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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30. napján 15 óra 30 perces kezdettel 

megtartott rendkívüli  ülésének 

          a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 137 - 158 ) 

Száma: Kp/3-        /2019. 

T Á R G Y S O R O Z A T A 
1.) Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatosan a 4434 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlása tárgyában 

2.) Előterjesztés az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központtal kötendő együttműködési 

megállapodás tárgyában 

3.) Előterjesztés a Táncsics úti „Kispiac” területének tulajdonjogi rendezése  tárgyában 

4.) Előterjesztés a Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója tárgyában 

5.) Előterjesztés  Nagykálló Város kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó költségek 

elfogadása tárgyában 

6.) Előterjesztés a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyában 

7.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és 

közhasznúsági mellékletének elfogadása tárgyában 

8.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői felmentvényének megadása 

tárgyában 

9.) Előterjesztés a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 2018. évi beszámolójának 

elfogadása tárgyában 

10.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési terv 2019-2033 évre vonatkozó módosítása 

tárgyában 

11.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. szennyvízátemelők 2019. éves felújítása költségeinek támogatása 

tárgyában 

12.) Előterjesztés a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium és Mátészalkai SZC Kállay Rudolf 

Szakközépiskola épületében szélessávú internet kialakítása miatti tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelem tárgyában 

13.) Előterjesztés az Alkony-Ébredés Alapítvány Állat-Asszisztált Terápia támogatása iránti kérelme 

tárgyában 

14.) Előterjesztés ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni kötelező oltás és ivartalanítás 

tárgyában 

15.) Előterjesztés Nagykálló külterület 0271/36 hrsz-ú ingatlan bérleti ügye 

16.) Előterjesztés Majoros Józsefné és társai ingatlanrész felajánlásuk 

17.) Előterjesztés Iván-Pál István szennyvíz- és gázközmű kiépítésére vonatkozó kérelme 

18.) Előterjesztés Bakti István fakivágás iránti kérelme 

19.) Előterjesztés Reminiusz János önkormányzati ingatlanon lévő lakóház használati kérelme 

20.) Előterjesztés Vadász János ivóvíz bekötés támogatása iránti kérelme 

21.) Előterjesztés Dallos Ferenc önkormányzati tulajdonban lévő 2795/30 hrsz-ú ingatlanon lévő akác 

kinövések letakarítása iránti kérelme tárgyában 

22.) Előterjesztés a Kisbalkányi út felújításához kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában 

 

 

                                     Juhász Zoltán 

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

 

Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30. 

napján 14 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli 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, 

Bereczkiné Pápai Margit képviselők 

 

Távol vannak:          Széplaki Tamás, 

Papp László képviselők. 

 

Jelenlévő meghívottak: Bereczki Mária jegyző,  

 

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

Önk. rendelet alapján meghívottak: 

Dr. Vonza Andrásné Járási Hivatal vezetője 

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,  

   Bogdán Zoltán RNÖ elnöke, 

Nagykálló Város Díszpolgárai: 

Dr. Vonza András, 

Horváth György nagytiszteletű úr,    

Vitai László apát úr, 

Dr. Soltész Mihály parochus úr, 

Harsányi Gézáné, 

Önkormányzati intézmények vezetői 

       

Polgármester úr köszönti a jelenlévőket! 

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

ülésen.  
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Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 

 

1.) Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel 
kapcsolatosan a 4434 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában 

2.) Előterjesztés az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési 
Központtal kötendő együttműködési megállapodás tárgyában 

3.) Előterjesztés a Táncsics úti „Kispiac” területének tulajdonjogi 
rendezése  tárgyában 

4.) Előterjesztés a Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolója tárgyában 

5.) Előterjesztés  Nagykálló Város kulturális program-tervezetének és a 
hozzá kapcsolódó költségek elfogadása tárgyában 

6.) Előterjesztés a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátása tárgyában 

7.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletének 
elfogadása tárgyában 

8.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői 
felmentvényének megadása tárgyában 

9.) Előterjesztés a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű 
Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása tárgyában 

10.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési terv 2019-2033 
évre vonatkozó módosítása tárgyában 

11.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. szennyvízátemelők 2019. éves 
felújítása költségeinek támogatása tárgyában 

12.) Előterjesztés a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium 
és Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskola épületében 
szélessávú internet kialakítása miatti tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelem tárgyában 

13.) Előterjesztés az Alkony-Ébredés Alapítvány Állat-Asszisztált Terápia 
támogatása iránti kérelme tárgyában 

14.) Előterjesztés ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni 
kötelező oltás és ivartalanítás tárgyában 

15.) Előterjesztés Nagykálló külterület 0271/36 hrsz-ú ingatlan bérleti 
ügye 

16.) Előterjesztés Majoros Józsefné és társai ingatlanrész felajánlásuk 
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17.) Előterjesztés Iván-Pál István szennyvíz- és gázközmű kiépítésére 
vonatkozó kérelme 

18.) Előterjesztés Bakti István fakivágás iránti kérelme 
19.) Előterjesztés Reminiusz János önkormányzati ingatlanon lévő 

lakóház használati kérelme 
20.) Előterjesztés Vadász János ivóvíz bekötés támogatása iránti kérelme 
21.) Előterjesztés Dallos Ferenc önkormányzati tulajdonban lévő 

2795/30 hrsz-ú ingatlanon lévő akác kinövések letakarítása iránti 
kérelme tárgyában 

22.) Előterjesztés a Kisbalkányi út felújításához kapcsolódó pályázat benyújtása 
tárgyában 

 
Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs. 

