(5) A különleges mezőgazdasági üzemi terület övezetében az építmény 
elhelyezés feltételei a következő: 

(6) Sajátos használat ill. rendeltetés: 
(7) Alkalmazható Az építési telek beépítési mód építési övezet jele legnagyobb 

beépítettsége (%) építményének legnagyobb építmény magassága (m) 
legkisebb zöldfelülete (%) legkisebb területe (m2) különleges 
mezőgazdasági üzemi terület SZ Kio-mü *40 4,5-12,5* 40 10000*m2, 
építménymagasság = Egy adott funkcióhoz tartozó technológia által igényelt 
toronyszerű építmények esetén az építménymagasság felső értékétől el lehet 
térni,(a technológiai építmények magassága legfeljebb 30 méter!!) ezzel 
együtt az övezetre meghatározott építménymagasság alsó értéke nem 
kötelező (attól kisebb érték is lehet)” 

5.§. 

(1) Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba és a hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti. 

(2)  A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben 

alkalmazni kell. 

 

 

                     Juhász Zoltán                                    Bereczki Mária  

    polgármester             jegyző 

A rendeletet kihirdetve:  

Nagykálló, 2019. április 12. napján     

                   Bereczki Mária   

                                  jegyző 

------------------------------------------------------------------- 
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Aki egyetért a szerkezeti terv módosítására vonatkozó határozat-tervezettel, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 8  igen-, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a 

javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

75/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

340/2007.(X.04.) Kt. határozattal elfogadott 

SZERKEZETI TERV módosítására 

 

A Képviselő testület 

 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§.-a (2) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazása 

alapján  

a.)  Marosán Andrea terve szerint a város 1 területére a Településszerkezeti 

tervet a T-1m1 számú tervekkel (egybeszerkesztve a T-1m jelű tervvel) 

és a tervleírását jóváhagyja. 

b.) egyetért a 340/2007.(X.04.) Kt. határozattal elfogadott 

Településszerkezeti terv jelen határozat a.) pontjában megjelölt 

tervekkel történő módosításával. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                         Határidő: 2019. április 18.        

 

Értesülnek: 
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 Veres István Nagykálló Főépítésze  

 Képviselő-testületi referens.                        

 Ügyintéző: Műsz./60/2019.  

 Irattár. 

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

 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés  a Nagykálló külterületi 0444/4, 0444/5, 0444/6 hrsz-ú 

ingatlanok ügye tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Körtvélyfáy  Barnabás Kornél értékesíteni szeretné a Nagykálló külterületi 

0444/4, 0444/5, 0444/6 hrsz-ú ingatlanait, mely ingatlanok tekintetében az 

önkormányzatnak elővásárlási joga van bejegyezve. 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az volt a 

javaslata, hogy 13.710.000,-Ft-ért nem kívánja megvásárolni. Nem él elővásárlási jogával. 

 

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

 

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 

 

76/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0444/4, 0444/5, 0444/6 hrsz-ú ingatlanok ügye 
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A Képviselő-testület: 

 

Körtvélyfáy Barnabás Kornél 4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 14. szám alatti lakos 1/1 

arányban tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0444/4 hrsz. alatt nyilvántartott rét, 

szántó, megnevezésű, 1 Ha 9700 m2 területű, Nagykálló külterület 0444/5 hrsz. alatt 

nyilvántartott rét, szántó, megnevezésű, 1 Ha 7968 m2 területű, valamint Nagykálló 

külterület 0444/6 hrsz. alatt nyilvántartott rét, szántó megnevezésű, 3 Ha 0841 m2 

területű ingatlanok tekintetében 13.710.000,-Ft vételárért nem kíván élni elővásárlási 

jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

 Körtvélyfáy Barnabás Kornél 4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 14. 

 Gazdasági irodavezető     

 Ügyintéző Műsz/208/2019 

 Irattár     

 

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

 

Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés  a Nagykálló külterületi 0291/7 hrsz-ú ingatlan ügye 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Gebri Józsefné és Göröghné Gebri Anikó értékesíteni szeretnék a 

tulajdonukban lévő 0291/7 hrsz-ú külterületi ingatlanukat. 

 

Sőrés László: A Városstratégiai Bizottság javaslata, hogy ne éljen elővásárlási jogával a 

képviselő-testület. 

 

Juhász Zoltán: Van-e valakinek egyéb javaslata? – Nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, 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 

 

77/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0291/7 hrsz-ú ingatlan ügye 

 

A Képviselő-testület: 

 

Gebri Józsefné 4320 Nagykálló, Geszterédi út 35. szám alatti lakos 1/4 arányban 

tulajdonát képező, és Göröghné Gebri Anikó 4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u. 29. szám 

alatti lakos 3/4 arányban tulajdonát képező Nagykálló külterület 0291/7 hrsz. alatt 

nyilvántartott, szántó megnevezésű, 2880 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/190 /2019.  

