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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 19. napján 13 

óra kezdettel megtartott rendes nyílt ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai ( 297 - 332 ) 

d.) rendelet (19) 

Száma: Kp/82-2/2020. 

T Á R G Y S O R O Z A T A  

 
1.) Előterjesztés a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában 

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

3.) Előterjesztés a polgármester két ülés között történt fontosabb tárgyalásairól 

4.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

5.) Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló tárgyában 

6.) Előterjesztés a bizottságok 2019. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

7.) Előterjesztés Nagykálló Város Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének 

jóváhagyása tárgyában 

8.) Előterjesztés belső ellenőrzési megbízási szerződés módosítása tárgyában 

9.) Előterjesztés a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről 

10.) Előterjesztés a Nagykálló Város közművelődésének helyzetéről 

11.) Előterjesztés a Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére 

vonatkozó pályázati felhívása tárgyában 

12.) Előterjesztés dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának kérelme 

tárgyában 

13.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. kérelme a Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. sz. alatti 

ingatlanban található bériroda bérleti szerződésének megszüntetése tárgyában 

14.) Előterjesztés a Nagykálló Városi Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási 

kérelme tárgyában 

15.) Előterjesztés a Nagykállói Dragon Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási 

kérelme tárgyában 
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16.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi u. 64. sz. alatti ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában 

17.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics M. köz 3. sz. alatti ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában 

18.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem a temető területén tárgyában 

19.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem (2 db - 2573/3 hrsz.) tárgyában 

20.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem (1 db - 2573/3 hrsz.) tárgyában 

21.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (2587/13 hrsz.) tárgyában 

22.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (2713/3 hrsz.) tárgyában 

23.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (225/1 hrsz.) tárgyában 

24.) Előterjesztés a Nagykálló, Egres út lakói aszfaltozás és közvilágítás kiépítése iránti 

kérelmük tárgyában 

25.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanrész megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyában 

26.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 

tárgyában 

27.) Előterjesztés védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelem tárgyában 

28.) Előterjesztés lakóház helyreállításához anyagi segítség iránti kérelem tárgyában 

29.) Előterjesztés közvilágítási lámpatest felszereltetése iránti kérelem tárgyában 

30.) Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka mint-/ráépülő programok benyújtásának 

támogatásáról való hozzájárulás tárgyában 

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

ivartalanítás tárgyában 

32.) Tájékoztatás Tasnád testvérvárossal közösen benyújtandó pályázatról 

33.) Időszaki beszámoló Nagykálló Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról 

34.) Előterjesztés a Kiskállói temető területének rendbetétele tárgyában 

35.) Előterjesztés a rendezési terv V2 övezetének benzinkútra vonatkozó módosítása tárgyában 

36.) Előterjesztés a Korányi Ház felújításának támogatása tárgyában 

37.) Előterjesztés a Debreceni úton található parkoló megépítésének költségei tárgyában 

38.) Előterjesztés a Sport út és Sport köz  állapotának  helyreállítása tárgyában 

 

 

                                        Horváth Tibor 

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

 

Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19. 

napján 13 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésén. 

 

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

 

Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester, 

   Sőrés László alpolgármester 

Bereczkiné Pápai Margit 

   Busák Sándor 

    Orosz Mihály Zoltán 

   Oroszné dr. Nagy Matild 

   Papp László  

Vislóczki Zoltán 

Tóth Zoltán képviselők 

 

   

Jelenlévő meghívottak: Bereczki Mária jegyző,  

     Babosi László nyíregyházi lakos  

     Nagy Ilona erdész, városgondnok 

     nagykállói lakosok. 

    

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,  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

Nagykálló Város Díszpolgárai: 

Dr. Vonza András, 

Horváth György nagytiszteletű úr,    

Vitai László apát úr, 

Dr. Soltész Mihály parókus úr, 

Harsányi Gézáné, 

           Önkormányzati intézmények vezetői       
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Polgármester úr köszönti a jelenlévőket! 

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

ülésen.  

 

Horváth Tibor: Köszöntöm körünkben Babosi László Urat! Mielőtt a testületi ülést 

elkezdenénk, szeretne szót kérni néhány gondolat erejéig.  

Korábban volt egy döntés arról, hogy a Ratkó József író életével, munkásságával 

kapcsolatos könyvet támogatja a testület. Most jött el az a pillanat, amikor már fizikálisan 

is a kezünkben foghatjuk a könyvet.  

 

Babosi László: Köszöntöm Polgármester Urat, a Képviselő-testület Tagjait és a tisztelt 

Jelenlévőket! Én 18 éves koromig itt éltem Nagykállóban. Egy 20 éves munkának az 

eredménye ez a könyv. Ratkó József bár nem Nagykálló szülötte, de élete nagy részét itt 

élte a városban. Beírta Nagykállót a Magyar Irodalomtörténetébe. A Debreceni Egyetem 

történelem szakán végeztem, és ott egy doktori disszertációt írtam, nyújtottam be, amit 2 

évvel ezelőtt sikeresen megvédtem. Ennek a disszertációnak a könyvesített változatát 

tartom a kezemben. Ez a könyv Ratkó József életét mutatja be a kezdetektől az utolsó 

pillanatig. Az irodalmi munkásságát és a közéleti tevékenységét tartalmazza még a kötet. 

Azért fontos ez a kötet, mert Nagykálló is elég sokat szerepel benne, a Nagykállói Járás 

kulturális múltjáról, politikai múltjáról is sokat lehet belőle olvasni.  

Én szeretném megköszönni Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatását! 

Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el ezt a könyvet. Feltehetően a jövő év elején a 

könyvtárban fogunk egy bemutatót tartani.  

 

Horváth Tibor: Én jelképesen átvenném a könyvet. Nagyon köszönjük a munkáját! A 

könyvtárban el fogjuk helyezni, és akit érdekel, ki lehet majd kölcsönözni a könyvet. A 

kulturális bizottsággal egyeztetünk, hogy hol lesz a könyvnek a legmegfelelőbb helye, hogy 

a közösség is el tudja majd érni.  

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések kiküldésre kerültek. Írásban nem jelezte 

senki, hogy lenne napirendi javaslata.  

Szeretném megkérdezni, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslatokon kívül van-e 

valakinek egyéb napirendi javaslata?  

 

Papp László:  Nekem lenne egy napirendi javaslatom. A Kiskállói temető rendbetételéről 

szeretném, ha beszélnénk.  
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Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Kiskállói temető rendbetételéről a mai napon 

tárgyaljunk, kérem, szavazzon! 

 

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

módosító napirendi javaslatot. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Én javasolnám, hogy a benzinkutat a belvárosi övezetből vegyük ki. 

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a rendezési tervből a belvárosi övezeti részről a 

benzinkút kivételét tárgyaljuk a mai ülésen, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   7 igen-, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a 

módosító napirendi javaslatot. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Ha jól tudom, az adókat decemberben lehet módosítani, utána már 

nem. Korábban is jeleztem már, hogy az idegenforgalmi adó Nagykállóban az országos 

viszonylathoz képest a legkevesebb. Átlagban Magyarországon 400 Ft/ vendégéjszaka az 

idegenforgalmi adó. Szeretném, ha az idegenforgalmi adót az országos átlaghoz 

igazítanánk.  

 

Bereczki Mária:  A rendeletet bármikor lehet módosítani, csak 30 nap múlva lehet 

alkalmazni.  

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a mai napon tárgyaljuk az idegenforgalmi adó 

emelését, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  4 igen-, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással  nem fogadja el a 

módosító napirendi javaslatot. 

 

Horváth Tibor: Én mondjuk helyben ezt a 400 forintot erősnek gondolnám.  Utána járunk, 

és a jövő évben visszatérhetünk rá. 
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Orosz Mihály Zoltán:  A Korányi Ház felújításának támogatását javaslom felvenni 

napirendre. 

 

Horváth Tibor: Megbeszéltük már, hogy a 2020. évi költségvetést meg kell várnunk. De 

mint elmondtam, hogy nekem aggályos az, hogy kinek, milyen módon, milyen alapon 

adjunk több millió forintot. Már a múltkori testületi ülésen megbeszéltük, hogy támogatja a 

képviselő-testület a Korányi Ház felújítását. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Szeretném, ha a testület eldöntené, hogy a jövő évi költségvetésébe 

be fogja építeni a felújításra szánt összeget, vagyis amennyi támogatást kap a másik 

oldalról.  

Tehát az a konkrét javaslat, hogy a Korányi Ház felújításának támogatása tárgyában 

hozzunk egy határozatot. 

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Korányi Ház felújítására vonatkozó napirendet 

felvegyük a mai ülésen, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot. 

 

Orosz Mihály Zoltán:   A parkoló költségeiről szeretnék hallani tájékoztatót! 

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a parkoló költségeiről ma tárgyaljon a testület, 

kérem, szavazzon! 

 

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

napirendi javaslatot. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  A gyümölcsössel kapcsolatban szeretném, ha tárgyalnánk. Úgy 

tudom, hogy egy 20 éves szerződés van kötve. A startmunkába bele lehetett volna tenni, de 

ki van hagyva. 
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Horváth Tibor: Azért hagytuk ki a tervezésből, mert egyenlőre maga a terület és annak a 

bérleti viszonya nem tudott rendeződni.  

Aki egyetért azzal, hogy a gyümölcsös területéről tárgyaljon ma a testület, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 1 igen-, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadja el a 

módosító javaslatot. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  A közmunka kapcsán látjuk, hogy már csökkent a foglalkoztatás, 

ezért kérném ennek a kivizsgálását. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. 

 

Horváth Tibor: Ennek az az oka, hogy nem tudjuk feltölteni a helyeket. A gyakorlati helyzet 

az, hogy október 21-én lett lekérve, és 275 fő foglalkoztatott volt. A legutolsó munkaügyi 

kiközvetítésnél  200 fő volt kiközvetítve, melyből 100 jött el, 27 jelentkezett, és ebből 3 fő 

állt munkába.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Miért nem 260 fővel terveznek? 

 

Bereczki Mária:  Azért, mert amiről most képviselő úr beszél az csak a start mintaprogram. 

Ehhez fog még jönni a hosszú közfoglalkoztatás, amiben 80 fő vesz részt. 

Mindig annyit igényelhetünk, amennyi maximális keretet ad a Munkaügyi Központ. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Vannak olyan napirendi pontok, amelyek zárt ülés keretében vannak 

a meghívóban megjelölve. Az önkormányzati cégek gazdálkodásáról szóló beszámolókat 

szeretném javasolni, hogy nyílt ülésen tárgyalja a testület. Értem itt az 

összeférhetetlenségi napirendeket is. 

 

Bereczki Mária:  Ezeket jogszabály írja elő képviselő úr, főként az összeférhetetlenséget. 

A cégek beszámolóját a képviselő-testület döntése alapján tárgyalja a testület zárt ülésen, 

tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló döntés. 

Már azt is elmondtam képviselő úrnak, hogy ezek a beszámolók a cégek működéséhez 

kapcsolódó részeredmények. Ön úgy állítja be, mintha ez teljes egészében az évet  
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minősítő gazdálkodás eredménye lenne. Ez pontosan azért van a testület előtt, hogy az új 

képviselők előtt ismert legyen a működésük, gazdálkodásuk. A gazdálkodásukról szóló jövő 

évi beszámolójuk nyílt ülésen lesz tárgyalva, mindenki megismerheti majd. 

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati cégek beszámolóit nyílt ülésen 

tárgyalja a képviselő-testület, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  3 igen-, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadja el a 

módosító  javaslatot. 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: A Sport út – és Sport köz állapotáról szeretném, ha beszélnénk 

az egyebekben. 

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Sport út és Sport köz állapotáról a mai ülésen 

tárgyaljunk, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot. 

 

Javaslatot teszek a következő napirendi pontok megtárgyalására a módosító indítványokat 

is figyelembe véve: 

 
1.) Előterjesztés a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában 

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

3.) Előterjesztés a polgármester két ülés között történt fontosabb tárgyalásairól 

4.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

5.) Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló tárgyában 

6.) Előterjesztés a bizottságok 2019. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

7.) Előterjesztés Nagykálló Város Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének 

jóváhagyása tárgyában 

8.) Előterjesztés belső ellenőrzési megbízási szerződés módosítása tárgyában 
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9.) Előterjesztés a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről 

10.) Előterjesztés a Nagykálló Város közművelődésének helyzetéről 

11.) Előterjesztés a Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére 

vonatkozó pályázati felhívása tárgyában 

12.) Előterjesztés dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának kérelme 

tárgyában 

13.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. kérelme a Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. sz. alatti 

ingatlanban található bériroda bérleti szerződésének megszüntetése tárgyában 

14.) Előterjesztés a Nagykálló Városi Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási 

kérelme tárgyában 

15.) Előterjesztés a Nagykállói Dragon Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási 

kérelme tárgyában 

16.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi u. 64. sz. alatti ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában 

17.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics M. köz 3. sz. alatti ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában 

18.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem a temető területén tárgyában 

19.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem (2 db - 2573/3 hrsz.) tárgyában 

20.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem (1 db - 2573/3 hrsz.) tárgyában 

21.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (2587/13 hrsz.) tárgyában 

22.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (2713/3 hrsz.) tárgyában 

23.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (225/1 hrsz.) tárgyában 

24.) Előterjesztés a Nagykálló, Egres út lakói aszfaltozás és közvilágítás kiépítése iránti 

kérelmük tárgyában 

25.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanrész megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyában 

26.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 

tárgyában 

27.) Előterjesztés védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelem tárgyában 

28.) Előterjesztés lakóház helyreállításához anyagi segítség iránti kérelem tárgyában 

29.) Előterjesztés közvilágítási lámpatest felszereltetése iránti kérelem tárgyában 

30.) Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka mint-/ráépülő programok benyújtásának 

támogatásáról való hozzájárulás tárgyában 

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

ivartalanítás tárgyában 

32.) Tájékoztatás Tasnád testvérvárossal közösen benyújtandó pályázatról 
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33.) Időszaki beszámoló Nagykálló Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról 

34.) Előterjesztés a Kiskállói temető területének rendbetétele tárgyában 

35.) Előterjesztés a rendezési terv V2 övezetének benzinkútra vonatkozó módosítása tárgyában 

36.) Előterjesztés a Korányi Ház felújításának támogatása tárgyában 

37.) Előterjesztés a Debreceni úton található parkoló megépítésének költségei tárgyában 

38.) Előterjesztés a Sport út és Sport köz állapotának helyreállítása tárgyában 

 

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

 

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

napirendi pontok megtárgyalásával egyetért. 

 

N A P I R E N D E K: 

 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató  

tárgyában 

Előadó:  Bereczki Mária jegyző (Csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Felkérem, Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Az utolsó tájékoztatót követő, vagyis november 20-tól, ami fontosabb 

változás történt azt foglaltam írásba. 

 

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményezte az előterjesztést. 

 

Tóth Zoltán:   Elfogadásra javasolta a bizottság a tájékoztatót. 

 

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

Aki egyetért a tájékoztatóval, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

297/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Tájékoztató a fontosabb jogszabályok változásairól 

 

Képviselő – testület  

 

- A fontosabb jogszabályi változtatásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő:2019. december 31. 

 

Határozatot kapják: 

- Képviselő – testületi referens  

- Irattár 

 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató 

tárgyában 

Előadó:  Bereczki Mária jegyző (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta. 

 

Tóth Zoltán:   Megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolta a tájékoztatót. 

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek? – 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 

 

298/2019. (XII.19. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékozatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens Kp/157-    /2019.      

 Gazdasági Iroda                     

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 

szóló tájékoztató  tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 



13 

 

 

Horváth Tibor: Ezzel kapcsolatosan van-e kérdése valakinek? 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Csak címszavakban van, de, hogy mi történt konkrétan, arról nincs 

semmi. 

 

Horváth Tibor:  - Első pontként Ónodi Borbálával és Vonza Tiborral történő egyeztetés 

volt. Ez már nem titok, hogy Ónodi Borbála doktornő nyugdíjba megy, és az ezzel 

kapcsolatosan felmerülő helyzetről kaptam tájékoztatást. 

- Védelmi bizottság felkészítő egyeztetése, tanácskozása volt, ami minden évben egy 

kötelező program. Tulajdonképpen egy általános tájékoztatás. 

- A Nyírségvíz Zrt. közgyűlésén vettem részt, ahol az ez éves munkájáról számolt be a 

közgyűlés, illetve a jövő évi terveiről.  Általánosságban el kell mondani, hogy az iparág 

szenved, ez tény. Mióta befagyasztották a rezsi árakat azóta próbálják itt a terhet 

inkább az önkormányzatokra terhelni az egyéb tervezésekbe. Lényegében a jövő évi 

tervekről egyeztettünk. 

- A közfoglalkoztatással kapcsolatos tanácskozás volt ahol a környező 

polgármestereknek, illetve a közmunka közfoglalkoztatási programmal dolgozók, 

polgármesteri hivatali dolgozóknak volt egy tájékoztatás. 

- A harangodon egyeztettünk a FETIVIZIG-gel, illetve a halászati jog rendelkezőjével. 

Alpolgármester úrral próbáltuk itt a lehetőségeket keresni a harangod hasznosításával 

kapcsolatosan, illetve már többször beszéltem arról, hogy a kotrást kihasználva akartuk 

úgy alakítani a tavat, hogy az a város hasznát legjobban szolgálja. 

- Ünnepélyes alapkőletétel volt az ipari park területén. Ez egy étrend-kiegészítő üzem 

lesz, aminek most tették le az alapkövét. Ha jól emlékszem akkor egy ilyen 40-50 fős 

foglalkoztatás van betervezve. Egy XXI. századi technológiával készülne el a beruházás. 

