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  J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. május 26. napján Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen veszélyhelyzetben 

hozott határozatairól. 

 

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

feladat – és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek korlátot szab ugyanezen 

törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. 

 

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi 

rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és 

döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság 

követelményének. 

 

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt, a Polgármesteri döntés 

meghozatalára (kivétel: a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó azonnali döntés)  

vonatkozóan az alábbi eljárásrendet szükséges alkalmazni: 

 

- A polgármester azon döntései meghozatalához, amely nem a veszélyhelyzet 

elhárításához kapcsolódik köteles egyeztetni a Képviselő-testület tagjaival.  

- A veszélyhelyzet fennállása alatt a bizottságok hatáskörébe utalt jogköröket is 

a jelen eljárásrend szerint a Polgármester gyakorolja. 

- Jelen eljárásrendben véleményezésre kerülő ügyekről a Polgármester dönt, a 

Képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek a Polgármester részére. 

-  Az egyeztetés formája írásos előterjesztés, határozati javaslat, amely 

elektronikus úton megküldésre került a testület tagjai részére a döntés 

meghozatala előtt 2 nappal. 

- A testület tagjai  minden egyes határozati javaslatot véleményeznek, hogy 

elfogadják vagy nem fogadják el és a megadott határidőig elektronikusan 
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visszaküldik a polgarmester@nagykallo.hu és a jegyzo@nagykallo.hu e-mail 

címre. 

- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, 

akkor a Polgármester úgy tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem 

kíván véleményt alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező a polgármesteri 

döntés meghozatalakor. 

- Az eredmény megállapítása az Mötv. 47.§. (2) bekezdésének figyelembe 

vételével történik. 

- A fenti eljárást azon esetekben kell alkalmazni, amely a város 

működőképességének megőrzéséhez, a lakosság szükségleteinek 

kielégítéséhez, az önkormányzat feladatainak a zökkenőmentes ellátásához 

elengedhetetlenül szükséges. 

- A halasztható ügyek a veszélyhelyzet megszűntetése után a bizottságok, a 

testület személyes jelenlétével magtartott ülések keretében kerülnek 

megtárgyalásra.  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjai részére 2020. május 22. 

napján megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1. Előterjesztés Nagykálló-Ludastópark terület helyi védetté nyilvánításáról szóló 

9/2007. (III.15.) Önk. rendelet módosítása tárgyában  

2. Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme tárgyában  

3. Előterjesztés Nagykállói Patrióták Körének kérelme tárgyában  

4. Előterjesztés a Kisbalkányi út felújítása tárgyában  

5. Előterjesztés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évről készített 

egyszerűsített beszámolója tárgyában  

6. Előterjesztés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői 

felmentvényének megadására javaslat  

7. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0361/10-13  hrsz-ú ingatlanok ügye  

8. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában 
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ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1. Előterjesztés Kucskár Jánosné havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügye 

tárgyában  

2. Előterjesztés Ruha Márton havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügye 

tárgyában  

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.)  Előterjesztés Nagykálló- Ludastópark terület helyi védetté nyilvánításáról 

szóló 9/2007. (III.15.) Önk. rendelet módosítása tárgyában 

 

Az előterjesztés, a rendelet-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. május 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő 

elfogadta, 1 képviselő nem fogadta el. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő rendeletet alkotta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

11/2020. (V.27.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a Nagykálló-Ludaspark terület helyi védetté nyilvánításáról szóló 9/2007. (III.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés 

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
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feladatkörében eljárva, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Nagykálló-Ludaspark terület helyi védetté nyilvánításáról szóló 9/2007. (III.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe a 

következő lép: 

 

1.számú melléklet 

 

A helyi védelem alá helyezett területek helyrajzi száma 
 
 