 Irattár     

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (17.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0272/3, 0272/5 hrsz-ú ingatlanok 

ügye tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Záhonyi János és társai értékesíteni szeretnék a Nagykálló külterületi 

0272/3, 0272/5 hrsz-ú ingatlanaikat. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van bejegyezve 

az ingatlanok tekintetében.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és nem javasolja, 

hogy éljen elővásárlási jogával a képviselő-testület.  

 

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

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 

 

78/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0272/3 hrsz-ú és Nagykálló külterület 0272/5 hrsz-ú 

ingatlan ügye 

A Képviselő-testület: 

 

Záhonyi János, Záhonyi Szabolcs, Záhonyi Attila, Záhonyi Krisztián, valamint Záhonyi 

Jánosné mindannyian 4320 Nagykálló, Dózsa György u. 78. szám alatti lakosok a 30/180 

arányban tulajdonukat képező, Nagykálló külterület 0272/3 hrsz. alatt nyilvántartott, 
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kivett tanya megnevezésű, 1917 m2 területű, valamint a 30/180 arányban tulajdonukat 

képező Nagykálló külterület 0272/5 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, 2028 

m2 területű ingatlanok tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

 Záhonyi János, Záhonyi Szabolcs, Záhonyi Attila, Záhonyi Krisztián, valamint 

Záhonyi Jánosné mindannyian 4320 Nagykálló, Dózsa György u. 78.  

 Gazdasági irodavezető     

 Ügyintéző  Műsz/2016/2019   

 Irattár     

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

 

Tárgy: (18.tsp.) Előterjesztés   a Nagykálló külterületi 0271/36 hrsz-ú ingatlan bérletre, 

illetve megvételre történő felajánlása tárgyában  

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Czifra Imréné a tulajdonában lévő 0271/36 hrsz-ú ingatlant felajánlja az 

önkormányzat részére bérletbe, esetleg értékesítésre. 

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, de döntést nem 

hozott, ugyanis árat nem jelölt meg. 

 

Juhász Zoltán: Nézzük meg, hogy van-e a környéken ingatlanunk, és jelöljön meg árat. 

Utána tudunk dönteni.  

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: 
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------------------------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

79/2019. (IV.11.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0271/36 hrsz-ú ingatlan ügye 

 

A Képviselő-testület: 

 

Czifra Imréné 4225 Debrecen, Gát u. 1. szám alatti lakos a 1/1 arányban tulajdonát 

képező Nagykálló külterület 0271/36 hrsz. alatt nyilvántartott, gyümölcsös 

megnevezésű, 5836 m2 területű 14.71 AK értékű ingatlan megvásárlásával, 

bérletével kapcsolatosan eladási ár, illetve bérleti díj ismeretében tudja meghozni 

döntését. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

 Czifra Imréné 4225 Debrecen, Gát u. 1 

 Képviselő-testületi referens 

 Gazdasági irodavezető     

 Ügyintéző Műsz/135/2019.   

 Irattár     

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

 

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés  a Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel kötendő 

együttműködési megállapodás tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A kóbor állatok vonatkozásában vannak próbálkozásaink, de nagyon nehéz 

kérdésről van szó.  
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A Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel elkezdtük az együttműködést. Volt egy megállapodás, 

ami értelmében kenneleket veszünk, és az állatokat befogjuk, gazdát keresnek nekik.  

A tárgyalások idején nem fogalmaztak meg annyi igényt, amit most.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az volt a 

javaslata, hogy nem kíván együttműködni az Egyesülettel. 

A közmunka keretén belül az önkormányzat saját maga keresi a megoldást.  

 

Bereczki Mária: A hivatalos megnevezése gyepmesteri telep vagy állatmenhely. A kettő 

közötti különbség, hogy az állatmenhely gyakorlatilag gazdásítja az állatokat, és nincs arra 

lehetősége, hogy elaltassa. Az gyepmesteri telep pedig a jogszabály alapján 15 napon túl 

ha nem találunk gazdát, akkor elaltatható. 

 

Tájékoztattam a bizottság tagjait arról, hogy a múlt évben egy nyírmadai egyesülettel 

próbáltuk felvenni a kapcsolatot, tekintettel arra, hogy az egész megyében nem találtunk 

erre vonatkozóan olyan állatotthont, amelyikkel szerződést tudtunk volna kötni a kóbor 

állatok elszállítására. Tekintettel arra, hogy egy állat elszállítása 26 eFt-jába került volna az 

önkormányzatnak, amellett kérte még az egyesület, hogy biztosítsunk két kennelt is. 