Maga az iparág óriási érdeklődést mutatott az elmúlt néhány évben.  Úgy gondolom, 

hogy ez egy sikeres üzem lehet, és ezáltal a városnak iparűzési adóból komoly 

eredményt hozhat majd a jövőben. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  A képviselőknek nem kellett volna szólni az alapkő letétele 

kapcsán? 
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Horváth Tibor:  Hát ott én vendég voltam. Egyébként maga a szervezés is elúszott, mert 

amúgy egy nappal előtte, vagy két nappal előtte szóltak, hogy most lesz az átadás. Ahogy 

az idő engedte alkalmazkodniuk kellett, de mint mondtam én is csak egy meghívott vendég 

voltam. De nyilván ami a mi kompetenciánk azt én korábban is elmondtam, hogy ami a 

várost érinti én mindenhova mindenkit szeretnék meghívni, mert az lenne a cél, hogy a 

város képviselői ott legyenek az ilyen eseményeken. Ebben nem volt lehetőségem, nem én 

voltam a rendező.  

- 90 éves Nagykállói lakost köszöntöttünk egy alkalommal. 

- Kisvárosok országos találkozóján vettem részt. Arról már korábban is beszéltem, az 

előző testületi ülésen érintettük. Erről többet nem igazán tudok elmondani. 

- Munkaerő közvetítéssel kapcsolatosan tárgyaltam a foglalkoztatási osztály 

illetékesével. Ezt már az előbb kifejtettem, hogy milyen eredménnyel vagy 

eredménytelenséggel zártuk ezt az évet. Sajnos azt gondolom, hogy egy-két hét és el is 

fogynak azok az emberek akik ebből még egyáltalán felvennék a munkát.  Sajnos ez a 

tendencia,  nem csak itt, máshol is. 

- Cantarella karácsonyi kórus műsorán vettem részt. Ezt is már többször kiemeltem, hogy 

egy nagyon szép élmény volt mindenkinek aki ott részt tudott venni. A Korányi 

Gimnázium fenntartójával egyeztettünk, illetve kezdeményezzük a jövő évre egy újabb 

egyeztetést a Budai Szakgimnázium vezetésével is, hogy pont kerüljön a két iskola 

területmegosztása tárgyában, és mindenki tudja a saját útját járni utána. Ugyanis a 

terület hasznosítása kapcsolatos problémák vannak, de majd a két iskola egymás 

között megbeszéli. Úgy gondolom, hogy közel állnak a megegyezéshez.  

- Önkormányzati cégek vezetőivel tárgyaltunk a múlt héten, amíg még aktuális. A 

cégvezetőknek próbáltuk kihasználni a tudásukat és tájékozódtunk, hogy milyen 

hibákat látnak, hogy lehetne átstrukturálni.  Tapasztalatokat cseréltünk. 

- A múlt héten voltam az Euroadvance Kft-nél, ahol a város érdekeit képviselve 

próbáltam segítséget kérni a gomba üzemmel kapcsolatos út terén, és megnyugtató 

válaszokat kaptam. Sőt komoly feladatokat, mert január közepére-végére szeretnének 

egy olyan tervanyagot kapni, amivel el lehet indulni, és pénzt lehet hozzá hozni.  De úgy 

tűnik, hogy a Megyei Önkormányzat ebben teljes mellszélességgel támogat minket,  
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úgyhogy valószínűleg nem kell megvárni majd a pályázat kiírását. Ezt nem szeretném 

elkiabálni, nyilván amint van benne előrelépés  illetve úgy gondolom, hogy már a 

tervezésnél vagyunk, akkor ott már majd a testület elé fog kerülni. Addig megpróbáljuk 

feltérképezni a lehetőségeket, illetve a meglévő rajzokat aktualizálni, és a következő 

testületi ülésen 100 %-osan dönteni kell, meg eredményekkel kell zárni,  mert utána 

ezzel menni kell tovább.   

Orosz Mihály Zoltán:  Ez egy pályázatíró cég? 

 

 Horváth Tibor: Ők nem velünk állnak kapcsolatban, hanem ők hoztak több projektet a 

városba. A gomba üzemmel együtt dolgozva ők készítették a pályázatokat, illetve az ipari 

parkban több projektet bonyolítanak le, és tőlük kértem segítséget ebben a lobbi 

tevékenységben. Ők próbálnak segíteni azért, hogy itt a lakosság szempontjából is 

elégedettség legyen.  

Van-e esetlegesen kérdése valakinek?  

 

Orosz Mihály Zoltán:  A közmeghallgatáson elhangzott, hogy petíciót nyújtanak be. 

 

Horváth Tibor: Hát végül is, amit ott is felvázoltak a vendégek, az Akácos úti közösségi 

házzal kapcsolatosan érkezett be egy petíció. Megmondom őszintén én nem számoltam 

meg hogy hány aláírás van rajta. Ők azt mondják hogy 101.  Ami viszont feltűnt nekem, 

hogy két - három ember biztos, hogy többször is szerepel rajta, de teljesen mindegy. Ezzel 

kapcsolatosan a következő ülésre elő fogjuk készíteni az anyagot a múlt évi projektekről, 

programokról, illetve a 2020-as évre tervezett programokról a közösségi ház munkájával 

kapcsolatosan. Igazából egy komplex anyagot készítenek el, ami alapján majd a petícióval 

együtt érdemben lehet róla beszélgetni. Tehát folyamatban van az ügy kivizsgálása.  Én 

egyébként tartom magam ahhoz, hogy nincs probléma ott, és igenis szép eredményeket és 

nagyon minőségi programokat tudnak oda vinni.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  El kell jönni pénteken a karácsonyi műsorukat megnézni, és így 

betekintést lehet nyerni a munkájukba. Én rendszeresen részt veszek a rendezvényeken. 

Én úgy gondolom, hogy semmi gond nincs ott a dolgozókkal. 
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Horváth Tibor: Egy dolgozó személye ellen vannak kifogások. Pénteken 16:00 órától 

mindenkit sok szeretettel várnak az Akácos úti Közösségi Házban a karácsonyi műsor 

megtekintésére.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild:  A doktornővel való egyeztetésről jutott az eszembe, hogy 

doktornő adott be egy kérelmet a feladat-ellátási szerződésre vonatkozóan. Nem látta a 

napirendi pontok között.  

 

Bereczki Mária:  Az átvevő orvostól kellene egy olyan kérelem, hogy ő átveszi a praxist. De 

még vannak az átvevő orvosnak elintézni valói, ezért nem adott be papírokat. 

A januári testületi ülésre reméljük minden meg lesz, és akkor behozzuk testület elé. 

 

Horváth Tibor: Van-e még kérdése valakinek? – Nincs. 

A napirendi pontot a pénzügyi bizottság véleményezte. 

 

Tóth Zoltán:   A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Horváth Tibor:  Köszönöm szépen! Aki a tájékoztatót 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 

 

299/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
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Nagykálló Város Polgármesterének tájékoztatója a két ülés közti fontosabb 

eseményekről, tárgyalásokról 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a Polgármester két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: polgármester  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a 

költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor:  Az előterjesztés ki lett küldve. Szeretnék egy módosító javaslattal élni.  Elő 

kellene irányozni  a  költségvetésben 7 millió forintot a parkolóhoz, ami biztos, hogy 

fedezné az egyéb költségeket. El kell mondanom, hogy a parkolónak az anyag és munkadíj 

költségéről addig nem tudtunk beszélni, amíg nem került ez a tranzakció  átvezetésre vagy 

lebonyolításra. Ugyanis az anyagköltséggel tisztában vagyunk. Tudni kell a projektről, hogy 

ugye a közfoglalkoztatási programban gyártottunk térkövet, mely három féle volt, három 

mintázattal, és ezáltal ugye az egy felületet nem tudtuk volna kivitelezni. Ebből kifolyólag 

kértünk segítséget. A Tüzép nagyon jutányos áron végül is átvette a mi térkövünket, és 

helyette vásároltunk egységes térkövet, amire a tervező is, illetve a kivitelezők is azt 

mondták, hogy valójában ez a legalkalmasabb a parkoló megépítésére.  Itt elsősorban az 

alakjára gondolok, hogy ez a kutyacsont alakú térkövet vásároltunk, aminek a legjobb a 
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tartása egymáshoz képest és a legidőállóbb.  Megtörténik holnap az elszámolás. Továbbá,  

ami abban a projektben nem volt benne,  vagy abban a megegyezésben, ami nem 

képviselte a megegyezés részét a Czímre és Társa Kft-vel, az maga az eredeti járdának a 

helyreállítása, ami sok esetben a kerítéssel ért véget. A kerítés maradványok el lettek 

bontva, így lényegében azt a szakaszt teljes egészében újra kellett szegélykövezni. Térkövet  

kellett bepótolni, illetve megcsinálták az ideiglenes összekötést, amíg a sétány nem készül 

el, hogy a posta felé ki lehessen menni. Több helyen visszaszedték a megsüllyedt járdát, 

amit korábban a posta teherautói kijártak. Ezeket vissza kell javítani. Ez tehát nem volt 

benne. Ezek miatt kérném ezt a költségvetési rendelet módosítás elfogadását.  

 

Vislóczki Zoltán:  Ha jól értettem térkövet adtunk el a Tüzépnek, és vettünk helyette másik 

térkövet.  

 

Horváth Tibor: Benne volt a vállalkozói szerződésben is a munka maga, amit a Czimre Kft. 

végzett, tartalmazta az anyag és munkadíjat, kivéve a térkő és a padkakő nem volt benne. 

Annak a költsége bruttó  900.000 Ft nagyságrendileg a plusz munka, amivel nem voltunk 

megegyezve. A másik vállalkozó végzi a szegélykőnek  a kijavítását, a járda visszaszedését, 

visszaépítését, meg a két összekötő szakasz kiépítését ebből a kőből. 

 

Vislóczki Zoltán:  Mennyiért vette meg a Tüzép a térkövet? 

 

Horváth Tibor:  2250 Ft/m2-ért vette meg, összesen 1400 m2-t sikerült beszámolni. A 

teljes terület 2250 m2 volt. 

 

Vislóczki Zoltán:  Mennyiért vásároltunk? 

 

Horváth Tibor: Vásárolni 2750 Ft/m2-ért sikerült térkövet. A legyártott térkőért 3.150.000,-

Ft-ot kaptunk. A süllyesztett szegélykőnek 535 Ft  volt darabja.  

Háromfajta követ nem tudtunk letenni egymás mellé. Végül is ez indokolta ezt.  

 

Orosz Mihály Zoltán: Jó lett volna, ha nem a végén egyeztettük volna ezeket a költségeket. 
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Horváth Tibor: Lényegesen egyszerűbb lett volna, ha megvan minden térkő. De az az 

állapot, ami ott volt, mindenképpen rendezni kellett. Azért nem tudtunk a számokról 

beszélni, mert a gazdasági érdekek is indokolták, és nem igazán arra készültünk, hogy 

pontos számokat mondjunk, nem is voltak még igazán ismertek teljesen. Érdemben sem 

voltunk még megegyezve, erre is vártunk.  

Orosz Mihály Zoltán: Én azt szeretném kérni, hogy ha nincsenek számok, akkor ne 

kezdjünk bele. Ha megvannak a számok, és az egyeztetés, utána kezdjünk bele.  

 

Bereczki Mária: A költségvetési rendelet módosítása tehát az óvodához kapcsolódó 

előirányzat változást tartalmazza a költségvetési rendelet-tervezetünk, és ez egészülne ki 

azzal a módosítással, hogy a tartalékoknál 15 móFt van előirányozva az eredeti 

költségvetésben a Debreceni úti parkoló építésére. Ez plusz 7 móFt-tal nőne, mégpedig a 

„kártalanítás Harcon” soron szereplő 25 móFt-ból. Tehát innen lenne átcsoportosítva, 

tekintettel arra, hogy ebben az évben biztos, hogy nem lesz ez a kártalanítás kifizetve.  

 

Horváth Tibor: Aki egyetért a 7 móFt átcsoportosításáról szóló módosító indítvánnyal, 

kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot. 

Orosz Mihály Zoltán:  Azért szavaztam nemmel, mert  azt szeretném, ha a jövőben ezek a 

fajta eljárások megszűnnének, és a kivitelezés előtt lenne a képviselő-testület 

tájékoztatva. 

Aki az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadja, a módosítást is figyelembe véve, 

kérem, szavazzon! 

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

javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: 

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

 
Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2019. ( XII.20.) Önk.  
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r e n d e l e t e  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti 

Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

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

a) költségvetési bevételeit  3 121 324 540 Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásait  4 166 609 403 Ft-ban, 

c) költségvetési hiányát  1 045 284 863 Ft-ban, 

ca) működési hiányát 217 682 567 Ft-ban, 

cb) felhalmozási hiányát 827 602 296 Ft-ban, 

d) finanszírozási bevételeit  1 593 628 621 Ft-ban, 

e) finanszírozási kiadásait  548 343 758 Ft-ban, 

f) finanszírozási egyenlegét  1 045 284 863 Ft-ban, 

g) a költségvetés hiányát 1 593 628 621  Ft-ban, 

h) bevételi és kiadási fő 

összegét  4 714 953 161 Ft-ban, 

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

részletezéssel állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból  

a) 1 158 628 621 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési 

maradványból,  

b) 135.000.000 Ft hosszúlejáratú adósságmegújító hitel, 

c) 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvétellel, 

d) 200.000.000 Ft ASP miatti technikai kerettel finanszírozza. 

 

2. §.  A Rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.§. (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az 

alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá: 

a) Működési bevételek 289 151 614 Ft, 

b) Közhatalmi bevételek 330 080 000 Ft, 

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 678 406 042 Ft, 

d) Működési célú átvett pénzeszközök 90 888 515 Ft, 

e) Felhalmozási bevételek 220 580 300 Ft, 

f)  Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 111 321 033 Ft, 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 897 036 Ft, 

h) Finanszírozási bevételek 1 593 628 621 Ft, 

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 158 628 621 Ft, 

hb) Hitelfelvétel 235 000 000 Ft, 

hc) Technikai keret 200 000 000 Ft, 

i)  Működési kiadások  2 606 208 738 Ft, 

ia) Személyi juttatások 717 596 092 Ft, 

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  110 914 978 Ft, 

ic) Dologi kiadások  669 549 378 Ft, 

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait  38 542 000 Ft, 

ie) Egyéb működési célú kiadások  1 069 606 290 Ft, 

j)   Felhalmozási kiadások  1 560 400 665 Ft, 

ja) Beruházási kiadások 1 236 709 253 Ft, 

jb) Felújítási kiadások  0 Ft, 

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások  323 691 412 Ft, 

k)   Finanszírozási kiadások  548 343 758 Ft, 

ka) Hitelek törlesztése 505 000 000 Ft, 

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése  32 670 946 Ft, 

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft. 
 

 

 

3. § A Rendelet 1-7. melléklete helyébe az 1-7. melléklet lép. 

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

5. § A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

6. § Jelen rendelet 2019. december 20.  napján lép hatályba.  

 

 

                          Horváth Tibor               Bereczki Mária 

   polgármester                        jegyző    

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 
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Nagykálló, 2019. december 20. napján        

         Bereczki Mária 

                           jegyző 

 

 

 

 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést kiküldtük. Véleményezte a Városstratégiai-, a Pénzügyi és 

Közjóléti Bizottság. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,és 

elfogadásra javasolta. 

 

Tóth Zoltán:   A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményezte és elfogadásra javasolta az 

előterjesztést.  

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek? 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Én javaslatot szeretnék tenni. Ha van egy előterjesztés, akkor én 

javasolnám, hogy a testületi ülésen az előterjesztő röviden foglalja össze az 

előterjesztésnek a lényegét, hogy a nézők is tudják miről van szó. 

 

A kérdésem pedig az, hogy a vezetői kabinet a feladatainak a felsorolásában szerepel, hogy 

az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek, irodák hasznosítására történő 

meghirdetés, kapcsolódó pályázati kiírások, szerződések stb. Folyamatosan kérdezik 

lakosok tőlem, hogy az Ifi tanyát nem lehet-e bérelni. Milyen időközönként kerülnek 

meghirdetésre az üresen álló ingatlanok? 
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Bereczki Mária:  Képviselő úr tapasztalhatta azt, hogy a polgármesteri hivatal azokat a 

döntéseket hajtja végre, amit a képviselő-testület megszavaz. Ha a képviselő-testület azt 

mondja, hogy meg kell hirdetni, akkor meghirdeti a hivatal.  

Horváth Tibor: Milyen érdeklődés volt? Konkrét érdeklődő volt? Mert nem volt igény felénk 

a helyiségre vonatkozóan.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Gondolom, hogy a vezetői kabinet tartja nyilván az ingatlanokat,  és 

tudják, hogy ott áll üresen, akkor én javasolnám, hogy negyedévente, vagy félévente 

tájékoztatnák az illetékesek a képviselő-testületet arról, hogy ezek az ingatlanok 

hasznosíthatóak lennének. Tehát bérbe lehetne adni, mert akkor lehet, hogy javasolnánk a 

pályázat kiírását.  

 

Bereczki Mária:  Gondolom, hogy valamennyi képviselő tisztában van azzal,  hogy minden 

egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadásáról a képviselő-testület dönt, 

illetve, ha valamilyen oknál fogva felmondásra kerül, akkor azt is megtárgyalja a testület.  

 

Horváth Tibor: Illetve az új pályázat kiírását tárgyalja a képviselő-testület. 

 

Bereczki Mária:  A képviselő-testület valamennyi tagja tudja, hogy azt, hogy melyik 

önkormányzati ingatlan az, amelyik esetleg hasznosításra várhat, melyik üres.s 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Melyik áll üresen jelenleg? 