 

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

 

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

napirendi pontok megtárgyalásával egyetért. 

 

N A P I R E N D E K: 
 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés  a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel 

kapcsolatos 4434 hrsz-ú ingatlan tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

     

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

 

Bereczki Mária: A mai napon a gombaüzemmel kapcsolatos fejlesztők jelezték, hogy 

szükségük lenne egy területre tekintettel arra, hogy a határidők nagyon szűkösek. Az 

építéssel kapcsolatban be kell indítsanak egy építési engedélyes fejlesztést. Ehhez 

viszont egy területet szeretnének megvásárolni. Ez a terület a Kállai Kettős Közalapítvány  

tulajdonában van.  

 

Juhász ügyvéd úr kiküldte a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés-tervezetet a 

tulajdonosok részére, amelyre 30 napot adott, hogy visszajelezzenek. Ez elég nehézkesen 

megy úgy tűnik.  Úgy gondolom, hogy most már a fejlesztők is belátják, hogy egy hónapon 

belül nem lesz engedélyük, és így gondoltak arra, hogy van ez a 4434 hrsz-ú terület, 
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amely a Kállai Kettős Közalapítvány kizárólagos tulajdona, és erre vonatkozóan most 

külön egy adásvételi szerződést kötnének.  

Elméletileg a képviselő-testület már döntött arról, hogy értékesíteni fogja ezeket a 

területeket.  

Ugyanazokkal a feltételekkel, amely elfogadásra került korábban, hogy 200 Ft/m2 + Áfa 

vételárért értékesítjük. 

 

Juhász Zoltán: Lehet olyat megfogalmazni a szerződésben, hogy ha nem valósul meg, 

akkor visszavásárolja az ingatlant? 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: A szerződésbe azt írsz bele, amit szeretnél. 

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy támogassuk az ingatlan értékesítését! 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

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

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

137/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatosan a 4434 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítés tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a FUNGARIA BIO ZRT. (1139 Budapest, Váci út 85.) képviseletében 

Koppányi Tibor ügyvezető kérelmére a Nagykállóban létesítendő 

komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ beruházással 

összefüggő építési engedélyezési eljárás megkezdhetősége érdekében a 

Kállai Kettős Közalapítvány (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 
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tulajdonában lévő 4434 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivont terület 

megnevezésű, 2.5551 m2 nagyságú ingatlan, 200 Ft/m2 +ÁFA áron történő 

külön történő értékesítésével egyetért. 

 

- a szerződés egy pontjának tartalmaznia kell, hogy amennyiben 5 éven belül 

nem valósul meg a komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató 

központ, a Kállai Kettős Közalapítvány él visszavásárlási jogával a jelenlegi 

200 Ft/m 2 + Áfa áron. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                         Határidő: 2019. június 30.        

Értesülnek: 

 FUNGARIA BIO ZRT. 1139 Budapest, Váci út 85. 

 Képviselő-testületi referens.  

 Ügyintéző: Műsz./60/2019.  

 Irattár. 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés  az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési 

Központtal kötendő együttműködési megállapodás tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán:  Megkeresett az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ  

egy ajánlattal. 

Az ajánlatuk két részből áll. Az egyik hogy befektetői látogatást szerveznek meg és 

bonyolítanak le az ipari park ingatlanainak értékesítése kapcsán. Amennyiben sikerül 

vevőt találni az ingatlanra/ingatlanokra, egyszeri, egyösszegű sikerdíjat határoz meg a 

Központ, amely 10 EUR/m 2 feletti nettó  vételár feletti összeg 45 %-a.  

Debreceni a cég, de nem csak debreceni fejlesztésekkel számolnak, hanem Nyíregyháza 

és más területek fejlesztésével is.  

Előre láthatólag június 13-án jönnek Nagykállóba egy kínai céggel tárgyalnának. Itt lesz 

egy bemutató a hivatalban. Minden képviselőt szeretettel várunk.  

Aki egyetért azzal, hogy éljünk a lehetőséggel, kérem, szavazzon! 

 

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

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

138/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központtal együttműködési 

megállapodás kötése tárgyában 

A Képviselő – testület: 

 

1.) egyetért azzal, hogy az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

(4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.) és Nagykálló Város Önkormányzata 

között együttműködési megállapodás jöjjön létre az ipari park területén 

elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésének 

menedzselésére vonatkozóan. 

