
  J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. június 04. 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 



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. június 2. napján 

megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1. Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés 

megkötésére 

2. Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, 717 hrsz-ú Inségdomb 

területén lévő bisztró felül építmény rendezése kapcsán elővásárlási nyilatkozat 

3. Nagykálló, Korányi Frigyes úti 0636/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése 

kapcsán a pályázati borítékbontás eredménye 

4. Nagykálló, Krúdy Gy. úti lakosok kérelme az önkormányzati tulajdonú 2532/8 hrsz-ú 

ingatlanon való túlkerítések és tereprendezések kapcsán 

5. Kállai Kettős Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

6. Kállai Kettős Gazda Kft. társasági szerződésének módosítása 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR 

 

1. Bereczki József 4320 Nagykálló, Széchenyi út 13 szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme lakás céljára 

 

 



NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.)  Előterjesztés a 2. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 

előszerződés megkötése tárgyában 

 

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

testület tagjai részére 2020. június 2. napján megküldésre kerültek. 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 Önkormányzata 

Polgármesterének 

 

63/2020.(VI.04. )  

 

h a t á r o z a t a 

 

A 2. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés 

megkötésére tárgyban 

 

 

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. hozzájáruló nyilatkozatát adja ahhoz, hogy Horváthné dr. Ónodi Borbála (szül.: Ónodi 

Borbála, Kocsord 1951.03.23., an.: Katona Borbála) 4034 Debrecen, Keresztesi út 41. 

szám alatti lakos, mint felnőtt háziorvos, szakorvos tulajdonában lévő praxisjogot 2020. 

augusztus  1. napjától átadja (ANTSZ működési engedély száma: SZ-10/NEO/01860-

3/2019.)  dr. Sződényi Annamária ( szül.: Sződényi Annamária, Nyíregyháza, 1989.03.18., 

an.: Kecskeméti Marianna, pecsétszáma: 77310) 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 32. szám 

alatti lakos, orvos, szakorvos részére. 

 

2. kinyilatkozza, hogy Stelvio-Med Egészségügyi Szociális Szövetkezet (4481 Nyíregyháza 

Muskotály utca 65/A., adószáma: 25763230-2-15,) képviseletében dr. Nagy Andrea, mint 



dr. Sződényi Annamária ( szül.: Sződényi Annamária, Nyíregyháza, 1989.03.18., an.: 

Kecskeméti Marianna, pecsétszáma: 77310) 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 32. szám 

alatti lakos orvos, szakorvos munkáltatójával felnőtt háziorvosi alapellátás 

szolgáltatásaira az 1. számú melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási előszerződést 

köt a 2. számú területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi ellátás működtetése 

érdekében.  

 

3. a 2. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

hatályba lépésével egyidejűleg a Horváthné dr. Ónodi Borbála (szül.: Ónodi Borbála, 

Kocsord 1951.03.23., an.: Katona Borbála) 4034 Debrecen, Keresztesi út 41. szám alatti 

lakos, mint felnőtt háziorvossal 1999. áprilisában kötött szerződést a határozat 2. számú 

melléklete szerinti megállapodás alapján megszünteti. 

 

4. egyetért a területi ellátási érdekről szóló nyilatkozat tartalmával a 3. számú melléklet 

alapján. 

 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

           

Értesülnek:   

 Horváthné dr. Ónodi Borbála 4034 Debrecen, Keresztesi út 41. 

 dr. Sződényi Annamária  4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 32. 

 Stelvio-Med Egészségügyi Szociális Szövetkezet (4481 Nyíregyháza Muskotály 

utca 65/A. 

 Képviselő-testületi referens 

 Gazdasági irodavezető     

 Ügyintéző KP/…./2020.   