Amikor a feltételeket biztosítottuk, akkor meg előjött azzal, hogy havi 50 eFt + Áfát 

fizessünk bérleti díjként.  

Figyelembe véve, hogy ők is szorult helyzetben vannak, hiszen nagyon sok a kóbor kutya, 

tudják azt, hogy az önkormányzatok is kényszerhelyzetben vannak. Tehát nem tudtunk 

velük véglegesen megegyezni. 

 

A tegnapi napon javasoltam a bizottságnak, hogy tekintettel arra, hogy nem a 

szerencsétlen kutyákat kell igazából súlytani, célszerű lenne a költségvetésben elkülöníteni 

erre vonatkozóan 1 móFt-ot. A városban jó lenne meghirdetni azt, hogy akinek nincs a 

kutyája chippelve, gondolom akkor nincs veszettség ellen sem beoltva, így egy lehetőséget 

biztosítana az önkormányzat, ha jelentkezik a gazda, hogy egy chippelés, oltás és egy 

ivartalanítás költségét kifizeti a tulajdonos helyett. Vonza doktor úrral beszéltem erről a 

tervről, és azt mondta, hogy összességében olyan 18 eFt-ot jelentene kutyánként. 
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Azért tartom fontosnak ezt, mert tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg kutya járkál az utcákon 

nappal, de érdekes módon estére a kutyáknak 80 %-ban van gazdája. A gazda viszont nem 

foglalkozik a kutyájával.  

Ezzel a kezdeményezéssel tulajdonképpen első körben a gazdáknak a szemléletén kellene 

változtatni. A chip azért lenne fontos, mert az utcán kóborló kutya gazdáját meg lehetne 

állapítani. 

Én úgy gondolom, hogy ez egy humánus eljárás lenne. 

 

Tekintettel arra, hogy nem igazán tudunk partnert találni a kóbor ebek befogadására, ezért 

azt a célt tűztük ki, hogy esetlegesen saját magunk építenénk ki az állatoknak az átmeneti 

otthonát a jogszabályoknak megfelelően.  

Egyeztetések folytak a Munkaügyi Központtal, hogy egy közmunkaprogram keretében 

lenne megépítve ez a része, illetve ameddig lehet a fenntartása. 

Most ezen dolgozunk. A tegnapi nap folyamán a bizottsággal végig beszéltük, hogy hogyan 

lehetne leghatékonyabban megvalósítani. Bízunk abban, hogy támogatást is kapunk a 

Munkaügyi Központtól. 

 

Horváth Tibor: Nem lehet létrehozni egy egyesületet az önkormányzatnak? 

 

Bereczki Mária: Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek a városban, akik 

gazdásítják az állatokat. Az, hogy önkormányzat vagy egyesület annyira nem tudod a 

feladatokat elhatárolni.  

 

Horváth Tibor: A későbbiekben az adója 1 %-át fel tudja ajánlani az egyesület részére. 

Nyíregyházán az egyik kutya menhely éves szinten több milliós adományt kap. 

 

Bereczki Mária: Úgy gondolom, hogy első körben próbáljuk meg létrehozni magát ezt az 

átmeneti állatotthont, és amikor megteremtettük a feltételeket, akkor próbáljuk meg 

egyesület formájában működtetni. Most az állam már működő állatotthonokat támogatja. 

Az biztos, hogy vannak előírások arra vonatkozóan, hogy ha gyepmesteri telepet vagy 

menhelyet működtet, különböző feltételek szükségesek. 

A bizottsági ülésen felvetődött, hogy mindenképpen szeretnénk együttműködést kérni 

azokkal az aktivistákkal, akik most is csinálják ezt az úgymond feladatot a városban. Az is 
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nagy segítség lenne, ha a gazdásításban részt vennének, és a többi feladat az 

önkormányzat berkein belül zajlana.  

 

Amennyiben jónak látja a képviselő-testület, én kérem, hogy ezt az elkülönített összeget 

szavazza meg az említett célra, akkor kötünk a helyi állatorvossal egy szerződést. 

Természetesen meghirdetjük az újságban.  Amikor meg lennének a jelentkezők, és 

végrehajtásra kerülnének a chip-pelések, oltások, ivartalanítások, utána mindenképpen 

szeretnénk az eb nyilvántartást felülvizsgálni. Mindenkinek újra be kell jelenteni. Én úgy 

gondolom, hogy a felelőtlen állattartókat kell büntetni, nem pedig a kutyákat. 