 

2.) egyetért továbbá az önkormányzatot terhelő költségek alábbiak szerint történő 

meghatározásával: 

-  a befektetői látogatások megszervezése és lebonyolítása nettó 100.000 

Ft/alkalom,  

- egyösszegű sikerdíj 10 EUR/m2 feletti nettó vételár esetén a nettó vételár 

feletti összeg 45 %-a. 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019. június 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ (4031 Debrecen, Széchenyi 

utca 31.) 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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Horváth Tibor alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők 

száma 6 fő. 

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Táncsics úti „Kispiac” területének tulajdonjogi 

rendezése  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Horváth Jenő ügyvédje dr. Nemes Gábor megküldte a választ a testület 

által hozott határozatra. 

 

Balogh László: A 2718/3 hrsz-ú ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetésével 

kapcsolatos határozatban foglalt vételár véleménye szerint teljesen eltúlzott. Reális 

megváltási áron megvásárolnák. Ha kijelöl egy ingatlan értékbecslőt az önkormányzat, 

akkor az általa megállapított áron megvásárolja Horváth Jenő. Saját költségükön 

megcsináltatnák az értékbecslést. 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Nem szándékozunk értékbecslést végeztetni. 

 

Balogh László:  A rendeletünkben az az előírás szerepel, hogy  értékesítés esetén 

értékbecslést kell végeztetni, hogy mértéken aluli áron ne adja el az önkormányzat. 

 

Juhász Zoltán: Nem értették meg, hogy minket nem kötelez az értékbecslés. A 

megállapított összegtől többért adhatja az önkormányzat. 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Nem kívánunk értékbecslést  készíttetni. Ha kell megveszi, ha 

nem akkor nem veszi.  

 

Bereczki Mária:   Azt nem lehetne, hogy a képviselő-testület ezt az árat határozza meg? 

Ettől az ártól nem kíván eltérni.  

 

Juhász Zoltán: Ezt az árat a korábban megvásárolt ingatlanok árának 

figyelembevételével kalkulálta ki a testület.  

 

A határozat-tervezet 1.) pontja, hogy nem kívánja a képviselő-testület az árat 

megváltoztatni, 2.) az általunk meghatározott ár az önkormányzat által az elmúlt félévben 

megvásárolt ingatlanok vételi árához igazodik.  
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Bereczki Mária: A képviselő-testület a meghatározott áron csak akkor változtat, ha az 

értékbecslés ettől magasabb árat határoz meg. 

 

Juhász Zoltán: Tehát azért nem kívánunk értékbecsültetni, mert az elmúlt félévben 

vásárolt ingatlanárakhoz alakítottuk az árat. 

 

Javaslom elfogadásra, hogy az árat nem kívánja megváltoztatni az önkormányzat, és 

amennyiben szükséges az értékbecslés, támogatja annak elkészítését a képviselő-

testület. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

139/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Táncsics úti „Kispiac” területének tulajdonjogi rendezése  tárgyában 

 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a Nagykálló, Táncsics úti „Kispiac” területének rendezése kapcsán a 

113/2019. (V.09.) KT. határozatában rögzített döntésében foglaltakat 

továbbra is fenntartja, az eladási áron nem kíván változtatni.  

- Amennyiben szükségessé válik ingatlan értékbecslés, annak elkészítését 

támogatja a képviselő-testület. 

 

Határidő: 2019.06.15.     

Felelős: polgármester, jegyző  
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Értesülnek: 

 Dr. Nemes Gábor Ügyvéd 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 22. Fsz/3. 

 Horváth Jenő Béláné 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 45. 

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

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/89/2019. 

 Irattár.     

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

 

Horváth Tibor alpolgármester úr bejött az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők 

száma 7 fő. 

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolója   tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta.  

 

Balogh Imre:  A pénzügyi és közjóléti bizottság javasolta elfogadásra a beszámolót. 

 

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

 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

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

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

140/2019. (V.30.) Kt.  

h a t á r o z a t a  
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KÁLLFÓ JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY  2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolója tárgyában 

 

Képviselő – testület:  

 

1. elfogadja a KÁLLFÓ JÓLÉTI SZOLGÁLAT Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztés melléklete szerint. 

 

 Határidő:2019. május 31. 

     Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

       1.  KÁLLFÓ JÓLÉTI SZOLGÁLAT Alapítvány 

 Gazdasági Iroda 

 Képviselő – testületi referens 

 Irattár 
 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város 2019. évi kulturális program-

tervezetének és a hozzá kapcsolódó költségek elfogadása  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az éves programtervet mindenki megkapta. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

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

 

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

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

141/2019. (V.30.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló Város 2019. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó 

költségeknek  elfogadása tárgyában 

Képviselő – testület 

 

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészített, Nagykálló Város 2018. évi kulturális 

program-tervezetét és a hozzá kapcsolódó költségvetést jelen határozat 1. számú 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő:2019. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

 1.) Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft 

 2.) Gazdasági Iroda 

 3.) Képviselő –testületi referens 

            4.) Irattár 
 

Nagykálló Város 2019. évi kulturális programtervezete 
 
      Bevétel Kiadás 

 