 Irattár   

  



1. számú melléklet a 63/2020. (VI.04.) számú határozathoz   

 

FELADAT ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 
FELNŐTT HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

amely létrejött egyrészről 

Nagykálló Város Önkormányzata (székhely: 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1., PIR: 

732329, adószám: 15732327-2-1 5, statisztikai számjel: 15732327-8411-321-15, képviseli: 

Horváth Tibor polgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban Megbízó) 

másrészről Stelvio-Med Egészségügyi Szociális Szövetkezet (4481 Nyíregyháza 

Muskotály utca 65/A., adószáma: 25763230-2-15,számlaszáma: 12042830-

0158067800100006) képviseletében dr. Nagy Andrea, mint dr. Sződényi Annamária - 

háziorvosi licence vizsgával rendelkező személyes ellátásra kötelezett általános orvos 

(szül.: Sződényi Annamária, Nyíregyháza, 1989.03.18., an.: Kecskeméti Marianna, 

pecsétszáma: 77310, MOK tagsági igazolvány kártyaszáma: …………………………, 

működési nyilvántartási igazolványszáma: ……………) 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 32. 

szám alatti lakos orvos, szakorvos munkáltatója mint Megbízott, (a továbbiakban: 

Megbízott) között, 

 

az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása 

érdekében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltak figyelembevételével, a mai napon, 

az alábbi feltételekkel: 

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő nagykállói 2. számú 

felnőtt háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási 

szerződés megkötése. 

2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól teljesíti. 

3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) 6:73 §. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben 

rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában 

rögzített határidőig kötelesek megkötni. 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási 



szerződést kötni a Praxis felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi 

szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja dr. Sződényi 

Annamária, mint személyes ellátásra kötelezett orvos, a Megbízott munkavállalója jelen 

előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja. 

5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2020. 

július 31. napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére. 

6. Szerződő felek a feladat-ellátási szerződésben a feladatellátás részletes feltételeit az 

alábbiak szerint kívánják szabályozni: 

6.1. A szerződés tárgya: 

6.1.1. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá 

bejelentkezettek, valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett 

biztosítottak felnőtt háziorvosi alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. Az ellátás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding 

Patika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában (továbbiakban mint 

tulajdonos) álló, 4320 Nagykálló, Zrínyi u. 4-6. szám alatti Orvosi rendelőjében, 

rendelési időben történik. 

6.1.2. A praxisjoggal érintett körzet: Nagykálló 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 

(utcarendje: Lsd. a szerződés 1. sz. melléklete) 

6.1.3. Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a megbízott joga. 

6.2. A felek jogai és kötelezettségei: 

6.2.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei: 

6.2.1.1. A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé 

tartozó gép és műszer rendelkezésre állását, a szakmai minimumfeltételek közé 

tartozó, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak 

rendelkezésre állását a Megbízott biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében 

gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 

6.2.1.2. Megbízott köteles az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott 

ellátásról a jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és 

nyilvántartást vezetni, jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre 

eleget tenni. Köteles betartani és felelősségi körében betartatni az ellátásra 

vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá a munka, balesetvédelmi, 

tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni. 

6.2.1.3. Megbízott köteles a háziorvosi ellátás személyi feltételeit folyamatosan 

biztosítani. Köteles gondoskodni maga és munkatársai továbbképzéséről, szakmai 

ismereteinek bővítéséről. 

6.2.1.4. Megbízott köteles előzetesen egyeztetni a Megbízóval a háziorvosi 



feladatok ellátását érintő eseményeket. 

6.2.1.5. Megbízott a használatába adott rendelőt rendeltetésének megfelelően 

jogosult és köteles használni. 

6.2.2. A Megbízók jogai és kötelezettségei: 

6.2.2.1. Az orvosi rendelő tulajdonosa vállalja, hogy Nagykálló Város 

Önkormányzatával külön kötött helyiséghasználati szerződésben foglalt feltételek 

mellett biztosítja a Nagykálló, Zrínyi u. 4-6. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőt a 

Megbízott részére. A helyiséghasználati jogviszony kezdetétől a rezsi költségek 

(villanyáram, fűtés, szemétszállítás, víz) a megbízottat terhelik. A megbízott vállalja 

továbbá a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, a 

tisztítószerek, wc papír, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a 

feladatellátás során keletkező veszélyes hulladék elszállításáról. 

6.3. A rendelési időmeghatározása: 

6.3.1. Megbízott az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedélyben 

meghatározott időpontokban köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve 

annak változását köteles mind a Megbízókkal, mind az érintett lakossággal közölni. 