 

Szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy engedélyezze hogy 1 móFt-ot a céltartalékból 

arra különítsünk el, hogy meghirdessük a városlakók részére (Nagykállói lakcímmel 

rendelkezők részére), és még nincs chippelve, oltva veszettség ellen a kutyájuk, azok 

chippelés, oltás és ivartalanítás céljából jelentkezhetnek.  

 

Széplaki Tamás: Úgy gondolom, hogy minél hamarabb lépni kell ebben az ügyben.  

 

Bereczki Mária: Először várjuk meg, hogy mennyi kérelem érkezik, és behozzuk a 

képviselő-testület elé.  

Biztos, hogy lesz olyan, akit még így sem fog érdekelni, de valamilyen szinten elindulna egy 

lehetőség.  

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy nem kötünk együttműködési megállapodást a 

Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel, 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 

 

80/2019. (IV.11.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel történő együttműködési megállapodás kötése 

tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) egyetért azzal, hogy Nagykálló Város Önkormányzata nem köt együttműködési 

megállapodást a Kóborlók Állatvédelmi Egyesülettel a kóbor ebek befogására, 

illetve elhelyezésére vonatkozóan. 

 

2.) hatályon kívül helyezi Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2018. (IX.18.) KT. határozatát. 

 

Határidő: 2019.     

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Kóborlók Állatvédelmi Egyesület 4564 Nyírmada, Vörösmarty u. 65. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/250/2019. 

 Irattár.     

 

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

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy fogadja el a képviselő-testület az 1mó Ft elkülönítését az 

említett célra! Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

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

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

81/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

ebek chippelése, oltása, ivartalanítása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) egyetért azzal, hogy Nagykálló Város Önkormányzata nagykállói lakóhellyel 

rendelkező eb tartók részére igény szerint biztosítsa az ebek chippeltetésének, 

oltásának, ivartalanításának költségei megtérítését. Megfelelő számú igény esetén 

állatorvossal szerződést köt az egészségügyi beavatkozások tekintetében. 

 

2.) engedélyezi Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

céltartalékából 1.000.000,-Ft elkülönítését az ebek chippelése, oltása és 

ivartalanítása költségeinek fedezetére. 

 

Határidő: 2019. év 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés  a Matadella-Plusz Kft. árajánlata állattetemek 

begyűjtése, ártalmatlanítása tárgyában  

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Matadella-Plusz Kft-től árajánlatot kértünk Nagykálló közigazgatási 

területén az Önkormányzat fenntartásában lévő utakon fellelhető állattetemek 

begyűjtésére vonatkozóan. 

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az volt a 

javaslata, hogy kössön az önkormányzat szerződést a Kft-vel rendelkezésre állásra 

vonatkozóan. Megkötjük a szerződést, és ha van szállítás, azt utána kell fizetni. Ha nincs 

mit szállítani, akkor csak az éves 12 eFt /év + Áfa összeget kell fizetni. 

 

Juhász Zoltán: 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 

 

82/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

 Nagykálló közigazgatási területén fellelhető állattetemek begyűjtése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) egyetért azzal, hogy Nagykálló Város Önkormányzata szerződést kössön a 

Matadella-Plusz Kft.-vel (4032 Debrecen, Civis u.16.) Nagykálló város közigazgatási 

területén belül az önkormányzat útjain fellelhető állattetemek begyűjtésének, 
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ártalmatlanító helyre történő elszállításának és ártalmatlaníttatásának 

környezetkárosítást kizáró módon való megoldásához kapcsolódó rendelkezésre 

állásra  12.000,-FT/év+Áfa díj ellenében. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019.   év 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Matadella-Plusz Kft.-vel (4032 Debrecen, Civis u.16.) 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés  Tamásné Herczku Beáta nagykállói lakos közterületi 

faültetéshez hozzájárulás iránti kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Tamásné Herczku Beáta kérelmet nyújtott be, hogy civil megmozdulás 

keretén belül a városunk szépítése, környezetvédelmi érdekében egy kezdeményezéssel 

élnének. A Nagykálló, Bátori úton a kitördelt facsemetéket szeretné pótolni.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság javasolta elfogadásra a kezdeményezést. Nagy 

Ilona városgondnok jelölje ki, hogy hová lehet ültetni, és nyújtson szakmai segítséget. 

 

A strandtól lefelé van két nagy fa, amit lehet, hogy ki kellene vágni, mert a járdát nyomja 

felfelé a gyökerek, sőt a vízelvezetőket is megkárosíthatja.  

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát! 