2019.01.22 
Magyar Kultúra Napja 

alkalmából „Nagykálló Kincse” 
kiállítás 

Plakát, meghívó az 
alkotóknak, emléklap, 

posztamensek, 
paravánok, pogácsa, 

üdítő   100 000 

2019.03.02 
Nagykálló Városbál                        

Nagykálló várossá válásának 30. 
évfordulója alkalmából 

Plakát, meghívó, 
sportcsarnok, catering, 

személyzet, zene, 
fellépők 1 280 000 2 600 000 

2019.03.15 
Nemzeti Ünnepünk                           

Városi megemlékezés, ünnepi 
műsor, városi futóverseny 

Plakát, meghívó, 
sportcsarnok, catering, 

személyzet, zene, 
fellépők   100 000 

2019.05.01 Városi Majális Harangodon 

Vidámpark, tájfutás, 
főzőverseny 

alapanyagok, Pancsi 
Bohóc, díjak, oklevelek,    900 000 
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2019.05.23 
Városi Gyermeknap                  

Pindur Palota, Szalóki Ági 
koncert 

aszfaltrajzverseny, 
rendőrségi bemutató, 
tűzoltósági bemutató, 

egyházak standjai, 
fellépő részvételi díja, 

plakátok, nyeremények, 
oklevelek, szerzői 

jogdíjak   600 000 

2019.06.22 
VII. Nagykállói Sörfesztivál  

Kállai Kettős tér 

Vásárolt koncertek, 
plakát, óriásplakát, 

szórólap, újsághirdetés, 
kapcsolódó programok 

alapanyaga 1 800 000 4 000 000 

2019.06.29 

Szent Iván éji tűzugrás, 
múzeumok éjszakája 

Nagykállóban Harangod, 
Szilágyi Ház, Ámos Imre képtár, 

Óbester étterem 

Programok költségei, 
táncház, kézművesek, 
fellépők, kemencézés 

50 000 300 000 

2019.07.06 

Civil szervezetek napja 
Harangodon                 A 

Nagykállóban működő civil 
szervezettekkel megvalósított 

program, családi nap, 
megbeszélés 

táncház, bohóc, arcfestés, 
vetélkedők, hangosítás, 

főzés, alapanyagok 
költségei 

  150 000 

2019. 07.20-
28. 

35. Téka Népművészeti Tábor   
Nagykálló-Harangod 

koncertek, fellépők, 
foglalkozásvezetők, 

kommunális költségek, 
reklám anyagok, bérleti 
díjak, szerzői jogdíjak,  5 500 000 9 600 000 

NKA 
pályázat 
700.000.
Ft 
nyertes 

2019.08.20 
Szent István napi ünnepség,  
városi kitüntető díjak átadása 

Ünnepi műsor, plakátok, 
oklevelek, díjak, szerzői 

jogdíjak   200 000 

2019.09.07 
VII. Nagykállói Lecsófesztivál 

Kállai Kettős tér 
       

2 200 000 5 000 000 

2019.09.28 

Őszi Népművészeti Forgatag        
Kállai Kettős tér   20 éves a 
Nagykállói Népművészeti 

Egyesület 

plakát, szórólap, fellépő 
vendégek tiszteletdíja, 

táncház, kézműves 
bemutató, bográcsos étel 

készítése, viselet 
bemutató, népzenei 

koncert, helyi csoportok,  
2 100 000 2 100 000 

A 
tervezett 
bevétel 
NKA 
pályázati 
forrás 

2019.10.23 

Nemzeti Ünnepünk                    
Városi megemlékezés a 

Szabadság téren , rossz idő esetén 
a Református Műemlék 

Templomban 

díszlet, tiszteletdíjak, 
szerzői jogdíjak, ünnepi 

műsor 
  250 000 
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2019.11.16 
Egészség megőrzési nap 
Nagykállóban       Városi 

Sportcsarnok 

Szabó György bükki 
füvesember előadása, Dr. 
Novák Hunor előadása, 
tiszteletdíjak, standok 

felállítása, 200 000 500 000 

2019.11.23 
VIII. Kállai Kettős 

Kórustalálkozó és szakmai 
konferencia 

Verseny jellegű szakmai 
konferencia, díjak, 

oklevelek, plakátok, 
zsűri tiszteletdíja 

1 000 000 1 000 000 

A 
tervezett 
bevétel 
NKA 
pályázati 
forrás 

2019. 12.04.-
05. 