 

Horváth Tibor: Az Ifi tanya tekintetében két épületrész van, amelyek mindegyike üresen 

áll. A jobb oldali rossz állapotban van, a mennyezet le van szakadva, biztos, hogy nem 

használható állapotú.  

A bal oldali azért nem volt kiadva, mert egy pályázat része lett volna, és akkor az volt a 

javaslat, hogy hosszú távra ne adjuk ki. 

A Lakodalmas Egyesület bérelte, akik táncpróbát tartottak a helyiségben. Utána pályázat 

miatt nem lett meghosszabbítva a bérleti szerződés.  
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A pályázatnak az a része nem nyert. Fűtés nincs benne, hősugárzóval fűtöttek 

alkalmanként.  

A táncpróbákra egyébként már vannak ötleteink, de majd a kulturális bizottsággal együtt 

megtárgyaljuk. 

 

Orosz Mihály Zoltán: Jó lenne egy nyilvántartás, hogy milyen ingatlanok vannak az 

önkormányzat tulajdonában. 

 

Horváth Tibor: A következő testületi ülésre úgy gondolom, hogy tudunk készíteni egy 

tájékoztatót az önkormányzati tulajdonban lévő hasznosítható lakásokról és ilyen 

ingatlanokról. Ha esetleg tudjuk, akkor mellé tennénk, hogy milyen élő szerződés van az 

adott ingatlan tekintetében. A mezőgazdasági területeinket is ilyen szemlélettel fogjuk 

átnézni.  

 

Vislóczki Zoltán:  A mezőgazdasági területekről nincsen kimutatás? 

 

Horváth Tibor:  De van, amit szintén a testület elé fogunk hozni. Rengeteg anyag a 

szántóföldek tekintetében. 

Ezt elfogadja Képviselő Úr, hogy készítünk egy jegyzéket? – Igen.  

Önkormányzati tulajdonú üresen álló lakás nincsen.  Illetve egy van a Korányi lakótelepen, 

amit nem adott a testület bérbe, mert fel kell mérni, hogy milyen állapotban van, és 

megpróbáljuk piaci áron kiadni. Ebben előrelépés nem történt. 

 

Bereczki Mária:   Ezek a megüresedett lakások pályázat útján vannak meghirdetve, és a 

képviselő-testület dönt a bérbeadásról. 

 

Horváth Tibor: Itt szeretném megkérni képviselő urat, hogy ha fogadóórát tart, akkor 

tartsa, ha nem tud ott lenni, akkor nem tart. Amennyiben nem tart fogadóórát, akkor 

onnantól kezdve az Ön megbízottja – nagykállói lakos – nem képviselő. Az ő részére nem 

állhat rendelkezésre semmilyen hivatali helyiség.  

Tehát szeretném megkérni Képviselő Urat, hogy ha fogadóórát tart, akkor tartsa 

nyugodtan, de akkor valóban képviselő úr legyen ott, nem pedig a megbízottja.  



25 

 

Nem egyszeri alkalom volt ez, hogy más volt a helyiségben Ön helyett. 

 

Van-e valakinek még kérdése? – Nincs. 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Visszatérve a témára, ahol a polgármesteri hivatalnak az ez évi 

működéséről kaptunk tájékoztatást. Én, mint az előző képviselő-testületnek és a 

jelenleginek is a tagja, szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal minden 

dolgozójának  a szakszerű, pontos munkáját, jegyző asszonynak is. Azt szeretném kérni 

Jegyző Asszonytó és Polgármester Úrtól, hogy annak elkerülése érdekében, hogy 

létszámhiány  legyen a polgármesteri hivatalban tegyenek  meg mindent annak érdekében, 

hogy teljesen nyugodt körülmények között dolgozhassanak a dolgozók, mert nagyon sok 

olyan esetet hallottam, hogy sírva ment haza a munkatárs azért, mert egyes képviselő 

zaklatás szerűen lép fel velük szemben, minősíthetetlen  hangon  beszél velük. Ezt nem 

teheti meg velük senki, nincs erre joga akkor sem, ha képviselő, magánszemélyként sincs. 

Asszonyokról, családanyákról beszélünk, és olyan emberekről, akik lelkiismeretesen végzik 

a munkájukat.  

Horváth Tibor: Köszönöm szépen!  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Már három hete könyörögtem adatokért. De jegyző asszony 

intézkedett, hogy megkapjam. 

 

Bereczki Mária:  Én azt mondtam Önnek, hogy legyen türelemmel, amikor ideje engedi a  

kolléganőmnek, akkor el fogja készíteni a kért dokumentumot. December hónap van, 

minden határidős, rengeteg feladat van, és amellett, hogy augusztus óta képviselő úrnak az 

összes olyan iratra vonatkozó kéréseit próbáljuk teljesíteni, még nagyon sok más feladata 

is van a hivatalnak, a kollégáknak. 

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? 

 

Bereczki Mária:  Azt mondta, hogy a közérdekű adatokat azért kéri ki, mert erről 

tájékoztatni szeretné a lakosokat. Én azt szeretném kérdezni, hogy amit augusztus 9-én – 

közel 200 oldalt – átküldtem Önnek a kért közérdekű adatokkal kapcsolatban, arra 
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vonatkozóan történt-e valamilyen tájékoztatás, talált-e benne valami Ön számára 

érdekeset, vagy esetleg nem talált semmit?  

Ugyanakkor küldtünk ki Önnek a kerékpárúthoz kapcsolódóan közel 500 oldalt közérdekű 

adatokra vonatkozó információ nyújtás céljából. Ezzel kapcsolatosan történt-e valami? 

Szeptember elején is küldtünk Önnek anyagot. 

A polgármesteri tisztség átadásával kapcsolatosan is küldtünk közel 500 oldalt képviselő úr 

részére.  

Ezt csak azért is mondom, mert Ön a követőinek azt mondja, hogy nem kap semmit a 

közérdekű adatigénylésére vonatkozóan.  

Az Ön részére legalább 1500-2000 oldalt küldtünk már meg.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  A caterpillar rakodógépről az adatok megismerése után 

tájékoztattam a lakosságot, hogy hogyan történt az értékesítés. 

 

A polgármesteri tisztség tekintetében kértem Jegyző Asszonyt, hogy kértem volna 

alátámasztani. 

 

Bereczki Mária:  Kiküldtük, 500 oldalt kapott meg képviselő úr!  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Kíváncsi vagyok arra, hogy Dr. Sarkadi Erikának mennyi havi díjat 

fizetnek, milyen szerződés van vele kötve. Kíváncsi vagyok az eredeti számlákra is, amit 

fénymásolatban kérek. Ezt mondtam Jegyző Asszonynak. Addig, míg ezeket nem kapom 

meg, addig nem akarok tájékoztatást adni a lakosság felé.  

A másik hiányosság, az ipari parkkal kapcsolatban (Bereczki Mária:   Az ipari parkkal 

kapcsolatosan szeptember 9-én 200 oldalt küldtünk el Önnek.) A mellékletekben láttam, 

hogy a szennyvízhálózattal komoly problémák vannak. A portafülkénél nincs megépítve az 

előtető. 

A mai napig nincs meg az átadás-átvétele az ipari parknak. 

 

Bereczki Mária:  Szeretném megmutatni Önnek, hogy mikor lett elküldve a kért anyag, 

amely tartalmazza a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodának a szerződését és a számlákat is. 
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Horváth Tibor: A napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? – Nincs.  

Aki a beszámolót 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 

 

300/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

beszámoló a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkája tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- elfogadja a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/2113/2019. 

 Irattár.     

 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés a bizottságok 2019. évi munkájáról szóló beszámoló 

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A bizottságok beszámolóját véleményezte a Pénzügyi és Közjóléti, illetve a 

Városstratégiai Bizottság. 

 

Tóth Zoltán: A pénzügyi és közjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

elfogadásra javasolta. 

Az előterjesztésben szerepel, hogy mi volt a feladata az elmúlt időben a bizottságnak. 

Ezúton szeretném megköszönni a korábbi és a jelenlegi bizottság munkáját, továbbá a 

polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját, amivel segítették a bizottság működését.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A városstratégiai Bizottság is véleményezte az előterjesztést. A 

bizottság az előző időszakban 7 fővel működött, amely most 5 főre csökkent.   

Az év során ellátott feladatokat tartalmazza a beszámoló.  

Szeretném megköszönni az előző bizottság, illetve a jelenlegi bizottság tagjainak a 

munkáját, illetve a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját, különös tekintettel azoknak 

az ügyintézőknek, jegyző asszonynak a munkáját, akik a mindennapjainkat segítették. 

Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. 

 

Orosz Mihály Zoltán: Az a javaslatom, hogy a bizottságok vonatkozásában a rengeteg 

jogkört le kellene csökkenteni. Minden képviselőnek feladata, hogy minden üggyel 

foglalkozzon. A döntésekbe sokkal tágabb körben be kellett volna vonni szakembereket, 

hozzáértő lakosokat.  

Például a mai ülésen sok fakivágással kapcsolatos téma van, amire lehetett volna egy 

környezetvédelmi csoportot létrehozni. Pénzt ne adjunk ehhez.  

 

Bereczkiné Pápai Margit: Én bevontam a szakembert, és a szakvéleményét el is küldtem a 

képviselőknek. Tehát úgy gondolom, hogy amit mond az nem valós.  

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése még valakinek a napirenddel kapcsolatosan?  - Nincs. 
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Aki egyetért a beszámolóval, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

301/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Bizottságok 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság valamint a Városstratégiai Bizottság 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Képviselő-testületének 2020. évi 

munkatervének jóváhagyása tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatosan jegyző 

asszonynak van-e kiegészítése? 

 

Bereczki Mária: A tegnapi bizottsági ülésen egy pár módosító javaslat érkezett az 

előterjesztésre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy elírások vannak a munkatervben, 

értelemszerűen ezt javítani fogjuk.  

Horváth Tibor:  A bizottságok elnökeit kérném, hogy van egy más észrevétel azonkívül 

amit jegyző asszony elmondod? - Jóváhagyásra javasolta minden bizottság. 

 

Orosz Mihály Zoltán: A közmeghallgatáson is elhangzott, hogy mennyi megoldatlan 

probléma van a városban.  Javaslom, hogy közmeghallgatást minimum 2-szer, de lehetne 3-

szor is tartani egy évben.   

 

Fel vannak sorolva olyan cégeknek, egyesületeknek a beszámolója, amelyekről nem is 

igazán hallottunk.  Termál Egészségügyi Klaszter Egyesület például. 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Valamilyen szinten része az önkormányzat ezeknek a cégeknek, 

és ezért a képviselő-testületnek a cégek beszámolóját el kell fogadni. 

 

Bereczki Mária: A májusi testületi ülésen kell azokat a döntéseket meghozni, ahol 

valamilyen részesedéssel, valamilyen tulajdonjoggal, valamilyen befolyással bír az adott 

társaság életében a képviselő-testület.  

Gyakorlatilag ezek az egyesületek amikor létrejöttek közös cél érdekében alakultak meg, és 

ezért ezek a cégek folyamatosan beszámolnak a mérleg eredményükről, a kimutatásukat 

megküldik a tagok részére. 

 

Horváth Tibor: Valakinek van-e még kérdése?  
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Orosz Mihály Zoltán:  Az Első Kállai Kettős Szociális Szövetkezet beszámolóját el kell 

fogadni. Ebben van részesedése az önkormányzatnak? 

 

Bereczki Mária:  A Szociális Szövetkezetben volt részesedése az önkormányzat. 2019-ben 

a szociális szövetkezet megszüntetésének kezdeményezés történt, még lezárásra nem 

került.  

 

Orosz Mihály Zoltán képviselő úr eltávozott az általa kihívott rendőrökhöz, így a 

jelenlévő képviselők  száma 8 fő. 

 

Horváth Tibor: De ettől függetlenül az évet le kell zárni.  

Van-e még kérdése valakinek? – Nincs. 

A bizottságok véleményezték. – Minden bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Aki egyetért a képviselő-testület 2020. évi munkatervével, 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 

 

302/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének 

elfogadása tárgyában 
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A Képviselő-testület 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének 

általános előírásait a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos  

 

Határozatot kapják: 

 Nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

 Érintettek 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  /2020. 

 Irattár.     

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

   

1. TESTÜLETI ÜLÉSEK HELYE: Városháza (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) Tanácskozó 

terme (III. em. 404. ajtó) 

 2. TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJA: a munkaterv szerint meghatározottan, csütörtöki 

napokon, 13.00 órai kezdéssel (amennyiben munkaszüneti nap, akkor a soron következő 

munkanap) 

 3. AZ ELŐTERJESZTÉSEK, BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK ÉS EGYÉB 

MUNKAANYAGOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a kitűzött napirend szerinti rendes ülést 

megelőző hét szerda 16.00 óra (amennyiben munkaszüneti nap, akkor a soron következő 

munkanap) 

 4. AZ ELŐTERJESZTÉSEK TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE: a jegyző feladata 

 5. A TESTÜLETI ÜLÉS ANYAGÁNAK ÁTADÁSI IDŐPONTJA: az ülés időpontját megelőző 

öt nappal  

 6. TESTÜLETI ÜLÉSEKRE MEGHÍVANDÓK: SZMSZ szerint 

   

Az ülés időpontja: 2020. január 23. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
4.) Előterjesztés az egyes önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 
rendjéről szóló rendelet hatályosulásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
5.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata 
tárgyában  
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Szociális csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
6.) Előterjesztés a Nagykállói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság 

 

7.) Előterjesztés a polgármester 2020. évre járó szabadsága mértékének megállapítása 
tárgyában 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

8.) Előterjesztés a 2020. évre tervezett kulturális programok tárgyában 

Előterjesztő: jegyző 
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Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: illetékes bizottság 

 

9.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata  2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

10.) Előterjesztés a Pindur Palota Bölcsőde 2020. évi költségvetésének elfogadása 
tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

11.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói 
Intézményegysége 2020. évi költségvetésének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2020. február 27. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 
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4.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzat 2020-2021 évekre vonatkozó saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

   
5.) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés 
vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
6.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési tervének 
elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: jegyző 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 
7.) Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

 

8.) Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesítménycéljainak 
meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

9.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 



36 

 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

10.) Beszámoló a képviselő-testület  tagjai 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat 
tételi  kötelezettségének teljesítéséről 
Előterjesztő: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

 11.) Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 

Az ülés időpontja: 2020. március 26. 

  

 
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

 
4.) Beszámoló a 2019. évben civil szervezeteknek nyújtott támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 
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5.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2020. évi pénzügyi támogatásra 
benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: illetékes bizottság 

  
6.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól 
szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
7.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel 
időpontjának meghatározására a 2020/2021-as nevelési évre vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

  

Az ülés időpontja: 2020. április 30. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 
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4.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Szociális csoport  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 
5.) Beszámoló a szociális intézményhálózat 2019. évi működéséről, költségvetési 
beszámoló (Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde) 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Szociális intézmény vezetője 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 
6.) Beszámoló a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól 
szóló rendelet végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 
7.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól 
szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 
8.) Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyása 
tárgyában  
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

9.) Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározása, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 
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Az ülés időpontja:  2020. május 28. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

4.)  Beszámoló Nagykálló város közbiztonságának helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Rendőrőrs, Polgármesteri Hivatal  

Meghívandók: Rendőrőrs parancsnoka 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság  

 
5.) Előterjesztés a TESZOVÁL KFT 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
(mérleg és eredmény-kimutatás) elfogadásáról  
a) Döntés a KFT 2019. évi beszámolójáról, ezen belül a mérleg, eredmény kimutatásról  
b) Döntés a KFT éves beszámolójához csatolt könyvvizsgálói jelentésről 
c) Döntés a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról 
d) Döntés a KFT 2019. évi adózott eredményének felhasználásáról 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Felügyelő bizottság és ügyvezető  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

 6.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 2019. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának (mérleg és eredmény-kimutatás) elfogadásáról  
a) Döntés a KFT 2019. évi beszámolójáról, ezen belül a mérleg, eredmény kimutatásról  
b) Döntés a KFT éves beszámolójához csatolt könyvvizsgálói jelentésről 



40 

 

c) Döntés a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról 
d) Döntés a KFT 2019. évi adózott eredményének felhasználásáról 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Felügyelő bizottság és ügyvezető  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

7.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évben végzett 
közművelődési tevékenysége tárgyában 

Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
8.) Előterjesztés a központi ügyelettel kapcsolatos beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
9.) Előterjesztés az Termál – Egészségipari Klaszter Egyesület 2019.  évi egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 
10.) Előterjesztés az „Urbs Novum” Városfejlesztési Társaság Nonprofit Kft. 2019.  évi 
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
11.) Előterjesztés Tiszafa  Szövetkezet 2019. évi beszámolójának elfogadása 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 
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12.) Előterjesztés a Turisztikai Desztinációs Menedzsment 2019. évi beszámolójának 
elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
13.) Előterjesztés a „Kállai Kettős” Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
14.) Előterjesztés a „Kállai Kettős Gazda” Nonprofit Kft.  2019. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

 15.) Előterjesztés a Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány 20189 évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

16.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. 
évi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

 17.) Előterjesztés az önkormányzat  költségvetési, a költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenység bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 
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18.) Előterjesztés a Nyírvidék  Képző Központ Nonprofit Kft. 2019.  évi egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

19.) Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 
2019.  évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

20.) Előterjesztés az Első Kállai Kettős Szociális Szövetkezet 2019.  évi egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

21.) Előterjesztés a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 
2019.  évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja:  2020. június 25. 

 
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 
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Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
4.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Ügyvédi Iroda, jegyző  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
5.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja:  2020. július 30. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

4.) Előterjesztés Nagykálló Város Szakmai díjainak odaítéléséről  
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző 

Véleményező: illetékes bizottság 

 

Az ülés időpontja:  2020. augusztus 27. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  
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2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

   
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

   

Az ülés időpontja: 2020. szeptember 24. 