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 

 

83/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Tamásné Herczku Beáta 4320 Nagykálló, Bátori u. 128. szám alatti lakos közterületi 

faültetéshez hozzájárulás iránti kérelme tárgyában 
 

A Képviselő – testület: 

 

-  egyetért Tamásné Herczku Beáta 4320 Nagykálló, Bátori u. 128. szám alatti lakos, mint 

nagykállói civil, egészségmegőrző csoport tagja kérelmével, és engedélyezi a Nagykálló 

Bátori úton a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1.) 

tulajdonában lévő 712/4 hrsz.-ú közterületen a közösségük által való faültetést. 

 

- megbízza Nagy Ilona városgondnokot, hogy a faültetés helyét jelölje ki, illetve nyújtson 

szakmai segítséget a nagykállói civil egészségmegőrző csoport tagjai részére. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. május 30.        

Értesülnek: 

 Tamásné Herczku Beáta 4320 Nagykálló, Bátori u. 128. 

 Nagy Ilona városgondnok 

 Képviselő-testületi referens.      

 Ügyintéző Müsz./244/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés  Áncsák Sándorné nagykállói lakos önkormányzati 

területen lévő akácfák kivágatása iránti kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Áncsák Sándorné kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 

2785/30 hrsz-ú önkormányzati területen lévő akácfákat vágja ki az önkormányzat. Ez a 

terület a Simonyi úton található.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javaslata, hogy a 

fák kivágásával értsen egyet a képviselő-testület, de a kerítést oldja meg magának 

kérelmező. 

 

Balogh László: Kérelmező háza mezsgyében van, de szeretne 1 métert elkeríteni, hogy 

védje a házát, és rendben tudja tartani a háza hátánál lévő területet.  

 

Juhász Zoltán: A bizottság javaslata, hogy a fákat vágja ki az önkormányzat. 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 

 

84/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Áncsák Sándorné nagykállói lakos önkormányzati területen lévő akácfák kivágatása 

iránti kérelme tárgyában 
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A Képviselő – testület: 

 

Áncsák  Sándorné Nagykálló, Simonyi u. 58. szám alatti lakos kérelmére a lakóháza mögött 

elhelyezkedő Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonát képező 2795/30 hrsz-ú 

ingatlanon lévő akácfák kivágásával egyetért. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Áncsák Sándorné Nagykálló, Simonyi u. 58. 

 Nagy Ilona városgondnok 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (23.tsp.) Előterjesztés Móré Sándorné nagykállói lakos önkormányzati 

közterületen való kerítés építése iránti kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Móré Sándorné kérelmet nyújtott be a képviselő-testületnek, hogy a 

Nagykálló, Fenyő út 5. szám alatti ingatlanukat szeretnék körbe keríteni és a földrészletük 

Kert út felőli utcafronti kerítésének megépítéséhez az önkormányzat tulajdonában lévő 

3004 hrsz-ú közút területére a hozzájárulását megadja.  

 

Az önkormányzat korábban az ingatlanuk mellől elhordatta a földe, hogy a Kert és Fenyő 

utak csatlakozása kialakulhasson.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A homokfalat nem 

lehet megbontani, mert parti fecskék fészke található benne.  

A bizottság javaslata, hogy próbálja meg a saját területén megoldani a kerítés megépítését. 
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Juhász Zoltán: Van-e valakinek egyéb javaslata? – Nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

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

bizottság javaslatát, és a következő határozatot hozza: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

85/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

Móré Sándorné 4320 Nagykálló, Simonyi út 36. szám alatti lakos önkormányzati 

közterületen való kerítés építése iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Móré Sándorné 4320 Nagykálló, Simonyi út 36. szám alatti lakos kérelmét, - mely  

a Nagykálló, Fenyő út 5. szám alatti, 3005/3 hrsz.-ú ingatlanuk déli telekhatára 

felőli kerítés Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 

tulajdonában lévő 3004 hrsz.-ú közút területére való megépítésével kapcsolatos – 

nem támogatja. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. május 15.        

Értesülnek: 

 Móré Sándorné 4320 Nagykálló, Simonyi út 36. 

 Képviselő-testületi referens.                         

 Ügyintéző Müsz./200/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (24.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 03/3 hrsz-ú ingatlanon ÖKO  

PARK és TANÖSVÉNY kialakítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A 03/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan a Nagykálló, Kossuth út végén 

található, a gázfogadó mellett. 

Most lehetőség lenne arra, hogy a Megyei Önkormányzat egyik  cége koordinálásával két 

pályázatban  vehessenek részt azon a területen megvalósítandó ÖKO PARK és 

TANÖSVÉNY kialakítása tárgyában.  Az egyik egy TOP-os forrás, a másik pedig egy 

Interreg-es nemzetközi pályázat. A pályázó a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit 

Kft.  