Mikulás Nagykállóban 
Mikulásház berendezése, 

szaloncukor   200 000 

2019.12.02 Első adventi gyertyagyújtás 
Plakátok, szórólap, 

kellékek   50 000 

2019.12.09 Második adventi gyertyagyújtás 
plakátok, szórólap, 

kellékek   50 000 

2019.12.16 
Harmadik adventi 

gyertyagyújtás 
plakátok, szórólap, 

kellékek,   50 000 

2019.12.21 
Negyedik adventi 

gyertyagyújtás 
plakátok, szórólapok,  

kellékek   50 000 

2019.12.21 
„Betlehemnek nyissunk ajtót”   

Városi karácsonyi műsor és 
forgatag a Szabadság téren 

Plakát, szórólap, forralt 
bor, tea, mézes, 

tiszteletdíj, szerzői 
jogdíj, Heit Lóránd és 
zenekara karácsonyi 

koncert   300 000 

2019.12.30 Szilveszteri pezsgős koccintás 
plakát, szórólap, pezsgő, 
műanyag pohár, tűzijáték   150 000 

Egyéb kisebb 
rendezvények 

szemétszedés, családi napok, 
jeles napokhoz köthető 
rendezvények, bababörze, 
irodalmi kávéház, rajzpályázat, 
testvérvárosok, szalonnasütés 

fellépők tiszteletdíja, 
szórólap, plakát, 

emléklap, oklevél, anyag 
költségek,  

  500 000 
      14 130 000 28 750 000 

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

 

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 

6 fő. 
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Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátása  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A bizottság megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

142/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- elfogadja a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót – mely a Borsodi 

Intézményfenntartó Központ Napfény Családok Átmeneti Otthona, Pindur 

Palota Bölcsőde, Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 

Központ, Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagykállói Rendőrőrs – vezetői 

beszámolója felhasználásával készült. 

 

Határidő: 2019. 05.30.  

Felelős: polgármester, jegyző  
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Értesülnek: 

 Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/791/2019. 

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletének elfogadása  

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

143/2019. (V.30. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló 

és közhasznúsági mellékletének elfogadása tárgyában 

 

Képviselő – testület 
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1.) elfogadja a NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. 

évi egyszerűsített éves beszámolóját 51.212 e Ft mérlegfőösszeggel és 

379 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint az ehhez tartozó 

közhasznúsági mellékletet. A mérleg szerinti eredmény az 

eredménytartalékba kerül átvezetésre. 

 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. taggyűlésén jelen határozatban foglaltak képviseletére. 

 

Határidő: 2019.05.31.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

1.) NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit KFT  

2.) Gazdasági iroda 

3.) Képviselő – testületi referens 

4.) ügyintéző 

5.) Irattár 

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

Tárgy: (8.tsp.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői 

felmentvényének megadására vonatkozó javaslat  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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144/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Javaslat a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői felmentvényének 

megadása tárgyában 

 

Képviselő – testület 
 

1.) elfogadja a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői felmentvény 

megadását. 

A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, hogy az ügyvezető, 2016. augusztus 01-

től  munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően végezte, 

tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen 

végezte.  

 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 

jelen határozatban foglaltak képviseletére. 

 

Határidő: 2018. 05. 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

 Nyírvidék Képző Központ Nonprofit KFT  

 Gazdasági iroda 

 Képviselő – testületi referens 

 ügyintéző 

 Irattár 

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

 

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű 

Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 
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Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

145/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt. 2018. évi beszámolójának 

elfogadása tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

1. Megismerte és elfogadja a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz-és 

Csatornamű Zrt. 2018. évi beszámolóját és kiegészítő mellékletét az előterjesztés 

melléklete szerint. 

 

2. Megismerte és elfogadja a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz-és 

Csatornamű Zrt. 2018. évi üzleti jelentését az előterjesztés melléklete szerint. 

 

3. Megismerte és elfogadásra javasolja a Zrt. könyvvizsgálói, Felügyelő Bizottsági 

jelentéseket, a vezető tisztségviselők számára megadandó felmentvényt. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

1. Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt.  (4400. Nyíregyháza, Tó 

út 5.) 
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2. Gazdasági Iroda 

3. Képviselő – testületi referens 

4. Irattár 
 

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

 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés  a Nyírségvíz Zrt megkeresése a Gördülő Fejlesztési  

terv 2019-2033 módosítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta. 

 

Balogh László: A Bercsényi – Temető út kereszteződésében lévő gerincvezetéket 

korrodáltsága miatt ki kellett cserélni.  Ez került 474 eFt-ba. Ezt az összeget a bérleti díj 

terhére vonnák le. 

 

Juhász Zoltán: Ez tulajdonképpen karbantartás lenne, de ők fejlesztésnek veszik. 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

146/2019. ( ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Nyírségvíz Zrt. megkeresése a vízi-közmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési 

költségek tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) a Nyírségvíz Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u.5.) által 11036-2019 iktatószám alatt 

megküldött az általunk képviselt V69 rendszerre vonatkozóan elkészített 2019-
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2033. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításával 

egyetértünk, véleményeltérésünk nincs. 

 

2.) meghatalmazza Juhász Zoltán polgármestert az előzőekkel kapcsolatosan 

megküldött GFT módosítás aláírásával. 