0229/2  0229/3   0229/5   0229/6   0229/7   0229/8   0229/9 
0229/10 0229/11 0229/12 0229/12 0229/13 0229/14 0229/15 
0229/16 0229/17 0229/18 0229/19 0229/20 0229/21 0229/22 
0229/23 0229/24 0229/25 0229/26 0229/27 0229/28 0229/29 
0229/30 0229/31 0229/32 0229/33 0229/34 0229/35 0229/36 
0233/1  0233/2    0233/4  0233/5  0233/6  0234 
0235  0237  0240  0241  0242/1  0242/2  0243 
0244  0245  0246  0247  0248  0249  0250/1 
0250/2  0250/3  0250/4  0252/1  0256            5  0263/1 
0263/2  0263/3   0263/4   0263/5   0263/6   0263/6  0263/7  
0263/8  0266  0268/1  0268/2  0268/3  0268/4  0268/6 
0268/9  0268/11 0268/12 0268/13 0269  0270  0271/2 
0271/3  0271/4  0271/5  0271/6  0271/7  0271/8  0271/9 
0271/10 0271/11 0271/12 0271/13 0271/14 0271/15 0271/16 
0271/17  0271/18 0271/19 0271/20 0271/21 0271/22 0271/23 
0271/24 0271/25 0271/26 0271/27 0271/28 0271/29 0271/30 
0271/31 0271/32 0271/33 0271/34 0271/35 0271/36 0271/37 
0271/38 0272/2  0272/3  0272/4  0272/5  0272/6  0272/7 
0272/10 0272/12 0272/13 0273  0274/4  0274/5  0274/6 
0274/7  0275  0277/3           4            0278  0280/1  0280/3  
0280/3  0280/5  0280/6  0280/7  0280/8  0280/9  0281 
0282/1  0282/2  0282/3  0282/4  0282/5  0282/6  0282/7 
0282/8  0282/9  0282/10 0282/1 1 0284/1  0284/2  0284/3 
0284/4  0284/5  0284/6  0284/7  0284/8  0284/9  0284/10 
0284/11 0284/12 0284/13 0284/14 0284/15 0284/16 0284/17 
0284/18 0284/19 0284/20 0284/21 0284/22 0284/23 0287 
0288  0290  0291/2  0291/3  0291/4  0291/5  0291/6 
0291/7  0291/8  0291/9  0291/10 0291/11 0291/12 0291/13 
0291/14 0291/15 0292  0293/1  0293/2  0294/1  0294/2 
0294/3  0294/4  0294/5  0294/6  0294/7  0294/8  0295 
0296  0297/1  0297/2  0300  0301/2  0302  0304  
0305  0306/2  0306/4  0306/6  0306/7  0306/8  0306/9 
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0306/10 0306/11 0306/12 0306/13 0306/14 0306/15 0306/16 
0306/17 0306/18 0306/19 0306/20 0306/21 0306/22 0306/23 
0306/24 0306/25 0306/26 0306/27 0306/28 0306/29 0306/30 
0306/31 0306/32 0306/33 0306/34 0306/35 0306/36 0306/37 
0306/38 0306/39 0306/40 0306/41 0306/42 0306/43 0306/44 
0306/45 0306/46 0306/47 0306/48 0306/49 0306/50 0306/51 
0306/52 0306/53 0306/54 0306/55 0306/56 0306/57 0307 
0311/1  0311/2  0311/3  0311/4  0311/5  0311/6  0311/7 
0311/8  0313/2  0316  0317  0318  0320/1  0320/2 
0320/3  0320/4  0320/5  0320/6  0320/7  0320/8  0320/9 
0322/1  0322/2  0324/1  0324/2  0325  0326/1  0326/2 
0327  0328  0329/3  0329/4  0329/6  0329/7  0329/8 
0329/9  0329/12 0329/15 0329/16 0329/17 0329/18 0329/19 
0329/20 0329/21 0329/22 0329/23 0329/24 0329/25 0329/26 
0329/27 0329/2/  0329/29 0329/30 0329/31 0329/32 0329/33 
0330  0333/5  0333/6  0333/7  0334/4    0335/2 
0336/1  0336/2  0340  0359/2  0359/3  0359/4  0359/6 
0359/7  0359/8  0359/9  0359/10 0359/11 0359/12 0359/13 
0359/14 0359/15 0359/16 0359/17 0359/18 0359/19 0359/20 
0359/21 0359/22 0359/23 0360  0364    0361/2 
0361/3  0361/4  0361/5  0361/6  0361/8  0361/9  0361/10 
0361/11 0361/12 0361/13 0367/1  0407  0408  00411/1 
0411/2  0411/3  0411/4  0411/5  0411/6  0411/7  0411/8 
0411/9  0411/10 0411/11 0411/12 0411/12 0411/14 0411/15 
0411/16 0411/17  041/18  0411/19 041/20  0411/21 0411/22 
0411/23 0411/24 0411/25 0411/26 0411/27 0411/28 0411/29 
0411/30 0411/31  0411/32 0411/33 0411/34 0411/35 0411/36 
0411/37 0411/38  0411/39 0411/40 0411/41 0411/42 0411/43 
0411/44 0411/45 0411/46 0411/47 0411/48 0411/49 0411/50 
0411/51 0411/52 0411/53 0411/54 0411/55 0411/56 0411/57 
0411/58 0411/59 0411/60 0411/61 0411/62 0411/63 0411/64 
0411/65 0411/66 0411/67 0411/68 0411/69 0411/70 0411/71 
0411/72 0411/73 0411/74 0411/75 0411/76 0411/77 0411/78 
0411/79 0411/80 0411/81 0411/82 0412  0413/4  0413/5  
0413/6  0413/7  0413/8  0413/9  0413/10 0413/11 0413/12 
0413/14 0413/15 0413/16 0413/17 0413/18 0413/19 0413/20 
0413/21 0413/22 0413/23 0413/24 0413/25 0413/26 0413/27 
0413/28 0413/29 0413/30 0413/31 0413/32 0413/33  0413/34 
0413/35 0413/36  0413/37 0413/38 0413/39 0413/40 0414  
0415  0416  0417/1  0417/2  0417/3  0417/4  0417/5  
0417/6  0417/7  0417/8  0417/9  0417/10 0417/11 0417/12 
0417/13 0417/14 0417/15 0417/16 0417/17 0417/18 0417/19 
0417/20 0417/21 0417/22 0417/23 0419/3  0419/5  0419/7 
0420/1  0420/2  0420/4  0420/5  0420/6  0420/7  0420/8  
0420/9  0420/10 0420/11 0420/12 0420/13 0420/14 0420/15 
0420/16 0420/17 0420/18 0420/19 0420/20 0420/21 0420/22 
0467/1  0467/2  0467/3  0467/4  0467/5  0467/6  0467/7 
0467/8  0467/9  0467/10 0467/11 0467/12 0467/13 0467/14 
0467/15 0467/16 0467/17 0460  0461  0462  0463 
0464  0459  0457  0452/1  0452/2  0449  0441 
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0454  0442  0436  0428/1  0428/2  0435/1  0435/2 
0444/2  0444/3 
0444/4  0444/5  0444/6  0445  0446/1  0446/2  0446/3 
0446/4  0446/5  0446/6  0446/7  0446/8  0426/1  0426/2 
0425  0434  0439  5101/1  5101/2  5101/3  5101/4 
5101/5  5101/6  5101/7  5101/8  5101/9  5101/10 5101/11  
5101/12 5102  5103  5104  5105  5106  5107 
5108/1  5108/2  5109  5110  5111  5112  5113/1 
5113/2  5114/1  5114/2  5114/3  5115  5116  5117 
5118  5119  5120/1  5120/2  5121  5122  5123 
5124  5125  5126  5127  5128  5129  5130 
5131/1  5131/2  5132  5133  5134  5135  5136 
5137  5138  5139  5140  5141/1  5141/3  5141/4 
5142  5143  5144  5145  5146/1  5146/2  5147 
5148  5149  5150  5151/1  5151/2  5151/3  5152 
5153  5154  5155  5156  5157  5158  5159  
5160  0272/14 
 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Horváth Tibor       Bereczki Mária 

polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2020. május 27.     

         Bereczki Mária 

                jegyző 

 

Nagykálló-Ludaspark terület helyi védetté nyilvánításáról szóló 9/2007. (III.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 

11/2020. (V.27.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - 9/2007. (III.15.) Önk. rendeletet 

alkotott a Nagykálló-Ludaspark terület helyi védetté nyilvánításáról. 
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A helyi védetté nyilvánítás célja egyrészt az erdősterületek jelentős táj- és élőhely 

eltérési tényezőt jelentő, ligetes facsoportokkal tarkított gyepterület megőrzése, másrészt 

az igen jelentős táj-és élőhely eltérési tényezőt jelentő, nagy számú állatfajnak 

szaporodó- és élőhelyet biztosító, nagy területű bonyolultan összetett élőhely 

védelmének, jelenlegi formájában történő megőrzésének biztosítása. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24 § (4) bekezdése alapján: 

 

„Fel kell oldani a természeti érték vagy terület védettségét, fokozottan védettségét, ha 

annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban nem indokolják. …… a 

helyi védett természeti terület védettségének a feloldásához az igazgatóság véleményét 

be kell szerezni. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásai szerint a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság a 2247-2/2020. iktatószámú állásfoglalásukban nem 

támasztott kifogást a helyi védettség megszüntetése ellen. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

 

A módosítással érintett 1. számú mellékletet tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

A rendelet hatályba lépését határozza meg. 