A Harangodi tó kotrása folyamatban lesz az idén.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra 

javasolta. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a bizottság javaslatával, vagyis a projekt megvalósításával, és 

a megvalósítással kapcsolatos határozat-tervezetet elfogadja, 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 

 

86/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

 

Nagykálló külterületi 03/3 hrsz.-ú ingatlanon ÖKO PARK és TANÖSVÉNY 

kialakítása tárgyában 
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A Képviselő – testület: 

 

 

1. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Hősök 

tere 5.) mint pályázó, a TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005 és az Interreg V-A Romania-

Hungary Programme által nyújtott támogatás igénybevételével, a Nagykálló, 

külterület 03/3 hrsz-ú Kállai Kettős Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanon 

történő beruházás megvalósításával egyetért az előterjesztés és annak 

mellékleteiben felsorolt feltételek figyelembe vételével.  

 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. december 31.        

 

Értesülnek: 

  „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Hősök 

tere 5. 

 Veres István Nagykálló Főépítésze 

 Kállai Kettős Közalapítvány (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

 Képviselő-testületi referens.                          

 Ügyintéző Müsz./121 /2019. 

 Irattár.                           

 

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

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a második határozat-tervezettel, amely a pályázatban foglalt  

beruházás megvalósításával, és a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok végrehajtására 

vonatkozik, kérem, szavazzon! 

 

 

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

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

87/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
 

Nagykálló külterületi 03/3 hrsz.-ú ingatlanon ÖKO PARK és TANÖSVÉNY 

kialakítása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit KFT által a Nagykálló 

külterületi, 03/3 hrsz.-ú, szántó, nádas megnevezésű, 4.2254 m2 nagyságú 

ingatlanon megvalósítandó „ÖKO PARK és TANÖSVÉNY” pályázatának tartalmát 

megismerte, annak megvalósításával egyetért. 

 

2.) a telepítési tanulmány terv megismerését követően a rendezési terv módosítására 

vonatkozó Településrendezési szerződés megkötésével egyetért azzal, hogy 

valamennyi a rendezési terv módosításához kapcsolódó költséget a „KÖLCSEY” 

Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit KFT köteles megfizetni. 

 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. december 31.        

 

Értesülnek: 

 "KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 

5. 

 Veres István Nagykálló Főépítésze 

 Kállai Kettős Közalapítvány (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
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 Képviselő-testületi referens.                          

 Ügyintéző Müsz./220 /2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

 

Tárgy: (25.tsp.) Előterjesztés Balogh Ferenc nagykállói lakos ingatlan-felajánlása 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Balogh Ferenc Nagykálló, Temető út 15. szám alatti lakos felajánlja 

megvételre az önkormányzat számára a tulajdonában lévő Nagykálló, Temető út 15. sz. 

alatti ingatlanát 8.000.000,-Ft-ért. 

 

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta, és nem javasolja megvásárolni az 

ingatlant. 

 

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

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 

 

88/2019. (IV.11.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

Balogh Ferenc Nagykálló Temető u. 15. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 

tárgyában. 
 

A Képviselő – testület: 
 

Balogh Ferenc 4320 Nagykálló, Temető u. 15. szám alatti lakos által felajánlott, saját és 

neje tulajdonában lévő Nagykálló, Temető út 15. szám alatti, 2473 hrsz.-ú ingatlanukat 

Nagykálló Város Önkormányzata nem kívánja megvásárolni.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. április 30.        

Értesülnek: 

 Balogh Ferenc 4320 Nagykálló, Temető u. 15. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Ügyintéző Müsz./247 /2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (26.tsp.) Előterjesztés  Gelsi Tibor nagykállói lakos közterületi akácfák kivágása 

iránti kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Gelsi Tibor Nagykálló, Debreceni út 71. szám alatti lakos kérelemmel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy az ingatlana előtt az önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületen túlnőtt veszélyes akácfa liget kivágása céljából.    

Mivel ők ültették, a fára igényt tartanak.  

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az a javaslata, 

hogy vágjuk ki a fát, de nem tudjuk részére biztosítani. 
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Juhász Zoltán: Úgy gondolom, hogy a véknyabb gallyakat kérelmező részére tudjuk 

biztosítani. Tehát az a javaslat, hogy várjuk ki a fákat, és az óvodában fűtsünk vele.  

