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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 27. napján 11 

órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 222 - 224 ) 

 

Száma: Kp/3-        /2019. 

T Á R G Y S O R O Z A T A  

 

1.) Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról szóló 111/2019. (V.09.) Kt. határozattal módosított 42/2018. 

(III.01.) KT. határozat módosítása tárgyában 

2.) Tájékoztatás a 2019. október 05. napján megrendezésre kerülő Városnap 

szervezése tárgyában 

3.) Előterjesztés a város területén lévő játszóterek felülvizsgálata 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. szeptember 27. 

napján 11 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 

 

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

 

Jelen vannak: Juhász Zoltán polgármester, 

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester, 

Balogh Imre, 

Sőrés László, 

Széplaki Tamás, 

Bereczkiné Pápai Margit képviselők. 

 

Távol vannak:           Horváth Tibor alpolgármester, 

Tóth Zoltán alpolgármester, 

Papp László képviselő 

 

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     
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Polgármester úr köszönti a jelenlévőket.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen az 

ülésen. A hiányzók igazoltan vannak távol. 

A rendkívüli ülés összehívását szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

szóló határozat módosítása tette szükségessé. 

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 
 

1.) Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról szóló 111/2019. (V.09.) Kt. határozattal módosított 42/2018. 
(III.01.) KT. határozat módosítása tárgyában 

2.) Tájékoztatás a 2019. október 05. napján megrendezésre kerülő Városnap 
szervezése tárgyában 

3.) Előterjesztés a város területén lévő játszóterek felülvizsgálata tárgyában 
 

Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs. 

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

 

A Képviselő-testület 6 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 Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról szóló 111/2019. (V.09.) Kt. határozattal módosított 42/2018. (III.01.) 

KT. határozat módosítása tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

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

 

Bereczki Mária: Felülvizsgálatra kerültek a szavazatszámláló bizottságok. Gyakorlatilag 

most küldjük ki részükre az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, de már a 6-os 

szavazókörben a Tulipánné Borsy Szilvia bizottsági elnök jelezte, hogy ő nem kíván ezen a 

választáson részt venni.  



4 

 

Tekintettel arra, hogy mindig probléma volt, hogy ki legyen a 6-os szavazókörben a 

bizottságba. Próbáltunk egy férfi elnököt keresni, de sajnos nem sikerült. Próbáltunk egy 

határozott férfit keresni, így gondoltunk Tóth János személyére. Mivel ő nem volt a 

póttagok sorában sem, ezért módosítani szükséges a határozatot.  

A 4. lenne tehát Tóth János, a póttagok közé pedig 17-es sorszámmal betennénk  

Tulipánné Borsy Szilviát, tekintettel arra, hogy valószínű, hogy tagok és póttagok fognak 

kiesni összeférhetetlenség, vagy csak nem „vállalom” miatt. 

 

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

Aki egyetért a határozat-tervezettel, 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 

 

222/2019. (IX.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 

111/2019. (V.09.) Kt. határozattal módosított 42/2018. (III.01.) Kt. határozat 

módosítása 

 

Képviselő-testület 

 

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjaira tett javaslatot, és azt a Ve. 24. §-a alapján a Szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 111/2019. (V.09.) Kt. 

határozattal módosított 42/2018. (III.01.) Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
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Választott tagok: 

„4. Tóth János     Nagykálló, Szakolyi út 37.” 
 

Póttagok: 

„17. Tulipánné Borsy Szilvia   Nagykálló Árpád út 36.” 
 

Felhívja a polgármestert, hogy megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: HVI vezető, polgármester 

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztatás a 2019. október 05. napján megrendezésre kerülő 

városnap szervezése tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli tájékoztatás szerint) 

 

Bereczki Mária:  Egy forgatókönyv készült, amely összeszedte azoknak az egyesületeknek 

a neveit, akik fellépnek.  Terveink szerint 13 órától lenne egy köszöntő, aztán a Kállai 

Kettős Ifjúsági Néptáncegyüttes és a Bürkös Zenekar fogja a Kállai Kettőst előadni. Ezt 

követően a Cantarella, a Korányisok, a Naplemente Nótakör, a 8. Nap Egyesület, lesz egy 

Shotokán karatés bemutató. Ezek után 14,30-tól 15 óráig volna egy kórusblokk, amikor a 

Városi Daloskör, a Meglepetés, a Rózsafa Citera Zenekar, Cantarella lépne fel.  

A vége az lenne, hogy az összes énekegyüttes, meg az ott lévők közösen énekeljék el a 

Kállai Kettőst. Ezzel zárulna ez a műsor. 

 

15 órától 15 óra 30 percig tartó időre volt egy javaslat, hogy meghívjuk a Nagykállóban élő 

30 éves polgárokat. Ők 150-en vannak. Reméljük, hogy minél többen vissza fognak jelezni, 
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hogy el fognak tudni jönni. Akkor lenne egy köszöntő feléjük. Kapnak egy oklevelet, és egy 

hűtőmágnest. 

 

Ez után a Budai Szakgimnázium, majd a Szivárvány tagóvoda lépnek fel. 

16 órától 17 óráig a Nagykállóból elszármazott díszvendégek, díszpolgárok következnek. 

Olyan 15-en jeleztek vissza a 20-ból, hogy el fognak jönni. Ők is meg lesznek szólítva, hogy 

mondják el, hogy mit kaptak Nagykállótól.  