 

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

 

2.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. május 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő 

elfogadta, 4 képviselő nem fogadta el. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő határozatot hozta: 
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---------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

 

54/2020. (V.26.)  

 

határozata 

 

Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT kérelme tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzata, mint tulajdonos 2.000.000.- Ft támogatást nyújt 

az Óbester Étterem padlózatának és a belső udvar felújításának munkálataihoz. 

2.) Utasítja a jegyzőt intézkedjen jelen határozatban foglalt támogatás összegének a 

2020.évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. 

3.) Felkéri a jegyzőt gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 

4.) Hozzájárul, hogy a Kállai Kettős Közalapítvány, mint bérbeadó, a tisztasági festés 

költségeire 1.500.000.- Ft biztosítson. 

5.) Hozzájárul, hogy a Nonprofit KFT. mint üzemeltető, saját forrása terhére 

1.200.000.- Ft-ot biztosítson a felújítási munkálatokra. 

 

Felelős: jegyző, ügyvezető 

Határidő:2020. június 30. 

     

Határozatot kapják: 

1. Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

---------------------------------------------------- 
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3.) Előterjesztés a Nagykállói Patrióták Körének kérelme tárgyában  

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentum a Képviselő-testület 

tagjai részére 2020. május 22. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó 

vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy 6 képviselő a határozat-tervezet „C” változatát 

fogadta el, 3 képviselő a „B” változatát fogadta el.  A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

 

55/2020. (V.26.)  

 

határozata 

Nagykállói Patrióták Körének kérelme tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.)  Nagykálló Város Önkormányzata a dr. Korányi Frigyes Szülőházának 

felújítására és működtetésére vonatkozó koncepció kidolgozása után dönt az 

alapítvánnyal történő együttműködés lehetőségéről. 

 

Felelős: jegyző, üzemeltető 

Határidő: 2020. június 30. 

     

Határozatot kapják: 

1. Harsányi Gézáné (Nagykállói Patrióták Köre) 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

 

---------------------------------------------------- 
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4.) Előterjesztés a Kisbalkányi út felújítása tárgyában 

 

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a Képviselő-testület tagjai részére 2020. május 

22. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail 

címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 

a határozat-tervezetet 8 képviselő elfogadta, 1 képviselő nem fogadta el. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

56/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 
 

Kisbalkányi út felújítása tárgyában 

 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzata a Kisbalkányi út bevezető szakaszán lévő 

aszfaltburkolat felújítására vonatkozóan vállalkozói szerződést köt a Szilveszter 

2004 Plusz Útépítő és Szolgáltató KFT-vel. 

2.) A szerződés szerint a Kisbalkányi út bevezető szakaszán 352 m hosszan 1 m 

szélességben kerül az aszfalt felvágásra, bontásra, felszedésre, elszállításra majd 

visszaaszfaltozásra. 

3.) A vállalkozói díj 6.000.- FT + Áfa/m2, azaz összesen 2.112.000.- + Áfa, határidő 

2020. június 30. 

4.) Utasítja a jegyzőt intézkedjen jelen határozatban foglalt vállalkozói díj összegének 

a 2020.évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. 

5.) Felkéri a jegyzőt gondoskodjon a vállalkozói szerződés megkötéséről. 
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Felelős: jegyző, műszaki ellenőr 

Határidő:2020. június 30. 

     

Határozatot kapják: 

1. Szilveszter 2004 Plusz Útépítő és Szolgáltató KFT (4320. Nagykálló, Orosi út 20.) 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

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

 

 

5.)Előterjesztés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évről készített 

egyszerűsített beszámolója tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentum a Képviselő-testület 

tagjai részére 2020. május 22. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó 

vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 9 képviselő elfogadta. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

57/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évről készített egyszerűsített 

beszámolója tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 
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 1.) elfogadja a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját 30.282 e Ft mérlegfőösszeggel és -10.542 e Ft adózott eredménnyel, 

valamint az ehhez tartozó közhasznúsági mellékletet. Az adózott eredmény az 

eredménytartalékba kerül átvezetésre. 
 