Aki egyetért a javaslattal, 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 

 

89/2019. (IV.11.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

Gelsi Tibor Nagykálló, Debreceni u. 71. szám alatti lakos közterületi akácfák 

kivágása iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Gelsi Tibor Nagykálló, Debreceni u. 71. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló, 

Debreceni u. 71. szám alatti ingatlana előtt, a Nagykálló Város Önkormányzata 

(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 1384/4 hrsz.-ú közterületen 

lévő akácfa liget kivágásával egyetért. A kitermelt fát az óvoda épületének fűtésére 

hasznosítja, a vékonyabb gallyakat pedig kérelmező részére biztosítja. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. május 30.        

Értesülnek: 

 Gelsi Tibor Nagykálló, Debreceni u. 71. 

 Nagy Ilona városgondnok 

 Képviselő-testületi referens.      

 Ügyintéző Müsz./238 /2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                                             

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (27.tsp.) Előterjesztés  a 0467/9, 0467/10 és a 0467/14 hrsz-ú ingatlanok 

bérlése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A  0467/9, 0467/10 és a 0467/14 hrsz-ú ingatlanokat bérelni szeretné 

Stockné Ilóczki Adrienn Nagykálló, Kísérleti Gazdaság tanya 3. szám alatti lakos és Dankó 

István Nyíregyháza, Butyka telep 10. szám alatti lakos. 

 

Sőrés László: A városstratégai bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja 5 évre 

bérbe adni Stockné Ilóczki Adrienn részére. Dankó István ingatlan bérlésére, illetve 

legeltetésre vonatkozó kérelmét javasolja elutasítani 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy Stockné Ilóczki Adrienn bérelje a megjelölt 

ingatlanokat, 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 

 

90/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Stockné Ilóczki Adrienn (4320 Nagykálló Kísérleti Gazdaság tanya 3.) kérelme a 04679, 

0467/10 és a 0467/14 hrsz.-ú ingatlanok bérlése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Stockné Ilóczki Adrienn 4320 Nagykálló Kísérleti Gazdaság tanya 3. szám alatti 

lakos részére Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 
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tulajdonában 1/1 arányban lévő, Nagykálló külterületen elhelyezkedő 0467/9 

hrsz.-ú, nádas megnevezésű, 2918 m2 nagyságú, a 0467/10 hrsz.-ú, nádas 

megnevezésű, 2884 m2 nagyságú ingatlanokat, valamint a Kállai Kettős 

Közalapítvány (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 0467/14 

hrsz.-ú, nádas, rét, szántó megnevezésű, 5.5475 m2 nagyságú földrészletet 5  éves 

időtartamra bérbe adja. A bérleti díjat 30.000.- Ft/Ha/év összegben állapítja 

meg. 

 

2.) megbízza a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés elkészítésével. 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert és a Kállai Kettős Közalapítvány elnökét a bérleti 

szerződés aláírására. 

  

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. május 15.        

Értesülnek: 

 Stockné Ilóczki Adrienn 4320 Nagykálló Kísérleti Gazdaság tanya 3. 

 Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 16. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Müsz./210/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                          

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

 

Juhász Zoltán: A Magyi út mentén legeltetni szeretné a bárányait, amit szintén nem 

javasolt a bizottság. Javaslom, hogy Dankó István nyíregyházi lakos kérelmét utasítsa el a 

képviselő-testület! 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

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

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

91/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Dankó István (4246 Nyíregyháza, Butyka telep 10.) kérelme a 04679, 0467/10 és 

a 0467/14 hrsz.-ú ingatlanok bérlése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Dankó István 4246 Nyíregyháza, Butyka telep 10. szám alatti lakos kérelmét – mely  

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

tulajdonában 1/1 arányban lévő, Nagykálló külterületen elhelyezkedő 0467/9 hrsz.-

ú, nádas megnevezésű, 2918 m2 nagyságú, a 0467/10 hrsz.-ú, nádas megnevezésű, 

2884 m2 nagyságú ingatlanok, valamint a Kállai Kettős Közalapítvány 84320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában 1/1 arányban lévő 0467/14 hrsz.-ú, 

nádas, rét, szántó megnevezésű, 5.5475 m2 nagyságú földrészlet 10 éves 

időtartamra történő bérlésével kapcsolatos – nem támogatja.   

 

2.) a Magyi út mentén a régi hulladéklerakó, valamint a környékbeli zártkerti 

ingatlanokon a legeltetést nem engedélyezi.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. május 30.        

 

Értesülnek: 

 Dankó István 4246 Nyíregyháza, Butyka telep 10. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Müsz./206/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                          

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (28.tsp.) Előterjesztés  szociális tűzifa – gyökértuskó – kiosztása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az utak karbantartása folytán kerültek a gyökértuskók a Bátori úton lévő 

önkormányzati területre. A képviselő-testület hozott egy döntést, hogy felméri az igényeket, 

és kiosztja ezeket a tűzrevalókat.  