6.3.2. A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 

 

Hétfő, Szerda, Péntek:  08:00 - 13:00 óráig. 

Kedd, Csütörtök:   13:00 - 18:00 óráig, 

Rendelkezésre állás: 

Hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óráig a rendelési időkkel nem érintett időszakban. 



6.4. Az ügyeletben történő részvétele vonatkozó rendelkezések: 

6.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy Nagykálló Város Önkormányzata az 

egészségügyi alapellátás körébe tartozó központi ügyelet ellátását a vonatkozó 

jogszabályok és külön szerződésben rögzítettek alapján külső vállalkozóval látja el. 

Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a központi ügyelet ellátását végző 

vállalkozásnak igénye van Megbízott ügyeleti ellátásban való részvételére, úgy 

Megbízott köteles ennek eleget tenni és az ügyeletben való közreműködést külön 

megállapodás alapján ellátni. 

6.6. A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések: 

Megbízott távollétében helyettesítését ……… felnőtt háziorvos láthatja el a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztály engedélye alapján. 

A helyettesítés a Nagykálló, Zrínyi u. 4-6. szám alatti rendelőben történik. 

A helyettesítés időpontját a háziorvosok előzetesen egyeztetik, és arról a 

lakosságot értesítik. 

6.7. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra 

vonatkozó rendelkezések: 

A Megbízott munkájának segítésében 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt: 

…………………, végzettsége: ……………………………………….. 

6.8. A szerződés időtartama: 

A feladat ellátási szerződés időtartamát a felek határozatlan időben határozzák 

meg. 

6.9. A szerződés megszűnésére, módosítására vonatkozó rendelkezések: 

6.8.1. Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a feladat-ellátási szerződést 

írásban, indoklással ellátva 6 hónapos felmondási idővel felmondani. 

6.8.2. Megbízó a feladat ellátási szerződést akkor mondhatja fel, ha 

a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 

jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 

b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti. 

6.8.3. A szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a Nagykálló, Zrínyi u. 4-

6. szám alatti rendelőhelyiségét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

az tulajdonosának visszaadni. 



dr. Nagy Andrea 
Stelvio-Med Egészségügyi 

Szociális Szövetkezet 
Megbízott 

6.10. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések: 

6.9.1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 

megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a 

finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

6.9.2. A Megbízót ért károkozás esetén (amennyiben Megbízott a szerződésben 

foglalt kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel 

tartozik. 

6.9.3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek 

okozott kárért a Megbízott saját jogán köteles helytállni, Megbízó ezzel 

kapcsolatos felelősségét kizárja. 

6.11. Egyéb rendelkezések: 

6.10.1. Megbízott által ellátott feladat finanszírozása a Megbízottnak a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel /NEAK/ kötött külön szerződése alapján 

történik. Megbízó hozzájárul a Megbízott által ellátott praxis közvetlen NEAK 

finanszírozásához. 

7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha 

valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését 

jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 6:73 §.(1) 

bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását. 

8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 §.(3) 

bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek 

hiánya esetén. 

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2020. július 31. napjáig hatályos, de az 

előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, melyet Nagykálló Város Önkormányzat 
Polgármestere a ..../2020. ( ) számú határozatával hagyott jóvá. 

Nagykálló, 2020. június ..............  

Horváth Tibor polgármester 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Megbízó



14 
 

 

 

Nagykálló 2. számú háziorvosi körzet utcajegyzéke: 

 

1.1  Széchenyi út  

1.2 Damjanich út 

1.3 Bem út  

1.4 Kölcsey út 

1.5 Móricz Zsigmond út 

1.6 Rózsa út 

1.7 Tulipán zug 

1.8 Dózsa György út 

1.9 Városkert út 

1.10 Internátus út 

1.11 Virág utca 

1.12 Ősz út 

1.13 Zrínyi Ilona út 

1.14 Ibolya út 

1.15 Tompa Mihály út 

1.16 Kisvasút út 

1.17 Katona József út 

1.18 Debreceni út 

1.19 Nyár út 

1.20 Nefelejcs út 

1.21 Kossuth út jobb oldala 

1.22 Akácos út 

1.23 Mártírok útja 

1.24 Csillag út 

1.25 Hársfa út 

1.26 Tavasz út 

1.27 József Attila út  

1.28 Eszperantó utca 
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2. számú melléklet a 63/2020. (VI.04.) számú határozathoz   