Határidő: 2020. május 29. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 

2. Képviselő-testületi referens 

3. Köznevelési referens 

4. Irattár 
 

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

 

6.) Előterjesztés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői 

felmentvényének megadására javaslat tárgyában 

 

Az előterjesztés és a határozat-tervezet  a Képviselő-testület tagjai részére 2020. május 

22. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó vélemények  a megadott e-

mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, 

hogy a határozat-tervezetet  9 képviselő elfogadta. A vélemények alapján Polgármester 

úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

58/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Javaslat a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői felmentvényének 

megadása tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 
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továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) elfogadja a felmentvény megadására tett előterjesztést. 

 

2.) A felmentvény megadásával a Képviselő-testület igazolja, hogy az ügyvezető, 2019. 

évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően végezte, 

tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen 

végezte.  

 

Határidő: 2020. 05. 29. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

 Nyírvidék Képző Központ Nonprofit KFT  

 Gazdasági iroda 

 Képviselő – testületi referens 

 ügyintéző 

 Irattár 
 

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

 

7.)Előterjesztés a Nagykálló külterületi  0361/10-13 hrsz-ú ingatlanok ügye 

tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. május 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 7 képviselő 

elfogadta, hogy ne éljen az önkormányzat elővásárlási jogával, 2 képviselő 

tartózkodott. A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 
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59/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló külterület 0361/10-13 hrsz-ú ingatlanok ügye 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra,jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

Benke Mihály 4320 Nagykálló, Debreceni u. 98. szám alatti lakos és Benke Péter 4262 

Nyíregyháza, Butyka sor 73. szám alatti lakos 8/96 – 8/96 arányban tulajdonát képező, 

Nagykálló külterület 0361/10 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, 1572 m2 

területű, Nagykálló külterület 0361/11 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, 

1255 m2 területű, Nagykálló külterület 0361/12 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó 

megnevezésű, 971 m2 területű, valamint Nagykálló külterület 0361/13 hrsz. alatt 

nyilvántartott, szántó megnevezésű, 1036 m2 területű, ingatlanok tekintetében nem kíván 
élni elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:   

     - Simon Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.  

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző. 

-Irattár   

 

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

 

8.)Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása  tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. május 25. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 
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kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 7 képviselő 

elfogadta, 2 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

60/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra,jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. elfogadja a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratát módosító okiratot 

jelen határozat 1. számú melléklete alapján 

2. elfogadja a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratát jelen határozat 2. 

számú melléklete alapján 

3. jelen döntésével visszavonja a 162/2019. (VII.25.) számú határozatát 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:     

- Magyar Államkincstár 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző KP/…./2020.   

- Irattár   
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1. számú melléklet a 60/2020. (V.26.) számú határozathoz   
Okirat száma:  

Módosító okirat 
A Nagykállói Brunszvik Teréz Ovoda a Nagykálló Város Onkormányzat Képviselő-
testülete által 2016. május 25. napján kiadott 5113-6/2016. közp. számú alapı́tó okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Nagykálló Város 
Onkormányzata Polgármesterének 60/2020.(V.26.)  számú határozatára figyelemmel 
következők szerint módosı́tom: 

 
1. Az alapı́tó okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ovodai ellátás. Az intézményben az 
óvodai nevelés a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 11 
csoportban, a helyi pedagógiai program szerint, a teljes óvodai életet, a 
gyermekek napközbeni ellátását is magába foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program alapján végzi 
tevékenységét. A sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai ellátásával 
összefüggő speciális eszközökkel foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok 
ellátása. A nemzetiségi óvodai nevelés magába foglalja a nemzetiségi 
hagyományok, szokások továbbörökı́tését, valamint a nemzetiségi identitás 
megalapozását és fejlesztését. Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 
megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosı́tani.” 
 

2. Az alapı́tó okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:  
 

5 091120  sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  

           
3. Az alapı́tó okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbı́zási rendje: Az intézményt vezetőjét 
a képviselő-testület bı́zza meg nyilvános pályázat útján, meghatározott 
időtartamra, 5 évre bı́z meg közalkalmazotti jogviszony keretében. 
Intézményvezetésre megbı́zást kaphat, aki közös igazgatású intézmény bármely 
tagintézményének vezetésére megfelelő képesı́téssel rendelkezik. A megbı́zás 
előkészı́tése a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság feladata. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az intézményvezető felett a munkáltatói 
jogkört, vezetői megbı́zás, felmentés, vezetői megbı́zás visszavonása, 
összeférhetetlenség megállapı́tása, fegyelmi eljárás megindı́tása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

4. Az alapı́tó okirat 6.1.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése” 

 
Jelen módosı́tó okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
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2. számú melléklet a 60/2020. (V.26.) számú határozathoz   

Okirat száma: 
 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:  
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1 A költségvetési szerv 
 1.1.1. megnevezése: Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda           
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8. sz.  
 