Határidő: 2019.    június 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Nyírségvíz Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

 Képviselő-testületi referens      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt megkeresése a szennyvíz átemelők 

2019. éves felújítása költségeinek támogatása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: A Nyírségvíz Zrt. megküldte a városi szennyvízátemelők felújításával 

kapcsolatos tájékoztatót. A legsürgősebb részek, amelyek felújításra várnak, a 

Nagykertiszőlő, Korányi, Dózsa Gy. és a Debreceni úti részek.  Ez is karbantartásnak 

minősül véleményem szerint. 

Nagyon magasak az összegek.  Javaslom, hogy ne támogassa a képviselő-testület, 

gondolják át! 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

147/2019. (V.30.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

a Nyírségvíz Zrt. megkeresése a szennyvíz átemelők 2019. éves felújítása 

költségeinek támogatása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) városi szennyvízátemelők 

2019. éves felújításával kapcsolatos tájékoztatóját nem fogadja el. 

 

Határidő: 2019.  június 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Nyírségvíz Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző műsz/123/2019. 

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés  a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium 

és a Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskola épületében szélessávú internet 

kialakítása miatti tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az iskolák szeretnének az épületben szélessávú internetet WIFI-t 

kialakítani, amihez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A fejlesztés nem jár 

átalakítással. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

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

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

148/2019. (V.30. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

A Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium és Mátészalkai SZC Kállay 

Rudolf Szakközépiskola épületében szélessávú internet kialakítása miatti 

tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem tárgyában 

 

Képviselő-testület: 

 

1. Hozzájárul a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium és Mátészalkai SZC 

Kállay Rudolf Szakközépiskola épületében szélessávú internet kialakításához. 

 

Határidő: 2019. 05. 31. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 
1. Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27. 

2. Mátészalkai SZC  Kállay Rudolf Szakközépiskola 4320 Nagykálló Kossuth u. 8. 

3. Képviselő-testületi referens 

4. Gazdasági Iroda 

5. Köznevelési referens 

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

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés  az Alkony- Ébredés Alapítvány kérelme Állat-

Asszisztált Terápia támogatási kérelme tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta. 

 

Balogh Imre:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság elfogadásra javasolta. 
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Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

Javaslom támogassuk 100 eFt-tal. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

149/2019. (V.30.) Kt. 

  

h a t á r o z a t a  

 

Az Alkony-Ébredés Alapítvány kérelme Állat-Asszisztált Terápia támogatási kérelme 

tárgyában 

 

A Képviselő-testület  

 

- az Alkony-Ébredés Alapítvány Állat-Asszisztált Terápia támogatási 

kérelmét elfogadja, 100.000,-Ft támogatást biztosít terápiás költségekre a 

környezetvédelmi és váratlan esemény önerő alap terhére.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakkórház Sántha Kálmán Nagykálló, 

Pszichiátriai Rehabilitációs osztály, Nagykálló, Szabadság tér 13. 

 Gazdasági iroda 

 Ügyintéző Kp/863/2019. 

 Irattár 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés  ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni 

kötelező oltás és ivartalanítás  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az előterjesztésben szerepel a névsor, hogy kik szeretnének élni azzal a 

lehetőséggel, hogy a kutyáját mikrochippel ellássák, veszettség elleni védőoltást 

megkapja, illetve ivartalanítsák.  

 

Horváth Tibor:  Sajnos nem igazán azok jelentkeztek igényükkel, akiknek kellett volna, a 

sok szabadon engedett kutyás. 

 

Juhász Zoltán: Egy háztartásban csak egy kutyának biztosítanám ezt a lehetőséget. 

 

Bereczki Mária: Alapvetően ennek az egésznek az a lényege, hogy most megadta a 

képviselő-testület a lehetőséget, hogy a kérelmezők biztosítsák a kutyájuk számára 

ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat. A következő alkalommal a házszám és 

kutyabejelentést ellenőrizni fogjuk, felszólítjuk, ha nincs ellátva chippel, oltással. Utána 

pedig büntetés következik.  

 

Juhász Zoltán: Ki fogja ezt végrehajtani? 

 

Bereczki Mária: Az ügyintéző. Lekérdezi a NÉBIH-től a listát, hogy kinek van chippel 

ellátva a kutyája. Az utcákon végig megy és bejelöli, hogy hol látott kutyát, utána a 

nyilvántartásban megnézi, hogy szerepel-e. Ha nem szerepel a listában, akkor felszólítás 

következik, és 10 napja van, hogy elvégeztesse a chippeltetést. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy az igénylők részére biztosítsuk ezt a lehetőséget, 

kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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150/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni kötelező oltás és ivartalanítás 

tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- egyetért azzal, hogy a 81/2019. (IV.11.) KT. határozatával meghirdetett   

ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni kötelező oltás és 

ivartalanítása programra jelentkezők kutyái részére elvégeztessék a 

megjelölt egészségügyi szolgáltatásokat. 

 

- megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével. 

 

- felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi szolgáltatás elvégzésére 

vonatkozó állatorvossal kötendő szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. június 30.  

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/250/2019. 