 

MEGÁLLAPODÁS 

Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

 

Amely létrejött 

 

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

képviseletében Horváth Tibor polgármester, 

 

másrészről Hováthné dr. Ónodi Borbála (szül.: Ónodi Borbála, Kocsord 1951.03.23., an.: 

Katona Borbála) 4034 Debrecen, Keresztesi út 41. szám alatti lakos, praxiskódja: 

……………..,  ANTSZ működési engedély száma: SZ-10/NEO/01860-3/2019.) - között 

 

együttesen, mint Szerződő Felek az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Szerződő Felek 1999. áprilisában határozatlan időre szóló szerződést kötöttek a 

felnőtt háziorvosi ellátás szakmán belül területi ellátási kötelezettséggel felnőtt 

háziorvosi ellátás végzésére. 

 

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük fennálló 1999. áprilisában kötött 

határozatlan időtartamú szerződést közös megegyezéssel megszűntetik.  

 

3. Hováthné dr. Ónodi Borbála (szül.: Ónodi Borbála, Kocsord 1951.03.23., an.: 

Katona Borbála) 4034 Debrecen, Keresztesi út 41. alatti lakos, praxiskódja: 

…………….,  ANTSZ működési engedély száma: SZ-10/NEO/01860-3/2019.), mint 

felnőtt háziorvos, szakorvos kijelenti, hogy a tulajdonában lévő praxisjogot 2020. 

augusztus 1. napjától, dr. Sződényi Annamária ( szül.: Sződényi Annamária, 

Nyíregyháza, 1989.03.18., an.: Kecskeméti Marianna, pecsétszáma: 77310) 4481 

Nyíregyháza, Jázmin utca 32. szám alatti lakos) orvos, háziorvos részére átadja.  

 

4. Felek közösen kijelentik, hogy a szerződés megszűnéséből adódóan egymással 

szemben egyéb igényük nincs. 

 

5. Jelen megállapodás 2020. július 31. napjával lép hatályba. 

 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók. 
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7. Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a Nyíregyházi 

Járásbíróság (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.) kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és teljes megértés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Nagykálló, 2020.  

…………………………………         ……………………………….. 

Nagykálló Város Önkormányzata                                          Hováthné dr. Ónodi Borbála 

           képviseletében                                                                              háziorvos    

Horváth Tibor polgármester    
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3. számú melléklet a 63/2020. (VI.04.) számú határozathoz   

 

Tárgy: területi ellátási érdek igazolása 

Igazolás 

 

Alulírott Horváth Tibor, Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere jelen okirat 

aláírásával igazolom, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő nagykállói 2. számú 

felnőtt háziorvosi körzet működtetése területi ellátási érdek. 

 

Fentiekre tekintettel a körzethez kapcsolódó háziorvosi tevékenységre Nagykálló Város 

Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kíván kötni dr. Szödényi Annamária (születési 

hely: Debrecen, sz.: 1989. 03. 18. anyja neve: Kecskeméti Marianna) 4481 Nyíregyháza, 

Jázmin u. 32. szám alatti lakos - háziorvos jelölttel. 

 

Nagykálló, 2020. június .... 

Horváth Tibor    

 polgármester 

 

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

 

2.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, 

717 hrsz-ú Inségdomb területén lévő bisztró felül építmény rendezése 

kapcsán elővásárlási nyilatkozat tárgyában 

 

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

testület tagjai részére 2020. június 2. napján megküldésre kerültek. 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 

 

64/2020. (VI.04.) 

 

h a t á r o z a t a 
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A Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, 717 hrsz.-ú 

Inségdomb területén lévő bisztró felül építmény rendezése kapcsán elővásárlási 

nyilatkozat 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.) A Nyíregyházi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 1.Gf.40019/2018/9/I. szám 

alatt kihirdetett ítéletében a Nagykálló város Önkormányzata (4320 Nagykálló, 

Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában 1/1 arányban lévő Nagykálló, Bátori u. 160. 

szám alatti, 717 hrsz.-ú ingatlanán lévő bisztró felül építmény tulajdonjogát a 

KÁLLÓ-COOP ZRT. (4320 Nagykálló, Szabadság tér 15.) javára megítélte 

Nagykálló Város Önkormányzata részére biztosított törvény által előírt elővásárlási 

joggal. 