 

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
 4.) Tájékoztató a helyi szociális rendelet alkalmazásának tapasztalatairól 
Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Szociális csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójához való csatlakozásról és a pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Szociális csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

6.) Beszámoló a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda  2020/2021. nevelési évben végzett 
munkájáról 
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Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Intézményvezető, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság. Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
7.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező:  valamennyi bizottság 

 
Az ülés időpontja: 2020. október 29. 

 
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

 4.) Előterjesztés Nagykálló Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Bizottsági elnök 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság, Sport Bizottság 

  
5.) Beszámoló a város közművelődésének helyzetéről  
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Polgármesteri hivatal, Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 6.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság  2020. évi munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: vezető, Polgármesteri Hivatal 
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Véleményező: Városstratégiai Bizottság 

  
7.) Beszámoló a Ratkó József Városi Könyvtár 2020. évi munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: vezető, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  
8.) Előterjesztés az iskolai körzethatár meghatározására vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2020. november 26. 

 
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
4.) Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 
Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Adócsoport 

Véleményező: illetékes bizottság 

  
5.) Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 
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6.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2020. december 17. 

  
1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
2.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  
3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 
Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  
4.) Beszámoló a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: jegyző  

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
5.) Beszámoló a bizottságok 2020. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Bizottsági elnökök, Polgármesteri Hivatal 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
6.) Előterjesztés gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról 
(intézményi térítési díjak megállapításáról) szóló helyi rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 
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7.) Előterjesztés Nagykálló város Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének 
jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző  

Véleményező: valamennyi bizottság 

  
8.) Előterjesztés a lejáró szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

KÖZMEGHALLGATÁS: 2020. december 17. 

1.)Tájékoztató a Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évben végzett munkájáról, 
valamint a jövőben megvalósítandó tervekről 
Előadó: polgármester 

 

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

 

Tárgy: (8.tsp.) Előterjesztés belső ellenőrzési megbízási szerződés módosítása  

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Felkérem, Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária:  A belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés, ami 2013. február 

04-étől működik az önkormányzat és intézményei tekintetében. E feladatot a Gyarmat-Tax 

Kft. látja el. A megbízási díj 2013 óta havi 41.666 Ft volt, és erre vonatkozóan nyújtotta be a 

belső ellenőr a kérelmét, melyben kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy havi bruttó 

50.800 Ft legyen a megbízási díja.  

 

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

Aki elfogadja kérelmet, kérem, hogy szavazzon! 
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A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 

javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

303/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Belső ellenőrzési megbízási szerződés módosítása tárgyában 

 

 

Képviselő – testület  

 

1.) Hozzájárul, hogy Nagykálló Város Önkormányzata és a Gyarmat-TAX KFT 

által Nagykálló Város Önkormányzata és Intézményei belső ellenőrzésére 

vonatkozó megbízási szerződésben foglat megbízási díj 2020. január 1-től  

bruttó 609.600.- Ft-ra (havi 40.000.- Ft + Áfa azaz bruttó 50.800.- Ft -ra) 

módosuljon. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a módosított szerződés 

aláírására. 

 
Felelős: jegyző 

Határidő:2019. december 31. 

 

Határozatot kapják: 

- Gyarmat-Tax KFT ( 4400 Nyíregyháza, Írisz út 67.) 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző 
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- Irattár 

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

 

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben 

végzett tevékenysége tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést megkaptuk. A Városstratégiai Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

elfogadásra javasoltuk.  

 

Horváth Tibor: Kérdése van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

Aki egyetért a beszámolóval, 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 

 

304/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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- a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről szóló 

írásos beszámolóját elfogadja. 

-  

Határidő: 2019.  december 31.  

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

 Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

 Képviselő-testületi referens Kp/2116/2019.      

 Gazdasági Iroda                     

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város közművelődésének helyzetéről 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Felkérem, Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária:  Minden évben a közművelődési megállapodás alapján a Nagykállói 

Nonprofit Kft., aki a közművelődési feladatokat ellátja, beszámol arról, hogy milyen éves 

közművelődési tevékenységet hajtott végre az adott évben. Erre vonatkozik a beszámoló. 

Én azt gondolom, hogy a képviselő-testület tagjai részesei lehetnek a közművelődési 

programok megismerésében, hiszen egész évre vonatkozó programtervezetet fogad el a 

testület. Egymást segítve próbáljuk megvalósítani a kulturális programokat. Bízunk benne, 

hogy nagy számú érdeklődés lesz a jövőben is a programok iránt.  

 

Horváth Tibor: Az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte a beszámolót. 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra 

javasolta a beszámolót.  
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Én nagyon köszönöm a közművelődési tevékenységét, munkáját mindenkinek, aki ezzel 

foglalkozott.  Szerintem nagyon jó minőségű és színvonalas műsorokat, programokat 

szerveztek egész évben. Van egy szívfájdalmam, hogy  Kulcsár Annamária elmegy tőlünk, 

de nagyon sok sikert kívánunk a további munkájához. Nagyon szépen köszönöm 

mindnyájatok egész évben végzett tevékenységét.  

 

Horváth Tibor: A lehetőségekhez mérten mindig a maximálisat hozták ki magukból, illetve 

az adott helyzetből. A közművelődés terén én is szeretném megköszönni az éves munkáját 

mindenkinek, aki ebben részt vett. Sok sikert kívánunk az élet további menetében, és az új 

munkádhoz Annamária.  

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

 

Aki egyetért a beszámolóval, 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 

 

305/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

beszámoló a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.,mint közművelődési feladatellátó 

2019. évi tevékenysége tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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1.) elfogadja a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó 

közművelődési feladatellátásra vonatkozó beszámolóját. 

 

Határidő: 2019.  december 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

Értesülnek: 

 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés a Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői 

munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Október közepén volt egy személyi változás a bölcsőde vezetője 

tekintetében. Most megbízott vezető látja el a vezetői feladatokat. Pályázatot szükséges 

kiírni az intézményvezetői feladatok ellátására. 

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

 

Orosz Mihály Zoltán képviselő úr bejött az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő. 

 

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: 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

306/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívás tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

- a Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívást megtárgyalta és a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

 Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/2114/2019. 

 Irattár.     

melléklet 

Pindur Palota Bölcsőde  

 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
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Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2025. február 28-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Petőfi Sándor utca 3-5. 

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

Az intézmény egészének felelős irányítása, továbbá az intézmény képviselete. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 

2.B) pontja szerinti magasabb vezetőre meghatározott felsőfokú végzettség, 

szakképzettség,, 

  A 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján - Legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

   • Szakmai önéletrajz, képesítést, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat, hogy a pályázó, a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul, nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bek. meghatározott kizáró okok 

vele szemben nem állnak fenn, 

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárul-e, nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ………… nyújt, a ………… mellék -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (…………….). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

…/………. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkező pályázatokat a Kjt.20/A §-nak (6) bek. és a 257/2000 (XII.26) Korm.rend. 1/A 

§-nak (9)-(10) bek. alapján létrehozott előkészítő bizottság véleményezi. A kinevezésről a 

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A 

pályázat pótlására a határidőt követően nincs mód. Hiányos, vagy nem megfelelő formában 

történő benyújtása a pályázat automatikus kizárását vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delnyirseg.hu honlapon 

szerezhet. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Társult települési önkormányzatok székhelye 

                                                                                                                                                                                                                    

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

 

Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet 

fogszakorvosának kérelme tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést mindenki megkapta. Véleményezte a Pénzügyi és 

Közjóléti Bizottság.  

 

Tóth Zoltán: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

elfogadásra javasolta. A kérelemben az szerepel, hogy heti két alkalommal magánpraxist 

végezhessen az alapellátást biztosító fogorvosi rendelőben. Ezt 5 órára szeretné felemelni.  

 

Horváth Tibor: Úgy gondolom, hogy minden segítséget meg kell adni az orvosoknak a 

városban. Meg kell becsülni őket. 



57 

 

 

Tóth Zoltán: Jelezték a fogorvosok, illetve a gyermekorvosok, hogy a váróteremben elég 

zord, barátságtalan körülmények vannak. Szeretnék, ha a linóleum kicserélésre kerülne. Ha 

szükséges ők is beszállnának a költségekbe. Szívesen veszik, amit az önkormányzat föl tud 

ajánlani.  

 

Horváth Tibor: Az első testületi ülésen én már felvázoltam a körülményeket. Én voltam ott 

a rendelőben, és láttam a helyzetet. A legégetőbb a parkoló helyreállítása, amit úgy 

gondolom, hogy tavasszal önerőből is meg tudjuk majd oldani. A többit pedig egyeztetve 

próbáljuk helyreállítani. 

 

Vislóczki Zoltán: Egy megtörtént eset volt, hogy egy páciens seperte el a havat a 

rendelőnél. 

 

Horváth Tibor: Ott valójában nem volt elseperve, mert aki felelt a területért az nap nem 

dolgozott. Nem tudtam én sem. Természetesen amint jelzés érkezett rögtön pótoltuk.  

Nyilván tudjuk, hogy vannak problémáink, de ezen dolgozunk. 

Van-e valakinek még kérdése a napirenddel kapcsolatosan?- 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 

 

307/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
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Dr. Kugler Viktória, 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

kinyilatkozza, hogy a Viki-Dent Kft. (4320 Nagykálló, Debreceni út 29.) képviseletében dr. 

Kugler Viktória fogorvos a Nagykálló 3. számú fogorvosi praxisban a TB. finanszírozott 

körzet ellátása mellett, heti 5 órában magán fogászati rendelés végzéséhez, 5 000.- 

Ft+Áfa/hó térítési díj ellenében hozzájárulását adja az alábbi rendelési időben: 

 

Hétfő, csütörtök:    14.30- 15.30 óráig 

Kedd, szerda:       14.00- 15.00 óráig 

Péntek:       13.00- 14.00 óráig. 

                                                       

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester      

 

Értesülnek:  

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

 Gazdasági csoport 

 Képviselő-testületi referens 

 Ügyintéző  

 Iratár                                                                                                                                                                                                                                           

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

 

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt kérelme a Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

sz. alatti ingatlanban található bériroda bérleti szerződésének megszüntetése 

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A Nyírségvíz Zrt. illetékesei úgy látják, hogy nincs értelme fenntartani az 

irodát olyan kevés ügy érkezik be. Esetleg annyi kérésük lenne, hogy heti négy órára ha 

tudnánk nekik egy ideiglenes helyiséget biztosítani azt szívesen vennék. Egy munkatársuk 

kijönne és elvégezni az ügyfélszolgálatot, de mivel olyan anyagi helyzete van a Nyírségvíz  
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Zrt-nek is, hogy minden forintra oda kell figyelni. Elég komoly összegbe kerül fenntartani az 

irodát, és az tulajdonképpen nincs kihasználva.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

véleményünk az volt, hogy a lakosság érdekében szeretnénk itt tartani az épületben, és 

heti egy alkalommal, kedd délelőtt 8-12-ig itt történjen az ügyfélfogadás térítésmentesen.  

 

Horváth Tibor: Az  lenne a javaslatom, hogy nézni kellene egy kisebb irodát, mivel az 

ügyiratok kikerülnek, és igazából egy számítógépre lenne szükség. Akár a házasságkötő 

teremben is meg lehetne oldani, ha nem ütközik semmivel. De az ügyfélszolgálaton is meg 

lehet oldani véleményem szerint. Az én megítélésem szerint is itt kell tartani, mert ez egy 

lakossági szolgáltatás.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Még azt javasolta a bizottság, hogy egy éves időtartam legyen, 

esetleg utána meghosszabbítjuk. 

 

Horváth Tibor: Tehát az lenne a javaslat, hogy elfogadjuk a szerződés felmondását, és 

biztosítunk a Nyírségvíz Zrt. részére egy helyiséget heti 4 órára (kedd 8-12-ig) valahol az 

épületen belül egy éve időtartamra. Aki ezzel a javaslattal egyetért, 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 

 

308/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  
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a Nyírségvíz Zrt. kérelme a Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. sz. alatti ingatlanban 

található bériroda bérleti szerződésének megszüntetése tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- elfogadja a Nyírségvíz Zrt. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. sz. alatti ingatlanon belül 

található bériroda bérleti szerződésének felmondását. 

 

- térítésmentesen biztosít helyet a Nyírségvíz Zrt. részére a Nagykállói Polgármesteri 

Hivatal ügyfélszolgálatán heti 4 órában (kedd 8-12-ig) egy éves időtartamra.  

 

Határidő: 2019.  december 31.   

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Nyírségvíz Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó út 5. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/2107/2019. 

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés a Nagykállón Városi Sportegyesület 2019. évi 

támogatásának átcsoportosítási kérelme tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés vagy észrevétel a 

napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

 

Tóth Zoltán: Tulajdonképpen a kapott támogatási összeg maradna, csak átcsoportosításra 

kerülne. 
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Orosz Mihály Zoltán: Még annyit szeretnék ehhez kapcsolódóan mondani, hogy ha 

készítenek beszámolót, mert mindig felmerül, hogy folyamatos tartozása van az 

önkormányzati cégeknek, adjon számot az egyesület az elszámolásával kapcsolatban.  

Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyivel tartozik az önkormányzati cégeknek. 

 

Horváth Tibor: Önkormányzati cégeknek az nem igaz, egy cégnek tartozik, a Teszovál Kft.-

nek buszköltséggel.  

 

Vislóczki Zoltán:  Ha beszámolóról van szó, mindenki kapjon már komplett számadatokat. 

Abból jobban lehet tájékozódni. Tehát egy komplett beszámolót szeretnék.  

 

Horváth Tibor: Ezzel én is egyetértek, hogy azok akik támogatást igényelnek a várostól, 

azoktól elvárható az, hogy az anyagi helyzetéről tájékoztatást kapjunk.  

 

Aki egyetért az átcsoportosítási kérelem elfogadásával, kérem, szavazzon! 

 

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

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

309/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Nagykállói Városi Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási kérelme 

tárgyában 

A Képviselő – testület: 

 

- hozzájárul, hogy a Nagykállói Városi Sportegyesület 2019. évben kapott 6.000.000,-Ft 

támogatást az alábbiak szerint átcsoportosítsa: 
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 Játékosok, edzők instruktor ktg. térítése:                               5.500.000,-Ft 

 Átigazolások, engedélyek, sportorvosi díj:                                 250.000,-Ft  

         Egyéb költségek (üzemanyag, tisztítószer, élelmiszer                250.000,-Ft 

 

Határidő: 2020. december 31.    

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Nagykállói Városi Sportegyesület 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/167/2019. 

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Dragon Sportegyesület 2019. évi 

támogatásának átcsoportosítási kérelme tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A Nagykállói Dragon Sportegyesület szintén átcsoportosítási kérelemmel 

fordult a képviselő-testülethez.  

Van-e kérdése valakinek?  - Nincs. 

 

Aki egyetért az átcsoportosítási kérelemmel, 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 
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310/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Nagykállói Dragon Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási 

kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- hozzájárul, hogy a Nagykállói Dragon Sportegyesület 2019. évben kapott 200.000,-Ft 

támogatást az alábbiak szerint átcsoportosítsa: 

   Terembérlet:      100.000,-Ft 

  Utazási költség:     100.000,-Ft 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Nagykállói Dragon Sportegyesület 4320 Nagykálló, Sport u. 11. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző   

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi út 64. sz. alatti 

ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést mindenki megkapta. 
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Bereczkiné Pápai Margit: A városstratégiai bizottság megtárgyalta a kérelmet, és 

javasolja 2020. június 30. napjáig bérleti szerződést meghosszabbítani az ingatlanra 

vonatkozóan. 

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – 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 

 

311/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Kálló-Coop Zrt. kérelme a Nagykálló, Széchenyi út 64. szám alatti ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi út 64. szám alatti, 2296/1 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződését további 6 hónapra, 2020. június 30-ig meghosszabbítsa. 

 

- felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019.  december 31.   

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 
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 Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Szabadság tér 15. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/995/2019. 

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (17.tsp.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics M. köz 3. sz. alatti 

ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Szintén megkaptuk az előterjesztést. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Ezt az előterjesztést is megtárgyalta a bizottság, és az előzőhöz 

hasonlóan 2020. június 30-ig javasoljuk meghosszabbítani a szerződést. 

 

Horváth Tibor: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy nyomatékosítani kell a Zrt. felé, hogy 

nem fogjuk meghosszabbítani a szerződést a továbbiakban, ha a bérlőjét nem kötelezi arra, 

hogy tartsa tisztán a területét. Nem fizet szemétdíjat, legalábbis össze-vissza helyezi ki a 

szemetet. Amennyiben nem viseli gondját az épületnek, akkor a továbbiakban át fogjuk 

gondolni, hogy bérleti szerződést hosszabbítsunk-e kérelmezővel. 

Aki egyetért a bizottság és az általam kiegészített 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 

 

312/2019. (XII.19. ) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

a Kálló-Coop Zrt. kérelme a Nagykálló, Táncsics köz 3. szám alatti ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- hozzájárul a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics köz 3. sz. alatti, 2749 hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés további 6 hónapra, 2020. június 30-ig történő 

meghosszabbításához. 

 

- felhívja a bérlő figyelmét, hogy a felépítmény bérlőjét kötelezze az üzlet környezetének 

tisztántartására, keletkezett hulladék megfelelő elhelyezésére, szervezett 

szemétszállításba való bekapcsolódásra, ellenkező esetben a további bérleti 

szerződés meghosszabbítása átgondolásra kerül.  

 

- felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019.     

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Kálló-Coop Zrt. 4320 Nagykálló, Szabadság tér 15. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/996/2019. 