Összesen 63 kérelem érkezett a hivatalba 553 q súlyban.  

 

Balogh Imre:  A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, megismerte a 

kérelmeket, és javasolja a kérelmek elfogadását. Mindenki szállítsa el magának. 

 

Bereczki Mária:   Értesíteni fogjuk az igénylőket, amely levélben a feltételeket, a fa 

osztásának menetét le fogjuk írni.  

 

Juhász Zoltán: 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 

 

92/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

szociális tűzifa – gyökértuskó – kiosztása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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- az 57/2019. (II.27.) Kt. határozatával döntött a szociális tűzifa – 

gyökértuskó – kiosztására vonatkozó igények felméréséről. Határidőig 63 

kérelem érkezett be összesen 553 q gyökértuskó mennyiségre. Az 

átadáson egy felelős személy jelenléte kötelező. 

 

- az igénylők részére tájékoztató levél kerül kiküldésre a tüzelő átvételére 

vonatkozóan. A szállítást az igénylőnek kötelessége megoldani. 

 

Határidő: 2019.     

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (29.tsp.) Előterjesztés Dudás Ibolya és társai közlekedést segítő gömbtükör 

kihelyeztetése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Dudás Ibolya és társai azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, 

hogy a Nagykálló, Béke zugból való biztonságos kikanyarodás érdekében a Béke úttal való 

kereszteződésbe, a szemközti villanyoszlopra gömbtükör kerüljön kihelyezésre. 

 

Továbbá kérik, hogy közvilágítási lámpatestet a zsákutca végén lévő villanyoszlopra 

szereltessen fel a képviselő-testület. 

 

Sőrés László: A városstratégiai bizottság nem javasolja tükör illetve lámpatest 

kihelyezését. 

 

Juhász Zoltán: Egyéb javaslat van-e? – Nincs. Aki egyetért a bizottság javaslatával, 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 

 

93/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Dudás Ibolya és társai Nagykálló, Béke zug lakói kérelme közlekedést segítő 

gömbtükör kihelyeztetése tárgyában. 

 

 A Képviselő – testület: 

 

Dudás Ibolya és társai Nagykálló, Béke zug lakói kérelmét, - mely a Béke zugból való 

biztonságos kikanyarodás érdekében a Béke úttal való kereszteződésbe, a szemközti 

villanyoszlopra, közlekedést segítő gömbtükör közúti jelzőtábla kihelyeztetésével, illetve a 

zug utca belsejébe 1 db közvilágítási lámpatest felszereltetésével kapcsolatos – nem 

támogatja. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. június 30.        

Értesülnek: 

- Dudás Ibolya és társai Nagykálló, Béke zug lakói 

- Képviselő-testületi referens.                               

- Ügyintéző Műsz./218/2019. 

- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                                         

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (30.tsp.) Előterjesztés Gombos András nagykállói lakos önkormányzati 

résztulajdonban lévő ingatlan használata és bekerítése  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Gombos András Nagykálló, Akácos út 48. szám alatti lakos  a 1783 hrsz-ú 

részben önkormányzati tulajdonú ingatlant használni és körbe keríteni szeretné. Az 

állandóan elhelyezett hulladék lerakását ezzel akadályozván.  

A terület folyamatosan szemetes, hiába szedjük össze. Ezt a területet megpróbálná kezelni. 

Kéri a testület támogatását.  

Szerintem 2 évre bérbe kellene adni egy jelképes összegért. Évi 1.000,-Ft + áfa bérleti díjat 

javasolnék. 

 

Aki egyetért a javaslattal, 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 

 

94/2019. (IV.11.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Gombos András nagykállói lakos önkormányzati résztulajdonban lévő ingatlan 

használata és bekerítése iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Gombos András 4320 Nagykálló, Akácos út 48. szám alatti lakos részére bérbe adja 

1.000 Ft/év + Áfa bérleti díj ellenében a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. ) 5/8 arányban résztulajdonában lévő Nagykálló, 
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Rózsa út 23. szám alatti, 1783 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1018 m2 

nagyságú ingatlant, melynek körbe kerítését engedélyezi bérlő részére. 

 

2.) megbízza a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés elkészítésével. 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019.  május 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Gombos András 4320 Nagykálló, Akácos út 48. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 20 órakor bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

      

 Juhász  Zoltán                     Bereczki Mária 

  polgármester                     jegyző 

 

 

 

 