 

17 órától az általános iskola, majd a Brunszvik Teréz Óvoda mutatná be produkcióját.  

Ezután táncbemutatók lesznek. 

17,30-18-ig meghívott vendégeknek a köszöntője. Ide terveztünk egy születésnapi tortát , 

amelyet fel lehet majd szeletelni, és kiosztani a városlakók között. 

18,30 órától Nemazalány koncert, 19 órától Király Viktor, 20 órától koncert, 21,30-tól 

tűzijáték. 

 

Először azt gondoltuk, hogy a sportpályára kellene vinni a rendezvényt, de mivel eléggé 

esős időt jósolnak a meteorológusok, mégis csak az lenne a célszerű, ha a Harangodon 

lenne megrendezve a városi nap. Olyan sok dolgot terveztünk, hogy a főtéren nem férünk 

el. Arról beszéltünk, hogy lesz majd a kisvonat, ami folyamatosan tudja majd szállítani az 

embereket. Esetlegesen a buszt is lefoglaljuk, hogy vigye ki az embereket.  

A város megvendégelné a lakosait úgy, hogy 600 adat babgulyást főzetnénk. 

 

Szeretnénk a 30 év hónapjainak megfelelő  piros-kék lufit osztani, és aki gondolja lehet lufi 

eregetés, ha nem akkor elviszik emlékbe. Lenne hűtő mágnes is. 

 

Mivel nem olyan jó idő lesz, így mindenképpen kell a sátor, ami a színpadnál volt. A VIP-es 

vendégeknek egy külön sátort csinálnánk.  

A 30 évnek a történéseit egy könyvben fogja feldolgozni Bornemisza Andrea. A könyvnek a 

költsége 500 eFt lenne, ami 200 db-ot jelent. Lesznek roll lapok, ahol mindenegyes évnek a 

történése kerül felsorolásra. Játszóvár, vidámpark lesz, ami ingyenes lenne.  

 

Az esi esemény tehát a két koncert. A színpad, a technika, a fellépők, a sátor. Ezek a 

költségek lennének. A színpadot megpróbáljuk az EFOP-ba elszámolni, tehát külön 

számláztatjuk, és megpróbáljuk lefinanszíroztatni pályázatból. Ez  4.089 ezer forint. 
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Az ezen felüli rész az 4.200 ezer forint, amit pedig más pályázatból szeretnénk 

finanszírozni.  

Csak maga a játszópark 500.000,-Ft.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: De ez úgy, hogy ingyenes lesz a gyerekeknek. Tehát az 

önkormányzat fizeti ki helyettük.  

 

Bereczki Mária:   A tűzijáték is 500 ezer forint.  

Jelenleg a céltartalékban van 7 móFt új rendezési terv megalkotására. Ez már biztos, hogy 

nem fog elkészülni. Tervek elkészítésére pedig 3 móFt van. Ez a két összeg lenne 

átcsoportosítva, bízunk benne, hogy bevételként vissza fog jönni.  

 

Tehát hozni  kell egy olyan határozatot, hogy a Képviselő-testület elfogadja a 2019. október 

5-én megtartandó Városnaphoz kapcsolódó programtervezetet, a felsorolt költségeket, 

amelynek fedezetét a költségvetési rendeletnek a céltartalékban szereplő új rendezési terv 

és tervkészítése sora tartalmazza, ez kerülne átcsoportosításra a rendezvény 

lebonyolításához. 

 

Azt is el kellene dönteni, hogy Ti mint képviselők, miben szeretnétek részt venni. Gondolok 

itt oklevél osztásra, köszöntésre, stb.  

 

Juhász Zoltán: Aki egyetért a jegyző asszony által ismertetett határozati 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 

 

223/2019. (IX.27.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
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a 2019. október 05. napján megrendezésre kerülő városnap programjának és 

költségeinek elfogadása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- elfogadja a 2019. október 5. napján megtartandó Városnaphoz kapcsolódó 

programtervezetet, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos költségeket.  

- a felmerülő költségek fedezetére a 2019. évi költségvetési rendelet céltartalékában 

szereplő új rendezési terv és tervkészítésre tervezett költség rendezvényre történő 

átcsoportosításával egyetért. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a város területén lévő játszóterek felülvizsgálata 

tárgyában 

Előadó:  Juhász Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Sőrés László: A Kiskállóban lévő játszótéren egy játékeszköz nagyon szét van korhadva, 

amit sürgősen meg kell csináltatni, addig is leszereltetni. 

 

Széplaki Tamás: Mi elég sokat vagyunk a főtéri játszótéren, és sajnos itt is vannak 

gondok. vannak balesetveszélyes részek. Jó lenne azokat az eszközöket is felülvizsgálni.  

 

Sőrés László: Legalább a balesetveszélyt hárítsuk el. 
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Juhász Zoltán: Aki egyetért a felülvizsgálattal, 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 

224/2019. (IX.27.) Kt.  

h a t á r o z a t a  

a város területén lévő játszóterek felülvizsgálata tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- egyetért a Nagykálló Város területén található önkormányzati tulajdonban lévő 

játszóterek eszközeinek felülvizsgálatával. 

 

Határidő: 2019. október 31.  

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 11 óra 30 perckor bezárta. 

k.m.e. 

 

P.H.  

 

            Juhász Zoltán                       Bereczki Mária 

             polgármester                                  jegyző 