 Irattár.     

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

 

Tárgy: (18.tsp.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem a temető területén 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 
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Horváth Tibor:  Az előterjesztést mindenki megkapta. A Városstratégiai Bizottság 

véleményezte. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A városstratégiai bizottság véleményezte az előterjesztést, és 

kikérte Nagy Ilona erdész szakembernek a véleményét, amit mindannyian megkaptunk. A 

bizottság tehát a szakvélemény alapján fogalmazta meg a véleményét. Beszéltünk a 

Teszovál Kft. ügyvezetőjével, mint a temető üzemeltetőjével, aki elmondta, hogy minden 

esetben tőlük kell a hozzátartozónak engedélyt kérni ahhoz, hogy  fát ültessenek és milyet. 

Két méternél magasabbra növő fát nem lehet ültetni a temetőben. Úgy gondoljuk, hogy a 

sír közvetlen közelében lévő fa több méter magas,  és a körülötte lévő sírokat is 

veszélyezteti a nyírfa.  A gyökérzete már biztos, hogy a sírok alatt van. A szakember  

javaslata és a helyszínen történt megfigyelés alapján javasolja a bizottság a fa 

eltávolítását. 

 

Horváth Tibor: 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 

 

313/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Vass László 4320 Nagykálló, Sport köz 18. szám alatti lakos közterületi fakivágatás 

iránti kérelme tárgyában 
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A Képviselő – testület: 

 

Vass László 4320 Nagykálló, Sport köz 18. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló Város 

Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában és a Teszovál Kft. 

kezelésében lévő Nagykálló, 0635 hrsz.-ú TEMETŐ 6-os parcella 4-dik sorában lévő nyírfát 

kivágatja.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. március 31.        

 

Értesülnek: 

 Vass László 4320 Nagykálló, Sport köz 18.                                                                                                                            

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./614/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                            

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

 

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem tárgyában (2 db fa 

2573/3 hrsz.) 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Kettő darab fáról beszélünk, ami a Korányi Frigyes úton van a 2573/3 hrsz-

ú területen.  Először is megkérdezném a bizottság véleményét, hogy mit javasoltak. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A helyszíni szemle, 

illetve a szakember véleménye alapján nem csak ezt a két platánfát, hanem az utcában 

lévő még három platánfát javasolja kivágásra. Veszélyeztetik az ottani közlekedést, a 

közműveket. 

 

Horváth Tibor:  Köszönöm szépen! Megkérném Nagy Ilona erdészt, hogy segítsen nekünk 

jó döntést hoznia.  
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Nagy Ilona erdész: Abban a helyzetben vagyunk, hogy a Közúthoz tartozik az érintett 

szakasz jogilag. Tehát gyakorlatilag hozzájuk kellene fordulni ez ügyben.  

 

Horváth Tibor: A javaslat egyértelműen a fakivágás lenne, csak a folyamat, az eljárás  a 

Közútkezelőnél zajlik le.  

A javaslatom az lenne, hogy ha már kivesszük a fákat, akkor utána megfelelő csemetékkel 

pótoljuk.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Ezek a fák ott elfogták a port, a szennyeződést. Eddig még 

egyetlen balesetet sem okoztak. Nekem minden egyes fáért fáj a szívem. Ezek a fák ott 

tisztították a levegőt.  Azon kívül, hogy hullik a levele, és nehéz takarítani,  ezekkel a fákkal 

ott az ég világon semmi probléma nem volt.  Én megértem a problémát. Máshol kikerítik az 

utat, a járdát, hogy ne kelljen a fát kivágni, mi meg neki állunk és ilyen gyönyörű 

platánfákat kivágatunk. Legalább most azt a hatalmas forgalmat valamennyire felfogja, 

frissíti a levegőt.  

 

Horváth Tibor: Tény, hogy az a kettő még nincsen annyira túlnőve, van attól sokkal 

rosszabb, veszélyesebb is, például a lakótelep bejáratánál. 

 

Vislóczki Zoltán:  Ha közvetlenül balesetveszélyt nem okoz, akkor én is egyetértek 

Oroszné képviselő asszonnyal.  

 

Nagy Ilona erdész: A fa koronájának visszavágásával lehet korrigálni a kilátást például.  

 

Horváth Tibor: Van a kérelemben megjelölt fák között beteg fa? 

 

Nagy Ilona erdész: Egyik sem beteg, egészséges mind.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Én is egyetértek képviselő asszonnyal, hiszen fontos szempont, 

hogy oxigént  termel a káros negatív széndioxid és egyéb anyagokkal szemben. Ezt is 

figyelembe kellene venni. Az én javaslatom az, hogy csak azokat a fákat vágjuk ki, amelyek 
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betegek, vagyok ténylegesen balesetveszélyesek.  Lehetne olyan mozgalom, hogy egy-két 

fát a védelmébe vehetnének a civil szervezetek.  

 

Horváth Tibor: Már korábban is elmondtam, hogy ezeket a feladatokat az idősebbeknél 

megpróbálnánk megoldani, segítséget szeretnénk nyújtani.  

 

Busák Sándor:  A bizottsági ülésen azt beszéltük, hogy azok a fák igaz egészségesek, de 

nem oda valók. Én is óvok minden fát, de azok nem oda valók.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  A múltkori ülésen alpolgármester úr mondta, hogy ha 5 évig tisztítja 

a levegőt, akkor adjunk lehetőséget erre, ezzel én is egyetértek. Tehát ha 5 év múlva 

zavarni fogja a közlekedést, vagy a járdát, akkor majd kivágatjuk, de addig had tisztítsa a 

levegőt. 

 

Papp László:  Melyek azok a fák, amelyek alkalmasak ilyen helyekre? 

 

Nagy Ilona erdész: Gyakori a vérszilvafa, a csörgőfa, ami a Szent István úton megtalálható. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Én a közműveket féltem, hogy kárt okoznak benne. 

 

Horváth Tibor: Először is kérjünk engedélyt arra, hogy ki lehessen vágni, és kérjünk arra 

engedélyt, hogy megfelelő fát ültethessünk a helyére. Ha engedélyezik, hogy megfelelő fát 

ültessünk, akkor kivágassuk. Tehát, ha van megoldás, hogy beültessük, akkor vágatjuk ki.  

Aki ezzel egyetért, 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 
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314/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Fodor Jánosné 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 59. szám alatti lakos közterületi 

fakivágatás iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Fodor Jánosné 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 59. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló 

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

lévő Nagykálló 2573/3 hrsz.-ú közterületen lévő platán fák kivágásával, megfelelő fák 

pótlásával kapcsolatosan nyilatkozatot kér a Magyar Közút Kht.-tól, mint út kezelőjétől. A 

platánfák kivágására abban az esetben kerülhet sor, ha a környezetbe illő új fák ültetése 

lehetséges az adott helyen.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. március 31.        

 

Értesülnek: 

 Fodor Jánosné 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 59.                                                                                                                  

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./602/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 

Sőrés László: Annyit szeretnék kérni, hogy mivel a mai ülésünkön van több fakivágatási 

kérelem is, ezért ezeket egységesen kezeljük már! 
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Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés közterületen fakivágatás iránti kérelem tárgyában (1 db 

fa 2573/3 hrsz. 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést megkaptuk. A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Ezt a kérelmet már egyszer tárgyalta a képviselő-testület. 

Ebben az esetben meg is emelte a járdát a fa gyökérzete.  Az ott élő lakónak az a 

problémája, hogy a kifordulást az útra veszélyezteti. Ennek a fának a kivágatása még 

inkább indokolt, mert balesetveszélyes is.  

 

Horváth Tibor: A javaslatom ugyanaz lenne, mint az előzőekben. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület   8 igen-, 1 ellenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

315/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Kertész Imréné Nagykálló, Korányi F. u.  33/E szám alatti lakos fakivágás  iránti 

kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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Kertész Imréné Nagykálló, Korányi Frigyes út 33/E szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló, 

Korányi Frigyes út 33/E szám alatti társasház előtt, a Nagykálló Város Önkormányzata 

(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, 2573/3 hrsz.-ú 

közterületen lévő platán fa a kivágatásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 

 

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

kezelésében lévő Nagykálló 2573/3 hrsz.-ú közterületen lévő platán fa kivágásával, 

megfelelő fa pótlásával kapcsolatosan nyilatkozatot kér a Magyar Közút Kht.-tól, mint 

út kezelőjétől. A platánfa kivágására abban az esetben kerülhet sor, ha a környezetbe 

illő új fa ültetése lehetséges az adott helyen. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2019. december 30.        

Értesülnek: 

 Kertész Imréné Nagykálló, Korányi F. u. 33/E 

 Képviselő-testületi referens.                      

 Ügyintéző Müsz. /553/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                      

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

 

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem tárgyában (2587/13 

hrsz.) 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést szintén megkaptuk, melyet a Városstratégiai Bizottság 

megtárgyalt. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

Ebben az esetben könnyebb helyzetben vagyunk, ugyanis ez egy kiszáradt fáról van szó a 

Korányi F. úti lakótelepen. Önkormányzati területen van egyébként a fa, és 1984-ben lett 

ültetve. Kérték, hogy vágassuk ki, és pótoljuk azt.  



74 

 

A javaslat az volt, hogy vágassuk ki, és az óvodában fűtésre használjuk fel a kivágott fát. 

Továbbá pótoljuk olyan fának az ültetésével, amelyet a szakember javasol. 

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése 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 

 

316/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Sallainé Bereczki Erzsébet (közös képviselő) Nagykálló, Korányi F. u. 33/D. II. em. 9. 

szám alatti lakos közterületi fakivágatás iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Sallainé Bereczki Erzsébet (közös képviselő) Nagykálló, Korányi F. u. 33/D. II. em. 9. szám 

alatti lakos kérelmére a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 

1.) tulajdonában és kezelésében lévő 2587/13 hrsz.-ú közparkban lévő 1 db kiszáradt fa 

kivágatásához hozzájárul, melyet az óvoda rendelkezésére bocsát téli tüzelőnek. A kivágott 

fát szakember által meghatározott fajtájú fa ültetésével szükséges pótolni.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. március 31.        

Értesülnek: 

 Sallainé Bereczki Erzsébet (közös képviselő) Nagykálló, Korányi F. u. 33/D. II. em. 9. 
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 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./618/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem tárgyában (2713/3 

hrsz.) 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Ez a kérelem a Korányi Frigyes úton a Tamás Ételbár melletti zugban 

található fára vonatkozik. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Itt is két platán fáról van szó, amely közel van az épülethez. 

Ezek a fák olyan 80-90 évesek, és nem betegek. Kárt okoznak az épületben, és ezért kérte 

a tulajdonos, hogy vágjuk ki. Viszont a szakember azt javasolta, hogy segítsünk rajta, 

nyessük vissza. 

 

Nagy Ilona erdész: Alulról fel kellene nyesni, mert összességében jó állapotban vannak a 

fák. A száraz ágakat kellene eltávolítani. A platánfákra jellemző, hogy lábon halnak el. A fa 

koronájának alakítását javasoltam, amit egy olyan 30 %-kal vissza lehetne venni.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság javaslata tehát az volt, hogy hagyjuk meg a fát, és 

30 %-os lombkoronára metsszük vissza. 

 

Busák Sándor:  Ott van egy tűzcsap, ami szivárog folyamatosan. Azt meg kellene nézni, 

hogy az épületben ne okozzon kárt esetlegesen.  

 

Balogh László:  Már folyamatban van a felülvizsgálata a tűzcsapnak. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Egy vastag ág teljesen rá van nőve a tetőre.  

Az is felmerült, hogy esetleg a tűzcsapot rongálja a fa gyökere. Meg kellene nézni. 
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Horváth Tibor: Az lenne a javaslatom, hogy ebbe ma ne döntsünk, hanem várjuk meg a 

tűzcsap felülvizsgálatát. 

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 

 

317/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Rátonyi Rita és Tamás Mihály (4320 Nagykálló, Széchenyi u. 60.) közterületi 

fakivágatás iránti kérelmük tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Rátonyi Rita és Tamás Mihály (4320 Nagykálló, Széchenyi u. 60.) kérelmére a Nagykálló, 

Korányi F. u. 7. szám alatti Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős 

tér 1.) tulajdonában és kezelésében lévő 2713/3 hrsz.-ú közparkban lévő 2 db platán fának 

a kivágatása kapcsán az alábbi döntést hozza: 

- A fák közelében lévő tűzcsap szivárgásának vizsgálata szükséges, melynek 

ismeretében dönt a fák kivágatása, felnyesése ügyében.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. január 31..        

Értesülnek: 

 Rátonyi Rita és Tamás Mihály 4320 Nagykálló, Széchenyi u. 60. 

 Képviselő-testületi referens.      



77 

 

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./619/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                      

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

 

Tárgy: (23.tsp.) Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem  tárgyában (225/1 

hrsz.) 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A Nagykálló, Kossuth út  mentén elhelyezkedő Önkormányzati tulajdonban 

lévő 225/1 hrsz-ú közterületen az árokban lévő fákat kéri kérelmező, hogy vágassuk ki. 

Volt-e szakvélemény a kérelemmel kapcsolatosan? 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Igen volt  szakvélemény. Korábbi ülésen már volt erről szó, hogy 

ezeket az inváziós fafajtákat ki kell irtani. Tehát nem volt kérdés, hogy a bizottság a 

kivágásukat javasolja.  

 

Horváth Tibor: Tehát a bizottság javaslata, hogy vágassuk ki, hiszen ezek inváziós fafajok.  

Van-e kérdése 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 

 

318/2019. (XII.19.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

Mányák Sándorné 4320 Nagykálló, Kossuth u. 120. szám alatti lakos közterületi 

fakivágatás iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Mányák Sándorné 4320 Nagykálló, Kossuth u. 120. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló 

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

lévő 225/1 hrsz.-ú közterületen lévő fákat kivágatja.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. március 31.        

 

Értesülnek: 

 Mányák Sándorné 4320 Nagykálló, Kossuth u. 120.                                                                                     

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./611/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

Tárgy: (24.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, Egres út lakói aszfaltozás és közvilágítás 

kiépítése iránti kérelme tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az Egres út lakók kérelmet nyújtottak be az út aszfaltozása és közvilágítás 

kiépítése iránt.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

Külön kezeltük az aszfaltozást és a közvilágítást. 

Valóban járhatatlan az út, viszont ahhoz, hogy ott aszfaltozott út kerüljön kiépítésre, az 

építési engedély köteles, amihez útszélesítésre is szükség lenne. Tehát nagyon bonyolult. A 
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bizottság azt javasolta, hogy mindenképpen rendbe kell tenni azt az utat, és egy zúzottkő 

alappal, ha tudunk segíteni, az jó lenne.  

 

A világítás tekintetében az oszlopok ki vannak építve, tehát lehetne valamilyen világító 

testet oda építeni. A határozat-tervezetben van egy közel 600 eFt-os kivitelezési díj. A 

bizottsági ülésen arra jutottunk, hogy mindenképpen szeretnénk támogatni a világítás 

megoldását, de próbáljunk meg valamilyen más módszert, megújuló energiát, napelemes 

dolgot bevonni. Megkértük Balogh László ügyintézőt, hogy kérjen árajánlatot. Kaptunk egy 

ajánlatot egy napelemes szolár utcai közvilágítási lámpáról, ami 60 W-os, 17.400 Ft 

összegben. Van egy másik ajánlat is egy 30 W-os utcai ledlámpa távirányítóval. Esetleg 

tehát ezeket is föl lehetne szerelni. 

 

Balogh László:  Ezeket csak az internetről töltöttem le 

 

Vislóczki Zoltán:  Voltak-e ezek tesztelve, mennyi területet világítanak be. Úgy gondolom, 

hogy ha már költünk, akkor olyanra költsünk, hogy hatékony legyen és hosszú távra 

tervezhessünk vele.  

 

Tarján Zoltán informatikus: Az üzemórára garanciát vállalnak.  Amilyen széles az a 

szakasz, azt bevilágítja. 

 

Balogh László:  Egy olyan alternatíva lehet, hogy addig míg a rendes közvilágítás el nem 

készül azon a részen, addig ez működhetne. Nem egy rövid idő, míg megtervezésre kerül és 

kivitelezésre. Mivel magánterületen vannak az oszlopok, ezért lehet, hogy vezetékjogi 

engedély kell rá. Tehát elhúzódhat az engedélyeztetés. 

 

Vislóczki Zoltán:  Nekem az lenne a javaslatom, hogy mindenképpen építsünk ki normális 

közvilágítást az utcába tekintettel arra, hogy ott nincs közvilágítás. Tehát az, hogy addig 

felszereljük ezt a napelemes lámpát, az semmit nem szüntet meg, hiszen csak próbálnánk.  

Az úttal kapcsolatban javasolnám a zúzottkő alap kiépítését, és rendes közvilágítás is 

legyen. Addig míg ki nem épül a rendes világítás, addig teljesen elfogadható ez az 

ideiglenes rendszer.  
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Horváth Tibor: Két oszlop biztos, hogy van ott ha jól emlékszem. Akkor az a javaslat, hogy 

szereltessünk fel egy napelemes lámpát, és mellette kezdjük el a közvilágítás kiépítésére 

vonatkozó terveztetési és engedélyeztetési eljárást.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Egyébként nagyon sok településen alkalmazzák ezeket a 

napelemes lámpákat.  

 

Horváth Tibor: A javaslat tehát, hogy a két oszlopra vásároljon lámpát, mellette indítsuk a 

közvilágítás kiépítésének eljárási folyamatát.  

Aki egyetért  a közvilágításra vonatkozó javaslatot, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot. 

 

Horváth Tibor: Az útra vonatkozóan mi volt a javaslat? 