2. A költségvetési szerv  
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.08.01. 
 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
 2.2.1. megnevezése: Nagykálló Város Önkormányzata 
 2.2.2. székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 
1 Nagykálló Város Brunszvik Teréz Óvoda 4320 Nagykálló, Szabadságharcos 

u. 8. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 3.1.2. székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nagykálló Város Önkormányzat  
 3.2.2. székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, a köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény alapján a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. 
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4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai ellátás 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai ellátás. Az intézményben az óvodai nevelés 
a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 11 csoportban, a helyi pedagógiai 
program szerint, a teljes óvodai életet, a gyermekek napközbeni ellátását is magába foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai 
program alapján végzi tevékenységét. A sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai ellátásával 
összefüggő speciális eszközökkel foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. A 
nemzetiségi óvodai nevelés magába foglalja a nemzetiségi hagyományok, szokások 
továbbörökítését, valamint a nemzetiségi identitás megalapozását és fejlesztését. Természetbeni 
ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani. 
 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 013350 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
3 086090 mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
4 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
5 091120  sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai  
6 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
7 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
8 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
9 098031 pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

10 098032 pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
11 104060 a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
12 107080 esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 
 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagykálló Város közigazgatási 
területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt vezetőjét a képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázat útján, meghatározott időtartamra, 5 évre bíz meg 
közalkalmazotti jogviszony keretében. Intézményvezetésre megbízást kaphat, aki közös 
igazgatású intézmény bármely tagintézményének vezetésére megfelelő képesítéssel rendelkezik. 
A megbízás előkészítése a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság feladata. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 
2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
 6.1.1. típusa: óvoda 
 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló és az államháztartásról szóló törvény  és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása 
alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az 
intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, a 
kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja. 
 
6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei: 
 
 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 
1 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Szivárvány 

Tagóvodája 
4320 Nagykálló, Petőfi út 3-5. 

 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám és köznevelési 
intézmény 
  feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda  175 fő 
2 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Szivárvány 

Tagóvodája 
 100 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 4320 Nagykálló, 
Szabadságharcos út 8. 
csatoltan  
a 4320 Nagykálló, Vasvári 
Pál úton lévő udvarterülettel 

2654 
hrsz. 
 
2623/1 
hrsz. 

3984 
 
 
937 

Nagykálló Város  
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
rendelkezése 
szerint 
térítésmentes 

óvodai 
nevelés 

2 4320 Nagykálló, Petőfi 
Sándor u. 3-5. 

424 hrsz. 2322 Nagykálló Város  
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
rendelkezése 
szerint 
térítésmentes 

óvodai 
nevelés 

--------------------------------------------------- 
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ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1.)Előterjesztés Kucskár Jánosné havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 

ügye tárgyában 

 

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a Képviselő-testület tagjai részére 2020. május 

22. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail 

címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 

a határozat-tervezetet 9 képviselő elfogadta. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

61/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Kucskár Jánosné havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügye tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

Kucskár Jánosné (sz.: Nyíregyháza, 1970.12.17. an.: Rápolti Ilona) Nagykálló, Simonyi 

út 69. szám alatti lakos részére 2020. május 13. napjától 2020. október 30-ig (hat havi 

időtartamban) havi 28.500.-Ft. azaz: Huszonnyolcezer-ötszáz Ft összegű havi 

rendszerességgel nyújtott települési támogatás folyósítását. 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére 

 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő: folyamatos 
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Értesülnek: 

1./ Kucskár Jánosné Nagykálló, Simonyi út 69. 

2./ Gazdasági Csoport helyben 

3./ Irattár 

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

 

1.)Előterjesztés Ruha Márton havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 

ügye tárgyában 

 

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a Képviselő-testület tagjai részére 2020. május 

22. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail 

címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 

a határozat-tervezetet 9 képviselő elfogadta. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

62/2020. (V.26.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Ruha Márton havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügye tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

Ruha Márton 4320 Nagykálló, Tompa Mihály út 2. szám alatti lakos 2020.05.14.-én kelt 

kérelmének helyt ad, és 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 

2020. május 14. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 
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Utasítja a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor 

                           polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                             

Bereczki Mária  

                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