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés Nagykálló külterület 0271/36 hrsz-ú ingatlan ügye 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Czifra Imréné kérelme a múltkori testületi ülésen már volt a képviselő-

társaim előtt, de nem jelelölt meg összeget. 

Jelen levelében már nem kívánja értékesíteni, csak bérbe adni. 
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Nem javaslom a bérbevételt! 

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

151/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló külterület 0271/36 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

 

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 ingatlanát nem kívánja bérbe venni.  

 

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     

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés Majoros Józsefné és társai ingatlan tulajdoni hányaduk 

felajánlása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Majoros Józsefné és társai felajánlják megvételre a tulajdoni hányadukat. 

Az Akácos út mentén van az ingatlan. Szemetet pakolnak mindig a területre.  

 

Nem javaslom elfogadni a felajánlást! Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

152/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Majoros Józsefné és társai ingatlan-felajánlása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- nem kívánja megvásárolni a Majoros Józsefné Nagykálló, Móricz Zs. u. 

43., Bakk Ferencné Nagykálló, Rózsa u. 38. és Hajnal Gábor Nagykálló, 

Móricz Zs. u. 41. szám alatti lakosok tulajdonát képező, Akácos út mentén 

elhelyezkedő 1784 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, 999 m2 

nagyságú ingatlan összesen 3/60-ad részét. 

 

Határidő: 2019. június 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Majoros Józsefné Nagykálló, Móricz Zs. u. 43.,  

 Bakk Ferencné Nagykálló, Rózsa u. 38.  
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 Hajnal Gábor Nagykálló, Móricz Zs. u. 41. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/290/2019. 

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (17.tsp.) Előterjesztés  Iván-Páll István kérelme ingatlanához szennyvíz-, gáz 

közmű kiépítése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Iván-Páll István kérelmezi, hogy a tulajdonában lévő Mártírok úti 898/9-

11 hrsz-ú ingatlanaihoz az önkormányzat a szennyvíz- és gáz közműveket építse ki. 

 

Balogh László:  Még annyival egészítette ki a kérelmét, hogy, a középen kialakuló úthoz 

az ivóvizet, gázt és elektromos áramot rendezze az önkormányzat.  

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy tájékozódjunk még az ügyben! Aki egyetért a javaslattal, 

kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

153/2019. (V.30. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Iván-Páll István kérelme a Nagykálló, Mártírok úti 898/9-11 hrsz-ú ingatlanaihoz 

szennyvíz-, gáz közmű kiépítése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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- nem támogatja Iván-Páll István 4320 Nagykálló, Nagykertiszőlő u. 3. szám 

alatti lakos kérelmét, mely a tulajdonában lévő Nagykálló, Mártírok útján 

elhelyezkedő 898/9-11 hrsz-ú ingatlanok szennyvíz-, gáz közmű kiépítésére 

vonatkozik.  

 

Határidő: 2019. június 15.    

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Iván-Pál István Nagykálló, Nagykertiszőlő u. 3. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/296/2019. 

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (18.tsp.) Előterjesztés Bakti István fakivágatás iránti kérelme  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Bakti István azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 

kb. 20 méter magas, az elektromos vezetéket is veszélyeztető nyárfát vágassa ki az 

önkormányzat. 

 

Balogh László:  Kérelmező azt szeretné, hogy az önkormányzat vágassa ki. Az EON 

emelő kocsi segítségével kivágja, de csak az ágakig. 

 

Juhász Zoltán: A testület támogatja, de a szomszédokkal egyeztessen.   

 

Horváth Tibor: Takács Szabolcs azt mondta, hogy őt nem érdekli a fa, azt csinál vele, 

amit akar. 

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy vizsgáljuk meg a kérelmet. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

154/2019. (V.30. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Bakti István fakivágási kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- Bakti István 4320 Nagykálló, Szirond u. 13. szám alatti lakos a Nagykálló 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, külterületi 0413/3 

hrsz-ú, Szirond út elnevezésű közterületen, a Szirond út 13. szám alatti 

ingatlan előtt lévő nyárfa kivágásával kapcsolatos kérelmét a körülmények, 

a fa állapotának ismerete hiányában nem áll módjában elfogadni. Az ügy 

kapcsán további tájékozódásra van szükség. 

 

Határidő: 2019.  június 15.   

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Bakti István 4320 Nagykálló, Szirond u. 13. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/258/2019. 

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés  Reminiusz János önkormányzati ingatlanon lévő 

lakóház használata tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 
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Juhász Zoltán: Reminiusz János Nagykálló, Iskola u. 6. szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult az önkormányzathoz, hogy a Nagykálló-Ludastó településrészen, a Geszterédi út 

1. szám alatti 5143 hrsz-ú ingatlanon a Közösségi Ház mögött lévő lakóházat részére 

méltányosságból használatra adja bérbe az önkormányzat. 

 

Horváth Tibor: Ő szeretné kifesteni, rendbe hozni. Ki kell költöznie a jelenlegi 

albérletéből ezért van szüksége egy helyre, ahol lakhatna. Egy dolgos fiatalemberről van 

szó. 