 

Bereczkiné Pápai Margit: Az út kiépítésére vonatkozóan zúzottkővel történő 

úthelyreállítást javasolt a bizottság. Ez egy nagyon keskeny útszakasz. 

 

Sőrés László: Az útalap elkészítése teljesen más, mint hogy leszórom a követ. Ahhoz ki 

kell szedni a meglévő út tetejét, hozni kell alá oda való anyagot, amit meg kell tömöríteni. 

 

Vislóczki Zoltán:  Én azt javaslom, hogy legyen ott rendes út. 

 

Horváth Tibor: Valóban más az útalap, mert ott akkor a megfelelő rétegrendet ki kell 

építeni, hogy arra már csak az aszfalt megy egyszer. Én is azt mondom, hogy járható út 

lenne, hogy a tetejét megszedni, elegyengetni, és úgy tenni rá egy fedőréteget. 

Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot, és az előző szavazást is figyelembe véve a  következő határozatot hozza: 
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------------------------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

319/2019. (XII.19 ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló, Egres út lakói kérelme aszfaltozás és közvilágítás 

kiépítése ügyében 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Az Egres út lakói kérelmére a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, 

Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában és kezelésében lévő Nagykálló, 97 hrsz.-ú, Egres 

út megnevezésű közút járhatóvá tételét elvégezteti, úgy, hogy a felületét meg kell 

szedni, elegyengetni, és úgy tenni rá egy fedőréteget, zúzott követ. 

 

2.) Az utca közvilágításának kiépítésére a két oszlopra történő lámpatest elhelyezésére 

vonatkozó eljárás elindításával egyetért, amelynek megvalósulásáig az oszlopokra 

napelemes lámpa elhelyezése szükséges. A közvilágítás Egres úton történő 2 

lámpatest költségét a 2020 éves költségvetésében előirányozza 800.000.- Ft 

értékben.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                              Határidő: 2020. augusztus 15.       

Értesülnek: 

- Szilágyi Tamás Nagykálló, Egres út. 

- Képviselő - testületi referens. 

- Gazdasági Iroda.                               

- Ügyintéző Műsz./ 583/2019. 
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- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (25.tsp.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanrész megvásárlására vonatkozó 

kérelem  tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Kérelmező kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az 

önkormányzat résztulajdonában lévő Nagykálló, Rózsa út 23. szám alatti 1783 hrsz-ú 

ingatlan részét számára értékesítse.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

az a javaslata, hogy ne értékesítse az önkormányzat. Mivel még rajtunk kívül három 

tulajdonosa van az ingatlannak, inkább szeretnénk, ha megvásárolná az önkormányzat a 

többi részt. 

 

Sőrés László: Én azt javasoltam a bizottsági ülésen, hogy mivel idősek a tulajdonosok, 

illetve nem itt élnek, jó lenne megvásárolni, hogy egybe tudjuk kezelni az egészet.  Nem 

nagy értéket képvisel az ingatlan.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Az a probléma is megoldódna, hogy  folyamatosan oda hordják 

a szemetet, és az állati eredetű trágya. Tehát ezt is meg kell oldani, hogy az ingatlan 

mellett élőket ne zavarja folyamatosan.  

 

Horváth Tibor: Tehát a javaslat, hogy kérjük tulajdonba az ingatlanrészeket, ha nem adják, 

akkor esetleg megvásárolná az önkormányzat. Akár értékesíteni is lehetne majd építési 

teleknek, de ilyen formában nem lehetséges. 

A bizottság javaslatára tehát nem értékesítenénk az önkormányzat területét, hanem 

elindulnánk abba az irányba, hogy a többi tulajdonostól megszereznénk a tulajdonjogot. 

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 

 

320/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Önkormányzati ingatlanrész vásárlás iránti kérelem 

 

A Képviselő – testület: 

 

1.) Márton Erzsébet 4320 Nagykálló, Akácos u. 42. szám alatti lakos kérelmére a 

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

résztulajdonában 5/8-ad arányban lévő Nagykálló, Rózsa út 23. szám alatti, 1783 

hrsz.-ú ingatlan részét nem kívánja értékesíteni.  

 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy a 1783 hrsz-ú ingatlan Nagykálló Város Önkormányzata 1/1 

arányban történő tulajdonszerzésére vonatkozó intézkedést megtegye. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. március 31.        

Értesülnek: 

 Márton Erzsébet 4320 Nagykálló, Akácos u. 42.                                                                                                                            

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./600/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

 

Tárgy: (26.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

ingatlan értékesítése  tárgyában 
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Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Korábbi ülésen már ez a napirend volt a képviselő-testület előtt. Egy 

ikerházról lenne szó a Deák Ferenc úton. Véleményezte a Városstratégiai Bizottság az 

előterjesztést. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság javaslata az volt, hogy mindenképpen pályáztatás 

útján, vagyis a 40/2012. évi rendeletünk alapján, meg kell hirdetni. A kezdő ár az 5.700 eFt, 

az értékbecslésben meghatározott összeg.  

 

Balogh László:  Az ingatlanon két tüzelőtároló van. Az egyik ingatlanrész 2007-ben történő 

értékesítésénél külön társasházzá lett alakítva a két ingatlanrész. Az egyik tüzelőtároló is 

értékesítésre került az ingatlannal. A tulajdoni lap szerint két tüzelőtároló van  Nagykálló 

Város Önkormányzata nevén. Vélhetően az akkori bonyodalmasabb ügymenet miatt a 

Földhivatalban rosszul jegyezték be, mert az egyik tüzelőtároló a kérelmező tulajdonában 

kellene, hogy legyen. Így az eladási árban csak egy tüzelőtároló lenne. Tehát ebből az árból 

az egyik tüzelőtároló értékét le kell számítani. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  350.000,-Ft-tal kevesebb lenne a kiindulási ár. 

 

Horváth Tibor: Ha jól értem, akkor ajánlatokat várunk, és a magasabb összeget ajánló 

lenne a vevő. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:   Elővásárlási jog illeti meg a kérelmezőt.  

 

Bereczki Mária:   Készítünk erre vonatkozóan pályázati kiírást, és behozzuk a testület elé 

jóváhagyásra. 

 

Horváth Tibor: Szerintem ez adott, megvan konkrétan a kiindulási ár az értékbecslés 

alapján. A feltétel, hogy piaci áron versenykiírást tennénk közzé, azzal a feltétellel, hogy 

elővásárlást élvez a kérelmező.  
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Ha beérkeznek az ajánlatok, akkor a legmagasabb felajánlott vételi árat fel kell ajánlani az 

elővásárlási joggal rendelkező részére, és amennyiben hajlandó megfizetni, akkor részére 

értékesítjük az ingatlant. A kiinduló árat csökkenteni kell a 350 eFt-tal. 

 

Van-e egyéb javaslat? – Nincs. 

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 

 

321/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

A Nagykálló, Deák Ferenc út 8. szám alatti 367/1/A/2 hrsz.-ú önkormányzati lakás, 

tüzelő tároló, udvar értékesítése tárgyában. 

 

A Képviselő – testület: 

 

Nyeste József és neje Nyesténé Kovács Mária Nagykálló, Deák Ferenc út 8. szám alatti 

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

tulajdonában lévő Nagykálló, Deák Ferenc út 8. szám alatti 367/1/A/2 hrsz.-ú lakóház, 

367/1/B/1 hrsz.-ú tüzelő tároló, valamint 367/1 hrsz.-ú ingatlanból 392,5 m2 udvarrész 

eladása tekintetében az alábbi döntést hozza: 
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1.) Az alábbiakban felsorolt ingatlanokat a 40/2012 (XII.20.) Önk. vagyon rendelet 5. 

számú melléklete alapján pályáztatás alapján értékesítésre meghirdeti, ahol a 

kérelmezők részére elővásárlási jogot biztosít. 

hrsz   m2 piaci érték  

367/1  telek 392,5 m2        1.600.000,-    

367/1/A/2 lakás 63m2 telekkel        3.400.000,-   

367/1/B/1 tüzelő tár. 14m2 telekkel          350.000,-        

Összesen 

kiinduló ár:             5.350.000,- 

    

 

- A pályáztatás lebonyolítása után a vonatkozó adásvételi szerződés elkészítésével 

megbízza a Dr. Sarkadi Erika ügyvédi Irodát (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 16.), 

annak aláírásával pedig Horváth Tibor polgármestert. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                              Határidő: 2020. május 30.        

Értesülnek: 

- Nyeste József és neje Nyesténé Kovács Mária Nagykálló, Deák Ferenc út 8. 

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

- Képviselő - testületi referens. 

- Gazdasági Iroda.                               

- Ügyintéző Műsz./ 447/2019. 

- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (27.tsp.) Előterjesztés védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelem tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Kérelmező szeretné, ha a Nagykálló, Bocskai út 1. szám alatti lakóházhoz 

védőkorlátot helyeztetne el az önkormányzat a Kossuth út felől. Korábban már tárgyalta ezt 

a napirendet a testület. 
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Bereczkiné Pápai Margit: Tulajdonképpen azért lett elnapolva a döntés, mert a megkértük 

a Magyar Közútnak a véleményét. A véleményük az, hogy a közútszegélytől 50 cm 

távolságot el kell hagyni. Egyébként nem látja akadályát ennek a korlátnak az 

elkészítésével kapcsolatosan, tehát támogatják.  

Mi viszont kimentünk a helyszínre, és azt gondoljuk, hogy ha oda egy korlátot helyezünk ki, 

az a gyalogosnak is veszélyes lehet, illetve az autóval történő kikanyarodásban is 

akadályozhatja a forgalmat. Ha méter magas, az kilátást nehezíti. 

 

Tóth Zoltán:   Nem beszélve egy forgalmas útról beszélünk.  

 

Horváth Tibor: Tehát a balesetek megelőzése érdekében nem javasolja a bizottság a 

korlát elhelyezését. Nagyon a sarkon van a ház. 

Felújította a házát, és gondolom, hogy állagmegóvás miatt.   

 

Orosz Mihály Zoltán:  Én azt javaslom, hogy  egy 40-50 cm-es erős korlátot ki lehetne 

tenni, mert az úgy gondolom, hogy nem zavarja a kilátást, és ha esetleg valaki eltéveszti a 

lekanyarodást, akkor az megfogja az autót. 

 

Horváth Tibor: Én még nem hallottam, hogy ott gond lett volna. 

Szerintem inkább állagmegóvás miatt kérné a korlátot a kérelmező. Sok ház van az út 

szélén.  

 

Balogh László:  Mivel ott egy csapadékvíz rendszer van, azt meg kellene nézni, hogy az 

akna nincs-e megtelve.  

 

Horváth Tibor: Azt majd jövőre a közfoglalkoztatási programban megoldjuk, hiszen az évi 

mosatás be van tervezve. Tehát ez külön feltárást nem igényel. 

Aki a bizottság javaslatát elfogadja, vagyis nem építenénk ki védőkorlátot, kérem, 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

322/2019. (XII.19. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Duka János 4320 Nagykálló, Bocskai u. 1. szám alatti lakos biztonsági védőkorlát 

elhelyeztetése iránti kérelme tárgyában. 

 

A Képviselő – testület: 

 

Duka János 4320 Nagykálló, Bocskai u. 1. szám alatti lakos kérelmére, a Nagykálló Város 

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

belterületi, 2745/5 hrsz.-ú közterületen a lakóházuk állagának védelme érdekében 

elhelyezendő biztonsági  védőkorlát elhelyezését nem támogatja. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. január 31.        

Értesülnek: 

 Duka János 4320 Nagykálló, Bocskai u. 1. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./555/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                         

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

 

Orosz Mihály Zoltán: Azért tartózkodtam a szavazásnál, mert egy 40-50cm-es korlátot 

javasolnék elhelyezni. Meg is lehetne kérdezni a kérelmezőt, hogy esetleg ez elfogadható 

lenne-e számukra. 
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Tárgy: (28.tsp.) Előterjesztés lakóház helyreállításához anyagi segítség iránti kérelem 

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztés a Városstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A kérelmet a bizottság megtárgyalta. Voltunk kint a helyszínen 

Virágos Sándor bizottsági taggal. A kérelem úgy szól, hogy kiborult a vályogfal hátul, és 

ahhoz kér anyagi segítséget.  Mi a helyszínen megállapítottuk, hogy az már nem 

vályogfalazat volt, hanem téglával föl volt rakva, ablak is be volt építve a falon.  Le is 

fotóztuk. Közben kiderült, hogy Polgármester úr a város részéről már segítséget is nyújtott 

ehhez. Nem értettük, hogy miért jött be a kérelem ezek után. 

 

Horváth Tibor: A lényeg az, hogy kidőlt a háznak a hátsó fala, ami azért történt, mert hátul 

az udvaron a föld majdnem a ház közepéig él, ami nyilván folyamatosan szívja a vizet. 

Kimentek az önkormányzati dolgozók, szedtek össze hozzá faanyagot, és aládúcolták a 

tetőt, illetve a tűzfal helyét. Igazából, ami tőlünk telt azt teljesítettük. Azóta a projekt 

befejeződött, innentől kezdve nem tudom, hogy mi kell legyen a mi szerepünk ebben az 

ügyben.  

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság javaslata, hogy miután már az 

önkormányzat segítséget nyújtott, és megtörtént a helyreállítás, nem javasoljuk támogatni 

kérelmezőt. 

 

Horváth Tibor: Van-e valakinek kérdése, javaslata? – Nincs. 

Aki a bizottság javaslatát 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 
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323/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Vadász János 4320 Nagykálló, Akácos u. 48. szám alatti lakos lakóházának 

helyreállításához anyagi segítség iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

Vadász János 4320 Nagykálló, Akácos u. 48. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló, 

Akácos u. 48. szám alatti, 1762 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóházuk helyreállításához, a 

váratlanul összeborult teherhordó falazatának újraépítéséhez nem biztosít anyagi 

támogatást, mivel már korábban segítséget nyújtott kérelmező részére, és a helyreállítás, 

falazat pótlása idő közben megtörtént. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. január 31.        

 

Értesülnek: 

 Vadász János 4320 Nagykálló, Akácos út 48.                                                                                                                                                                                                                

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./623/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Tárgy: (29.tsp.) Előterjesztés  közvilágítási lámpatest felszereltetése iránti kérelem 

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztés a Városstratégiai Bizottság véleményezte. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Este 

kimentem megnézni, hogy milyen sötét van abban az utcában. Valóban elég sötét van azon 

a szakaszon, de az is látható, hogy minden második villanyoszlopon van lámpatest. Ezek 



91 

 

után úgy gondoljuk, hogy nem támogatja a bizottság a lámpatest felszerelését, mert akkor 

mindenhová lehetne tenni.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Én javasolnám a lámpatest felszerelését. 

 

Vislóczki Zoltán:  Én is a világosság híve vagyok, de ha minden utcában  úgy van, hogy a 

második oszlopokon van lámpatest, akkor úgy gondolom, hogy így megfelelő.  

 

Horváth Tibor: Ennek a ledes lámpatesteknek jellemzője, hogy nem szórt fénye van, 

hanem irányított, és ezáltal  sötétebbet észlelünk. Az oszlopok tervezése már nem a mai 

kornak megfelelő. A hozott anyagból dolgoztunk, tehát már ezek így voltak letelepítve. 

 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

324/2019. ( XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

Filéné Kecskés Magdolna 4320 Nagykálló, Kálvin János u. 14. közvilágítási lámpatest 

felszereltetése iránti kérelme tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 
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Filéné Kecskés Magdolna 4320 Nagykálló, Kálvin János u. 14. szám alatti lakos kérelmére a 

Nagykálló, Kálvin János u. 14. szám előtt lévő villanyoszlopra közvilágítási lámpatestet nem 

kíván felszereltetni. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző. 

                                                               Határidő: 2020. március 31.        

Értesülnek: 

 Filéné Kecskés Magdolna 4320 Nagykálló, Kálvin János u. 14.                                                                                       

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző Müsz./609/2019. 

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                      

 

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

 

Tárgy: (30.tsp.) Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka mint-/ráépülő programok 

benyújtásának támogatásáról való hozzájárulás  tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A tervezett  fő és ehhez tartozó  összeg szerepel az előterjesztésben.  

Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan?  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Javaslom, hogy a gyümölcsös ott van, és ha van lehetőség, akkor 

vegyük bele a programba. Ha már fizeti az önkormányzat a bérleti díjat, akkor művelje.  

Lehet a mellette lévő területbe tenni kukoricát is. Volt, amikor 355 fő volt az átlag, de volt 

amikor 380 ember volt közmunkán. Ez most lecsökkent 180 főre.  

 

Horváth Tibor: Ez csak a startminta program. Én megnéztem a júniusit, és az októberit, és 

3 fő eltérés van benne. De ezt már elmondtam képviselő úrnak.  

 

Van egy táblázat az előterjesztésben, ahol meg van az átlaglétszám. 

 

Bereczki Mária:   Elmondtam délelőtt képviselő úrnak, hogy azért átlaglétszám, egy főre 

számolja. Kettő darab programszakaszra kell elosztani a 2019-es évet. Egyik 
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programszakasz januártól február végéig, a második pedig márciustól ugyanazok az 

emberek voltak.  

 

Horváth Tibor: Van-e valakinek kérdése  a napirenddel kapcsolatosan?  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem módosító javaslatom lenne. A gyümölcsös művelésére 10-15 

főt tervezzünk be. 

 

Horváth Tibor: Erre csak azt tudom mondani, hogy mivel a gyümölcsös és a mellette lévő 

szántó ingatlannal kapcsolatos dolgaink nincsenek rendezve, azért nem tervezünk vele. Ez 

majd lesz egy következő téma.  

A tapasztalat az volt, hogy 5 év alatt egyszer sem voltak megmetszve a fák. Jó ötletnek 

tűnt, de  nyilván a feladat akkor mutatkozott, amikor már benne voltak. Én úgy tudom, hogy 

saját berken belül nem volt rá kapacitás, és meg lett bízva egy vállalkozó. 

 

Vislóczki Zoltán:  Gondolom, hogy ennek azért volt következménye.  

 

Busák Sándor:  A támogatás 20 évre vagy csak 5 évre? 

 

Bereczki Mária:   A támogatás 1 évre szólt, és 5 éves fenntartás. 

 

Vislóczki Zoltán:  Tehát megszűnt minden kötelezettség. Nekem az lenne a javaslatom, 

hogy szűnjön meg az, hogy következmények nélkül történnek dolgok. 

 

Horváth Tibor: Nem lesz ilyen, legalábbis igyekezni fogunk. Az ügyvezető kinevezése 

kapcsán is fontos, és perszer a dolgozókra is nézve, hogy olyan emberekkel kell együtt 

dolgozni, aki vállalja a tetteiért a felelősséget.  

 

A módosító javaslat az volt, hogy  a gyümölcsös területére is tervezzünk. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  A Kállai Kettős Gazda ügyvezetőjének a javaslata alapján 10-15 

embert tervezzünk be a gyümölcsös és a mellette lévő terület művelésére.  

 

Vislóczki Zoltán:  Az a javaslatod, hogy a gyümölcsöst, aminek a szerződése fel van 

mondva, vonjuk be művelés alá a közmunkában? 
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Orosz Mihály Zoltán:  20 évre van a szerződés.  

 

Horváth Tibor: Akik látták azt a gyümölcsöst, azok azt mondták, hogy nem kell nagy 

reményt belefektetni. Amikor a dudva magasabb volt éveken át, mint a fa, akkor 

gondolhatjuk, hogy milyen az almás.  

 

Vislóczki Zoltán:  Mennyi volt a bérleti díj? 

 

Horváth Tibor: 30 eFt ha-onként. A terület nincs 13 ha. Termés még nem volt rajta. 

 

Vislóczki Zoltán:  Persze ezt át kell gondolni, nyilván van egy kapacitás. 

 

Bereczkiné Pápai Margit:  Szakember sem volt. 

 

Horváth Tibor: Közfoglalkoztatásban az dolgozik, aki rákényszerül, mert máshol nem tud 

elhelyezkedni, lehet itt egészségügyi gondokra is hivatkozni, stb. 

 

Vislóczki Zoltán:  Azt kell megnézni, hogy rentábilis-e az egész dolog. Én azt szeretném 

tudni, hogy mivel gazdálkodik! Egy csomó dolog befolyásolja. 

 

Horváth Tibor: Ha jól értem a módosító javaslat az, hogy a következő évre a gyümölcsöst 

és a hozzá tartozó területet vegyük be a tervezési folyamatba. 

 

Vislóczki Zoltán:  Az a baj, hogy még a bérleti díj sincs rendezve, egy adósságot fog 

görgetni maga előtt. 

 

Horváth Tibor: Aki a képviselő úr módosító javaslatával egyetért, vagyis, hogy következő 

évre a gyümölcsöst és a hozzá tartozó területet vegyük be a közfoglalkoztatási programba, 

kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot nem fogadja el. 

 

Van-e más módosító javaslat? – Nincs. 

A pénzügyi és közjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 



95 

 

Tóth Zoltán:   A pénzügyi és közjóléti bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Bereczki Mária:   Ez egy terv , és mindenképpen az lenne jó, hogy ha a képviselő-testület 

úgy fogadná el a startmunka mintaprogramnak a tervezetét, hogy mondjuk  5 fővel a helyi 

sajátosságra épülő programba terveznénk létszámot az állatmenhely megvalósítása okán. 

Horváth Tibor: Annyival módosítanánk a tervezési anyagot, hogy a helyi sajátosságra 

épülő közfoglalkoztatási programot pluszként beterveznénk 20 főre, és a program tervezett 

bemutatását kiegészítenénk azzal, hogy menhely infrastruktúrájának kialakítására, 

kennelek építésére fordítanánk az anyagi támogatás egy részét. Az 5 főt pedig a menhely 

működtetésére vennénk igénybe.  

 

Aki egyetért a kiegészítéssel, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot. 

 

Aki egyetért a bizottság javaslatával, a kiegészítést is figyelembe véve, kérem, szavazzon! 

 

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

javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

325/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a 2019. évi járási startmunka programok benyújtásának támogatásáról való 

hozzájárulás tárgyában 

 



96 

 

A képviselő-testület 

1. Hozzájárul Nagykálló Város Önkormányzata által, a 2020. évi járási startmunka 

minta-/ráépülő programok keretein belül a mezőgazdasági című program 

benyújtásához, 

 Mezőgazdasági program: 

 Időtartam: 2020.03.01-2021.02.28 

 Tervezett létszám: 35 fő 

 Támogatási igény összesen: bérköltség: 37.452.240.- forint 

 A termelési és beszerzési költségek összesen: 10-13.000.000.- forint 

 

A program tervezett bemutatása:  
A programba szántóföldi zöldségnövény termesztés valósulna meg, illetve az idén táj-; és 

kertépítés is megvalósulna a Korányi gimnázium melletti téren. A téli időszakban az 

önkormányzati erdők pótlását, karbantartását, ritkítását végezzük. 

 

2. Hozzájárul Nagykálló Város Önkormányzata által, a 2020. évi járási startmunka 

minta-/ráépülő programok keretein belül a helyi sajátosságokra épülő című 

program benyújtásához, 

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: 

 Időtartam: 2020.03.01-2021.02.28 

 Tervezett létszám: 20 fő 

 Támogatási igény összesen: bérköltség: 16.392.780.- forint 

 Beruházási és dologi költségek összesen: 3-4.000.000.- forint 

 

 

A program tervezett bemutatása:  
A program során az idén faházak, szemetes edények, buszmegállók, padok készítését, 

felállítását terveznénk fából, illetve az Ínségdomb fa szerkezetének felújítását, menhely 

infrastruktúrájának kialakítására, kennelek építését tervezzük. 

 

3. Hozzájárul Nagykálló Város Önkormányzata által, a 2020. évi járási startmunka 

minta-/ráépülő programok keretein belül a szociális jellegű című program 

benyújtásához. 
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- Szociális jellegű program: (közút, belvíz, illegális hulladék-lerakóhelyek 

felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétel) 

 Időtartam: 2020.03.01-2021.02.28 

 Tervezett létszám: 135 fő 

 Támogatási igény összesen: bérköltség: 147.160.860.-forint 

 Beruházási és dologi költségek összesen: 10-15.000.000.- forint 

 

A program tervezett bemutatása:  

A program keretein belül az előző évekhez hasonlóan szeretnénk a programban 

megvalósítani feladatokat. Csapadékvíz-elvezetőink minden évben hordalékkal telnek meg, 

így ezek takarítása minden évben visszatérő probléma, szintúgy mint a parlagfű irtása. 

Woma csatornatisztító gép bérlését is tervezzük a nehezen hozzáférhető helyszíneken. 

Illegális szemétlerakóink felszámolása megtörtént, illetve részben, ugyanis az egyik helyről 

elszállítjuk, akkor máshova rakják le, ami azt illeti felbátorodva, ennek felszámolásához 

konténer bérlésére van szükségünk. Földútjaink rendben tartása is visszatérő feladat, 

ugyanis a folyamatos esőzések, illetve a fasor növése járhatatlanná teszi az adott 

szakaszokat, így a szakavatott emberek segítségével járható marad a város külterületein 

lévő majd összes földút. A kátyúzásokat is megoldjuk a város területén, emellett a 

rézsűkaszálást és útőr feladatokat is elvégezzük 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Értesülnek: 

 Kállai Kettős Gazda Kft. 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda.                     

 Ügyintéző  

 Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Orosz Mihály Zoltán:  Ha bevonnánk több közfoglalkoztatottnak adhatnánk lehetőséget. 
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Horváth Tibor: Az a baj, hogy 35 volt betervezve almáshoz, de soha nem volt a 35 fő 

feltöltve, mert az fizikai munka.  

 

Tárgy: (31.tsp.) Előterjesztés  ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni 

kötelező ivartalanítás tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Bereczkiné Pápai Margit: Előzményként azt kell erről tudni, hogy 2019. május 30-án 

hoztunk egy határozatot, hogy azzal a céllal, hogy szerettük volna visszaszorítani az utcán 

kóborló kutyákat, és úgy gondoltuk, hogy ha besegítünk a gazdáknak abban, hogy  

ivartalanítsuk, chippeltessük az állatot, és megkapja a veszettségelleni védőoltást. Ezért 

úgy határoztunk, hogy 1 móFt-ot elkülönítünk erre. Kiírtuk a pályázatot, amire érkezett is 

41 pályázat, főként nőstény kutyák tekintetében. Az akkori 18 eFt egy irányadó ár volt, de 

doktor úr nem kívánta továbbra az egész műveletet végrehajtani, és ezért kellett keresnünk 

másik állatorvost, vagy orvosokat. Van még egy másik helyi állatorvos, aki az ivartalanítást 

nem végezheti el, de a chippelést és oltást ő elvégezné, az ivartalanítást pedig egy 

nyíregyházi állatorvos hajtaná végre. Viszont a 41 állat egészségügyi ellátását nem fedezi 

az 1 móFt-os összeg, mert a nőstények esetében a három féle művelet 33 eFt-ot jelent 

darabonként, a kan kutyák esetében pedig 26 eFt darabonként.  Összesen 1.164 eFt-ba 

kerülne a 41 kutya tekintetében.  Mindenképpen meg kell  pótolnunk 164 eFt-tal.  

A bizottságnak az a javaslata, hogy mi elfogadjuk a két állatorvosnak a munkáját, és 

megbízzuk a jegyző, hogy a szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban megtegye, illetve 

a polgármestert felhatalmazzuk arra, hogy a két állatorvossal szerződést kössön.  

Egy kicsit, ami nehezíti a dolgot, hogy két helyszínről van szó, Nagykálló és Nyíregyháza.  

Az utcán lévő kutyák szaporodása érdekében úgy gondoljuk, hogy a lakosnak is tenni kell. 

Mindenképpen el kell, hogy vigye Nyíregyházára az ebet. Tehát ezt a gazdának kell 

megoldani.  

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek? 
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Orosz Mihály Zoltán:  Nekem az az állásfoglalásom ebben, hogy ez nem fog megoldani 

semmit. Úgy gondolom, hogy teljesen másra kellene költeni inkább ezt az összeget. Inkább 

az ebek befogására, tárolására alkalmas helyre kellene fordítani. Inkább a saját udvarán 

tartsák a gazdák. Most befogják oltani, de ugyanúgy megmarad a kóbor kutya az utcákon. 

Ez nem abba az irányba tereli a gazdát, hogy bezárja a háziállatát. Ez csak egy felesleges 

pénzkidobás az én véleményem szerint.  

 

Horváth Tibor: Természetesen a végleges megoldáson még dolgozni kell.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem az a módosító indítványom, hogy ezt a betervezett összeget 

egy menhely létrehozására fordítsuk. Nem tudom, hogy mennyibe kerül egy kennel.  

 

Horváth Tibor: Itt nem a kennel legyártása a pénz, hanem a fenntartása, a személyzet, 

megfelelő hely kialakítása, közművesítése a komoly összeg.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  A közmunkaprogramba beépítik, hogy azokat az embereket ott 

foglalkoztatják.  

 

Horváth Tibor: Egyenlőre megálltunk ennek a tervezésében, mióta a Kormánynál tervben 

van, hogy központilag szeretnék megoldani a problémát, és járási menhelyeket 

finanszírozással együtt szeretnének létrehozni. Mondjuk, azóta ők maguk sem tudnak 

ebben döntést hozni.  

Tehát elméletileg van egy ilyen központi szabályozás, ami le fogja finanszírozni, ennek a 

kidolgozása van folyamatban.  

Elindul majd az Alapítvány, hogy a finanszírozást majd a későbbiekben a lakosság is tudja 

támogatni, illetve az önkormányzat hozzáteszi, amit tud, ha sikerül a közfoglalkoztatás 

terén is. Ez egy országos probléma.  

 

Neumann László nyíregyházi lakos: Véleményem szerint össze kell gyűjteni a problémás 

helyeken a kutyákat, és azokat kellene ivartalanítani.  
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Orosz Mihály Zoltán:  Az állatvédők szívesen segítenek úgy gondolom, mert nekik már van 

olyan kapcsolatuk, hogy gazdát tudnak keresni nekik.  

 

Horváth Tibor: Nagykállóban is van ilyen, csak erőn felül teljesítenek. 

Van-e más javaslat? 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Módosító javaslatom volt, hogy inkább a menhely kialakítására 

fordítsuk ezt az összeget. 

 

Bereczki Mária:   Igazából arról kell tudni képviselő úrnak, hogy erről már egy döntés 

született. Ez már a pályázókkal szemben nem lenne etikus dolog, hogy azt mondjuk, hogy 

még sem. Ettől függetlenül a 2020-as évben lehet tervezni minden további nélkül. Nem 

abban gondolkodunk, hogy most itt megáll a folyamat, hanem mindenképpen tovább 

gondolva ellenőrzést, eb összeírást fogunk végrehajtani. Ez egy gesztus volta a lakosság 

felé, hogy jelentkezhetnek az egészségügyi beavatkozásokra. Amikor már hatékonyan fog 

menni az eb összeírása, akkor már nem mondhatja a lakos, hogy az önkormányzat nem 

segít rajtuk. Lehetőség volt arra, hogy pályázzon, és innentől kezdve mindenkinek a saját 

felelőssége, hogy az állattartási szabályokat betartva tartsa az ebeket.  

 

Horváth Tibor: Van a pályázók között olyan, aki tisztességesen tartja a kutyáját, de 

egyszerűen anyagi lehetősége nincsen, hogy ezeket a beavatkozásokat elvégeztesse. 

Biztos, hogy a másik oldal is jelen van, egy éve várja, hogy bechippeltesse a kiskutyáját.  

 

Aki a képviselő úr módosító  javaslatával egyetért, hogy menhelyre  fordítsuk a már 

megszavazott pénzösszeget, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  1 igen-, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadja el a 

javaslatot. 

 

A bizottság javaslata tehát, hogy kiegészítjük a már megszavazott összeget, és szerződést 

kötnénk a két állatorvossal. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület   8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

326/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni kötelező oltása és ivartalanítása 

tárgyában  

Képviselő-testület 

 

- egyetért azzal, hogy dr. Őhschlager István és dr. Kassai József állatorvosok 

elvégezzék az ebek mikrochippel való megjelölését, veszettség elleni kötelező 

oltását valamint ivartalanítását. 

- az egészségügyi szolgáltatások elvégzésének biztosítására a 2019. évi költségvetési 

rendeletben elkülönített 1.000.000,-Ft 164.000,-Ft-tal történő kiegészítéséhez 

hozzájárul. 

- megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével. 

- felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi szolgáltatás elvégzésére vonatkozó 

állatorvosokkal kötendő szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

-Gazdasági csoport 

-Képviselő-testületi referens 

-Ügyintéző Műsz/250/2019. 
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-Irattár 

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

 

Tárgy: (32.tsp.) Előterjesztés Tasnád testvérvárossal közösen benyújtandó pályázat 

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor:  Egy régi pályázati kapcsolatról van szó. A pénzügyi és közjóléti bizottság 

véleményezte az előterjesztést. 

 

Tóth Zoltán:   A pénzügyi és közjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

elfogadásra javasolta.  

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek?  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Az elkészült pályázati anyagot kellene elénk hozni, nem a terveket, 

és akkor látnánk, hogy mit módosítsunk.  

 

Bereczki Mária:   Addig míg nem tudjuk, hogy a korábbi – 2017-es – pályázathoz képest 

mennyi az összeg, amivel gazdálkodhatunk, addig igazából mi sem sok mindent tudunk 

mondani. A 2017-es pályázatban 400 ezer EURO környékén volt  amire Nagykálló 

pályázhatott. Az előterjesztésben is leírtam, hogy főként a katasztrófavédelmi eszközökhöz 

kapcsolódó beszerzések, tűzoltószertár elkészítése, lenne benne.  Továbbá a település 

térfigyelő kamerával történő ellátását  szeretnénk a pályázatból megvalósítani.  

Amikor már konkrét számok lesznek, akkor mindenképpen behozzuk a testület elé. 

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése 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: 

 



103 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

327/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

Tájékoztatás Tasnád testvérvárossal közösen benyújtandó pályázat tárgyában 

 

Képviselő – testület  

 

1.) Támogatja a romániai Tasnád testvérvárosunkkal történő közös pályázat 

benyújtását az Interreg Románia- Magyarország Európai Regionális 

Fejlesztési Alap által kiirt pályázatra. 

 

2.) A pályázat elkészítése során a katasztrófák megelőzése érdekében a korábbi 

pályázatban szereplő fejlesztési célok ismételt megvalósításával egyetért.  

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy az elkészült pályázati anyagot benyújtás előtt 

ismertesse a Képviselő-testülettel. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2020. január 31 

 

Határozatot kapják: 

 Tasnád város polgármestere 

 Képviselő – testületi referens  

 Ügyintéző 

 Irattár 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (33.tsp.) Előterjesztés időszaki beszámoló Nagykálló Város Önkormányzata 

2019. III. negyedévi gazdálkodása tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Felkérem, Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Bereczki Mária: Képviselő úrnak volt a kérése azzal kapcsolatosan, hogy a 2019. október 

13-ai választás után megtartott polgármesteri munkakör átadás-átvételhez kapcsolódóan 

számoljon be a polgármesteri hivatal, az önkormányzat az adott évnek a gazdálkodásáról. 