 

Juhász Zoltán: Javaslom, hogy adjuk bérbe részére 5 eFt/hó összegért.  

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

155/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Reminiusz János önkormányzati tulajdonban lévő, 5143 hrsz-ú ingatlanon lévő 

lakóház használatára vonatkozó kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

1. Reminiusz János 4320 Nagykálló, Iskola u. 6. szám alatti lakos részére 

bérbe adja Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló-

Ludastó településrészen, a Geszterédi u. 1. szám alatti, 5143 hrsz-ú 

ingatlanon, a Közösségi Ház mögött lévő lakóházat 5.000,-Ft/hó bérleti díj 

ellenében 2019. június 15. napjától 2020. június 15. napjáig.  

 

2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Reminiusz János 4320 Nagykálló, Iskola u. 6 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés Vadász János ivóvíz bekötési támogatás iránti kérelme  

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Vadász János kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 

Nagykálló, Akácos úti ingatlanuk vízbekötéséhez támogatást biztosítson. Kéri, hogy mi 

fizessük meg a szolgáltatónak, ő pedig havi 5000,-Ft-jával visszafizetné az önkormányzat 

felé. 

A szociális bizottság vizsgálja már meg, hogy egyéb lehetőség van-e rá! 

 

Horváth Tibor: Neki a házhoz kellene bevinni. Az udvaron van víz, van vízóra akna.  

 

Bereczki Mária:   A szolgáltató nem tud segíteni? Én úgy gondolom, hogy a szolgáltató is 

tud segíteni. 

 

Horváth Tibor: Azt mondta, hogy kérdezte, de csak a munkadíjra és külső vezetékre van 

ilyen lehetőség. 

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy vegye fel a kapcsolatos a Nyírségvíz Zrt.-vel. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

  

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

156/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Vadász János ivóvíz bekötési támogatás iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- Vadász János Nagykálló, Akácos út 44. szám alatti lakos ivóvíz bekötési 

támogatás iránti kérelmét nem áll módjában támogatni, mivel 

önkormányzati rendelet ilyen típusú támogatás nyújtását nem teszi 

lehetővé.   

 

Határidő: 2019. június 15.    

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Vadász János Nagykálló, Akácos út 44. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés Dallos Ferenc kérelme a 2795/30 ingatlanon lévő akác 

kinövések letakarítása iránti kérelme  tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Dallos Ferenc kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 

Nagykálló Simonyi út végén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő 2795/30 hrsz-ú 
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ingatlanon lévő akác kinövéseket levághassa, cserében az ingatlant lekaszálná és 

legyomírtózná.  

 

Javaslom, hogy engedélyezzük részére! Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

157/2019. (V.30.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Dallos Ferenc kérelme az önkormányzati tulajdonban lévő 2795/30 hrsz-ú ingatlanon 

lévő akác kinövések letakarítása iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- egyetért azzal, hogy Dallos Ferenc 4320 Nagykálló, Erdőalja u. 17. szám 

alatti lakos a Nagykálló, Simonyi út végén elhelyezkedő Nagykálló Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő,  2795/30 hrsz-ú ingatlanon lévő akác 

kinövéseket levágja, majd  lekaszálja, illetve legyomírtózza a területet. 

 

Határidő: 2019. június 30.    

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Dallos Ferenc Nagykálló, Erdőalja u. 17. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Műsz/321/2019. 

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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  Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés a Kisbalkányi út felújításához kapcsolódó pályázat 

benyújtása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Juhász Zoltán: Az Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

címen kiírt „Kisbalkányi út felújítása” elnevezésű pályázatot szeretnénk benyújtani.  

A  felújítás összköltsége  bruttó  19.997.560.- Ft. Igényelhető támogatás az összköltség 

75%-a,  bruttó 14.998.170.- Ft, a saját forrás az összköltség 25 %-a, bruttó 4.999.390.- Ft. 

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

Aki egyetért a tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő –testületének 

 

158/2019. (V.30.) Kt. 

 

h a t á r o z a t a 

 

Kisbalkányi út felújításához kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában 

 

Képviselő – testület 

   

1.) egyetért az Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

címen kiírt „Kisbalkányi út felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásával 

 

2.) A  felújítás összköltsége:                         bruttó  19.997.560.- Ft. 

                      -Igényelhető támogatás az összköltség 75%-a:  bruttó   14.998.170.- Ft 

-Saját forrás az összköltség 25 %-a:           bruttó    4.999.390.- Ft 

 

3.) vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrást a 2019. évi 

költségvetésben biztosítja. 
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4.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázattal kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére és felhatalmazza a tárgyban keletkező dokumentumok 

aláírására.  

  

Határidő: 2019. június 02. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- Gazdasági Iroda 

- Pályázati referens 

- Képviselő – testületi referens 

- Irattár 

 

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

 

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

  

 

            Juhász Zoltán                                Bereczki Mária 

             polgármester                                  jegyző 

 
 

 

 

 