Három negyedéves beszámolóként terjesztettük elő tekintettel arra, hogy valamikor régen 

a III. negyedéves beszámolót el kellett készíteni, képviselő-testület elé kellett hozni, de már 

nem kötelező. Több éve nincs erre vonatkozóan előírás. Ennek alapján mégis elkészítettük. 

A beszámolónak a vázát képezi a polgármesteri munkakör átadás-átvétele, annyi 

kiegészítéssel, hogy ebben a beszámolóban sokkal részletesebben találhatók meg az 

információk, mint a polgármesteri munkakör átadás-átvételében.  

Ennyit szerettem volna hozzátenni, de természetesen a kérdésekre válaszolok.  

 

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Amire kíváncsi lettem volna az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, az a 

VII. pontjában van egy olyan, hogy az átadás-átvételhez szükséges egyéb tények.  Itt van 

benne, hogy feltétlenül szükségesek egyéb tények és megállapítások. Tájékoztatás 

megvalósítása alatt lévő pályázatokról. Tehát ott meg kellett beszélni a pályázatokat. 

Tájékoztatás a folyamatban lévő önkormányzati városüzemeltetési feladatokról. A 

dokumentumok áttekintése: önkormányzat gazdasági programját, adott választási ciklusra 

vonatkozó költségvetési koncepciókat, a költségvetési, zárszámadási rendeleteket, 

valamint  az éves és féléves beszámolókat, az önkormányzat aktuális éves vagyonmérlegét, 

és vagyonkataszterét, az önkormányzat társulásra vonatkozó megállapodásokat, 

polgármester által aláírt szerződések és kötelezettségvállalásokat. 

Szerettem volna, hogy lássa a lakosság is.  
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Bereczki Mária:   Azok a dokumentumok, amelyeket most Képviselő Úr említett, a 

koncepció, költségvetés, beszámoló, mind a honlapon vannak.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Kiemelném  a 8. oldalon le van írva, hogy mennyi volt a pénzkészlet. 

Az átadás-átvételkor 93 móFt volt, ami gyakorlatilag a bankszámlán és a házipénztárban 

lévő összegek.  A 11 oldalon a középen lévő táblázatban, hogy van egy 50 móFt-os lízing 

tartozás, hosszú lejáratú kölcsön 90 móFt.  

 

A 10 oldalon ott van a kölcsön-, tagi kölcsön  nyújtásából származó követelések, ezek a 

behajthatatlan követelések, ami  266 móFt.  Ezeket már vissza kellett volna fizetni. 

 

A 351 móFt is ott van még, amit gyakorlatilag kinullázunk azzal, hogy vásárolunk 

közműveket.  

 

Az alsó táblázatban 112 móFt kezességvállalás szerepel.  

 

Mi már helyettük fizetjük, mert már a cégeknek vissza kellett volna fizetni. 

Ezek összesen majdnem 1 milliárd forintot tesznek ki.   

A felhalmozott eredmény az önkormányzatnál  -795eFt. 

Azt javaslom a jövő évi gazdálkodásra, hogy ebből a 300  móFt közhatalmi bevételekből 100 

móFt összeget biztosítsunk a Takarékszövetkezetnek a 100 móFt-jára tegyünk el. 

A cégek követelései behajthatatlanok.  

 

Horváth Tibor: Olyan vagyonról beszélünk (Teszovál csarnok),ami valójában sokkal inkább 

önkormányzati feladatot lát el jelenleg, mint a Teszovál Kft.. Tulajdonképpen a Teszovál Kft. 

csak egy nyűg, mert nincs mögötte olyan tartalom, munka, ami annak idején indokolta ezt a 

csarnokot. Most az önkormányzat gépei parkolnak benne, az önkormányzat eszközeit 

tartjuk benne.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Ugyanazt a funkciót ellátná, ha bérelné az épületet. 



106 

 

Kérdeztem Teremi István, hogy miből volt a csarnok, és ő azt monda, hogy pályázatból. 

Állami támogatást kapott a Teszovál Kft. 50 móFt-ot, erre a vagyonra felvett 50 móFt-ot, és 

nem tudja visszafizetni, ezért ezt az épületet visszaadja az önkormányzatnak.  

 

Bereczki Mária:  A pályázati időszak lejárt, tehát szabadon rendelkezik vele. Miért ne 

adhatná el? 

Az első kérdés, hogy képviselő úr összehasonlította azt, hogy jelenleg ma a pénztárcámban 

van 100 Ft, de 2020. december 31-ig vissza kellene fizetni 1000 Ft-ot, és én nagyon el 

vagyok adósodva. Ezt így összehasonlítani nem éppen jó dolog. Ugyanis nem tudjuk azt, 

hogy a mai naptól a következő év végéig, ameddig vissza kell fizetni ezt a kölcsönt, addig 

mi fog történni.  

A másik, amit szintén elmondtam képviselő úrnak, hogy a készfizető kezesség vállalásból 

fennálló kötelezettség az arra vonatkozik, hogy amennyiben valaki nem fog fizetni, akkor  

az önkormányzatnak fizetni kell. Olyan kötelezettség nincs, hogy ezt már ki kell fizetni, csak 

akkor ha nem fizet.  

A kölcsön-, tagi kölcsön a 10 oldalon. Egyszer van egy táblázat a tagi kölcsön nyújtásából 

származó követelések, ami 266 móFt, illetve a követelések kezességvállalásból 239 móFt, 

amit kifizetünk az adott cégek helyett. Mind a kettőben látjuk a Kft.-t. A Háromcserje Kft. 

esetében ha összeadjuk a 162 mó-Ft-ot meg a 183 móFt-ot, akkor jön ki a 351 móFt. Tehát 

nem kell összemosni, hogy van 266 móFt meg 239 móFt és 351 móFt. A 351 móFt, az már a 

három ingatlannak a megvásárlása, illetve a hozzákapcsolódó vagyoni jog is. Ezt már 

elmondtam. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Ha a Háromcserje Kft. a 162 móFt-ot nem tudta megadni, akkor 

még kezességet vállaltunk a 78 móFt-ra. Ezt meg fogja adni?  

 

Bereczki Mária:  Ha képviselő úr azt a 500 oldalt, amit elküldtem Önnek át nézte volna,   

közte volt az adásvételi szerződés, azt elolvasta, akkor láthatta, hogy ez egy halasztott 

fizetés. Olvassa el Képviselő Úr! 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Nézzük a Teszovál Kft-t. Ha nem fizette vissza a 73 móFt-ját, ki 

fogja fizetni a tartozását, ha a 30 móFt-ot sem fizette ki?  
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Bereczki Mária:   Amikor kezességet vállal bárki, azt nem akkor vállalja, amikor látja, hogy 

nem fog fizetni, hanem akkor, amikor felveszi a kölcsönt.  Az előbb elmondtuk, hogy hogyan 

fogja átvenni az önkormányzat a Teszovál Kft. vagyonát. Megvásárolja ezért a 

követeléséért.  

Attól el kellene vonatkoztatni, hogy vagyon az csak, ami készpénzben van a kezemben. 

Bármilyen ingatlan, eszköz vagyontárgyként funkcionál.  

 

Orosz Mihály Zoltán:   Én azt mondom, hogy ez nem helyes gazdálkodás. Hogy jött ki a 

mínusz 795 móFt? 

 

Bereczki Mária:  Meg fogom nézni, és elmondom. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Engem zavart ez a felhalmozott eredmény.   A vagyonnal 

kapcsolatban be van írva, hogy 76 móFt-tal növekedett  a tavalyi évhez képest. Beszéltük 

az amortizációról. Mi van az ipari park átvételével?  

 

 

Bereczki Mária:   Mondtuk, hogy az még nincs aláírva, és a könyveken átvezetve. Tehát 

mivel az átadás-átvételi jegyzőkönyv még nincs aláírva, nincs leegyeztetve, ezért 

pénzügyileg nincs átvezetve.  

 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Akkor hol van a 351 móFt hitel?  

 

 

Horváth Tibor: Van-e más valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

Aki a beszámolót elfogadja, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

328/2019. (XII.19. ) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

az időszaki beszámoló Nagykálló Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi 

gazdálkodása tárgyában 

A Képviselő – testület: 

 

- Nagykálló Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző Kp/2112/2019. 

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (34.tsp.) Előterjesztés a kiskállói temető területének rendbetétele  tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Megkérem Papp László Képviselő Urat, hogy ismertesse a napirendet! 
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Papp László:  A temetőben egy pár éve ültetve lett egy fa, amely már eléggé nagyra nőtt. 

Azt meg kellene ritkítani, egy ligetes részt kialakítani, hogy fűkaszával tudják levágni a 

füvet. Így könnyebben tudnák a sírokat tisztítani a hozzátartozók. A nagyobb fákat fel 

kellene nyesni egy kicsit. 

 

Horváth Tibor: Mindenszentek előtt igyekeztünk rendbe tenni, hogy bejárható legyen a 

terület. Természetesen rendezni kell a területet. Azt tudni kell azért, hogy az az egyház 

területén van. 

 

Sőrés László: Nézessük meg azért ezt is Nagy Ilonával, mert nagyon sok tőről hajtott. Nem 

biztos, hogy ezek a ligetesítésre alkalmasak, hanem takarítsuk már ki rendesen, és a sírok 

körül valamennyi fát ültessünk vissza. De nagy részét hagyjuk már egyenesben, mert 

könnyebb géppel letisztítani, mint kézi erővel. Tehát ha ültetünk egy pár fát, akkor attól 

lehessen takarítani. Azok a fák mind tőről hajtottak, félek, hogy ráborulnak a sírokra.  

 

Horváth Tibor: Akkor bevonjuk Nagy Ilona erdészt a fákra vonatkozó szakvéleményének 

megadására. Korábban nem volt ütemezve a rendszer, de a jövőben tervezve lesz minden 

munka. Tehát meg lesz a folyamata. 

 

Tehát az lenne a javaslat, hogy felvesszük a kapcsolatot Nagy Ilonával, és akkor egyeztet 

alpolgármester úrral és képviselő úrral, megnézik a területet. A lényeg az, hogy 

kitakarítsuk, kezelhetővé tegyük és ligetesítsük.  

Egyéb, hogy valójában ütemezni kell a feladatokat a jövőben. 

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 

 

329/2019. (XII.19.) Kt.  
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h a t á r o z a t a  

 

a kiskállói temető területének rendbetétele tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- egyetért a kiskállói temető területének rendbetételével.  

- megbízza Nagy Ilona erdészt, hogy tegye meg javaslatát a terület kitakarítása, 

kezelhetővé tétele kapcsán, hogy a jövőbeni folyamatos rendben tartása minél 

hatékonyabban biztosított legyen. 

 

Határidő: 2019. március 31.    

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (35.tsp.) Előterjesztés a Debreceni úton található parkoló megépítésének 

költségei tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A parkolóval kapcsolatban már néhány gondolatot elmondtunk. A lényeg, 

hogy 2250 m2-es parkolót építettünk a Debreceni úton. A forintot elmondtuk. A mai nappal 

elméletileg a szegélyezés is helyre van állítva. Tulajdonképpen átadásra kerülhet.  

 

A sétányhoz árajánlatok ki lettek küldve. Ahogy az idő engedi, meg lesz építve a sétány.  

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

 

Vislóczki Zoltán:  A sétány kapcsán célzottan lettek kiküldve az ajánlatkérők? 
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Horváth Tibor: Akiket tudtunk megszólítottunk. Hárman vették át az anyagot, ők dolgoznak 

rajta. Két vállalkozóval beszéltem, ők nem kérték a pályázati anyagot, mert nekik nem ez a 

szakirányuk. Három anyag biztosan be fog érkezni. Van az irodában anyag, ha valaki tud 

megfelelő személyt, kérheti az anyagot, és benyújthatja a pályázatát. 

 

Tóth Zoltán:   A posta igazgatója jelezte, hogy szeretnék, ha lenne egy elválasztás a sétány 

és a posta épülete között. Virágos Sándorral beszélgettünk, hogy egy falkerítést lehetne 

csinálni. A kórház kerítését, ha láttátok, egyszerűen van egy kerítés, és fölfuttatva 

növényzettel, ami nagyon mutatós. Költségkímélőbb, és szebb is.  

 

Horváth Tibor: A projektnek egyébként nem része a kerítés. Ezt majd a helyszínen kell 

átbeszélni. Azt azért meg kell nézni, hogy kié a kerítés, mert lehet, hogy nem a mi 

feladatunk.  

Van-e kérdés még valakinek? – Nincs. 

 

Aki egyetért a tájékoztatóval, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja 

a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

330/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Debreceni úton található parkoló megépítésének költségei tárgyában 
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A Képviselő – testület: 

 

- a Debreceni úton található Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonát képező 

területen megvalósult parkoló megépítésének költségeiről szóló szóbeli tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (36.tsp.) Előterjesztés a Korányi Ház felújításának támogatása tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: A Korányi Ház felújítása kapcsán egy elvi hozzájárulás kellene a képviselő-

testület részéről. Én úgy gondolom, hogy  ennek semmi akadálya. Támogatjuk a Korányi 

Ház felújítására  való kezdeményezést, és ebben az önkormányzat partner lesz.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: A megfelelő jogi kereteknek meg kell felelni. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Én úgy gondolom, hogy egy Alapítvány legyen, ahová tudnak 

adakozni.  

 

Horváth Tibor: Aki egyetért a javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a megfelelő jogi 

kereteket meg kell teremteni, 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 

 

331/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Korányi Ház felújításának támogatása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- támogatja a Korányi Ház felújítására való kezdeményezést. 

- egyetért azzal, hogy Nagykálló Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének 

ismeretében támogatást biztosítson a Korányi Ház felújítására megfelelő jogi 

keretek között. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (37.tsp.) Előterjesztés  a Sport út és Sport köz  állapotának  helyreállítása 

tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Felkérem, Oroszné dr. Nagy Matild Képviselő Asszonyt, hogy ismertesse a 

napirendet! 

 

Oroszné dr. Nagy Matild: A Sport út és köz esetében a végleges megoldás ugyanaz lenne, 

mint a Kisbalkányi út tekintetében, hogy  10 év után sikerült, hogy lett egy megfelelő út. 

Lesz egy útfelújítás a pályázati pénzből, és nagyon ráférne sok útra, viszont konkrét 

baleset és kárveszély van a Sport út és köz viszonylatában. Két olyan szakasz mind a két 

úton, ahol gyakorlatilag a teljes kerék bele tud csúszni a kátyúba. Érdemes lenne 

megnézni. Nem tudom, hogy milyen módon tudjuk elhárítani most a balesetveszélyt, de ez 

szükséges lenne.  

 

Horváth Tibor: Több ilyen van a városban, vannak területek hol már kátyúzásra várnak a 

gödrök. Szerintem hozzá kell venni a jövő évre tervezett kátyúzáshoz. A jövő évre be kell 

tervezni, hogy tavasszal meg lehessen csinálni ezeket az akadályokat. Minél hamarabb 

meg kell oldani, hogy tovább ne romoljon az állapotuk. Egyébként folyamatosan jönnek a 

jelzések.  

A hibákat a hivatal műszaki csoportjánál be lehet jelenteni, és úgy gondolom, hogy 

tavasszal kijavításra kerülnek. Van több hely, ahol nem oda folyik a víz, ahová kellene. 

 

Ezt megnézzük, hogy mennyire balesetveszélyes, és minél hamarabb megszűntetjük a 

balesetveszélyt.  

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 
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332/2019. (XII.19.) Kt.  

 

h a t á r o z a t a  

 

a Sport út és Sport köz  állapotának  helyreállítása tárgyában 

 

A Képviselő – testület: 

 

- egyetért a Sport út és Sport közben található kátyúk felülvizsgálatával, és azok 

helyreállításának betervezésével, esetleges balesetveszély elhárításával.  

  

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Értesülnek: 

 Képviselő-testületi referens.      

 Gazdasági Iroda                     

 Ügyintéző  

 Irattár.     

 

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

 

Tárgy: (38.tsp.) Előterjesztés  a rendezési terv V-2 övezetének benzinkútra vonatkozó 

módosítása tárgyában 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint) 

 

Bereczki Mária:  Orosz Mihály Zoltán Képviselő Úr folyamatosan mondja azt, hogy  2019. 

december 31. volt a településfejlesztési koncepcióról szóló jogszabályban egy ilyen dátum, 

hogy mindenkinek, akinek bizonyos jelöléseket tartalmazott a rendezési terve, azokat 2019. 

december 31-ig meg kell módosítani. Ezt megváltoztatták, mert tudták, hogy  ezt nem lehet 

véghez vinni, és így 2021. december 31-ig van határidő, hogy addig módosíthatjuk a helyi 

rendeleteket. 

Lesz rendezési terv módosítás, amely két területet érint. Ezekben már volt döntés, tehát 

ebben az esetekben már az eljárás elindult. Ez már tervezés alatt van.  
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A rendezési terv módosításához majd a lakosság javaslatait is fogjuk várni.  Csak 

tömbökben lehet gondolkodni a módosítási javaslatok kapcsán. Amikor el van döntve, hogy 

milyen irányba legyen módosítva a rendezési terv, akkor kezdődik el igazából a módosítás. 

Ez teljes eljárásban legalább 1 év, de lehet, hogy 1,5 év.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem az a javaslatom, hogy a V-2-es övezetből a benzinkút 

kerüljön ki. Egy szándéknyilatkozat kell, nehogy el legyen felejtve.  

 

Aki a képviselő úr javaslatával egyetért, hogy a V-2-es övezetből vegyük ki a benzinkutat a 

rendezési tervben, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület  1 igen-, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el a 

javaslatot. 

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 18 óra 10 perckor bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

  

 

            Horváth Tibor                      Bereczki Mária 

             polgármester                                  jegyző 

 

 

 