 

2.) A bírósági döntés alapján 717/A hrsz. alatt, Inségdombi bisztró megnevezéssel, 

209 m2 területtel az ingatlan nyilvántartásban való bejegyzése 2020. 01. 30.-án 

megtörtént. 

 

3.) A bisztró épületet a KÁLLÓ-COOP Zrt. jogelődje 1993. június 01.-én értékesítette 

Orosz András és Orosz Andrásné 4320 Nagykálló, Béke u. 28. szám alatti lakosok 

részére. 

 

4.) A bisztró épület tulajdoni jogának rendezése kapcsán a KÁLLÓ-COOP Zrt. 

képviseletében Kondor Tibor László nyilatkozatát figyelembe véve a Nagykálló, 

717/A hrsz.-ú Inségdombi bisztró felül építmény Orosz András és Orosz Andrásné 

4320 Nagykálló, Béke u. 28. szám alatti lakosok részére történő ingatlan 

nyilvántartásban való tulajdonosi joguk bejegyeztetéséhez Nagykálló Város 

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

elővásárlási joggal jelen esetben nem kíván élni. 

 

Határozatot kapják: 

1. KÁLLÓ-COOP ZRT. 4320 Nagykálló, Szabadság tér 15. 

2. Orosz András és Orosz Andrásné 4320 Nagykálló, Béke u. 28. 
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3. Képviselő – testületi referens  

4. Ügyintéző 

5. Irattár 

 

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

 

3.) Előterjesztés a Nagykálló, Korányi Frigyes úti 0636/8 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlan értékesítése kapcsán a pályázati borítékbontás eredménye tárgyában  

 

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

tagjai részére 2020. június 2. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó 

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

kerültek, és megállapítást nyert, hogy 8 képviselő a határozat-tervezetet elfogadta, 1 

képviselő nem fogadta el.  A vélemények alapján Polgármester úr a következő 

határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

 

65/2020. (VI.04.)  

 

határozata 

 

Nagykálló Korányi Frigyes úti 0636/8 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése 

kapcsán a pályázati borítékbontás eredménye 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 (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) nevében 

Horváth Tibor nyilatkozom, hogy a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő Nagykálló, 0636/8 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 1 db pályázó 
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Szabó Tibor egyéni vállalkozó (4320 Nagykálló, Korányi F. u. 96. szám.) pályázati 

anyagát a képviselő-testület megismerte. 

 

2.) A pályázatban megnevezett ajánlati 9.400.000.- Ft bruttó árat tudomásul veszi. 

 

3.) Mivel a pályázati kiírás szerinti minimális eladási ár a szakértői ingatlan 

értékmeghatározás ÁFA összeggel növelt 9.400.000.- Ft + ÁFA ár volt és a pályázó 

által meghatározott bruttó összeg kevesebb, a pályázatot elfogadni nem lehet. 

 

4.) Az előzőek tekintetében a szakértői értékmeghatározásban lévő összeget (bruttó 

vagy nettó) egyértelműsíteni kell a szakértői nyilatkozat ismeretében Képviselő-

testületi döntéssel, azt követően új pályázatot lehet hirdetni az értékesítésre 

vonatkozóan.  

 

Határozatot kapják: 

 Szabó Tibor 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 96. szám. 

 Képviselő – testületi referens  

 Ügyintéző 

 Irattár 

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

 

4.) Előterjesztés a Nagykálló, Krúdy Gy. úti lakosok kérelme az önkormányzati 

tulajdonú 2532/8 hrsz-ú ingatlanon való túlkerítések és tereprendezések kapcsán  

 

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

2. 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 „B” változatát, 2 képviselő az „A” változatát fogadta 

el, 1 képviselő pedig egyik változatot sem fogadta el. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

66/2020. (VI.04.)  

 

h a t á r o z a t a 
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Nagykálló Krúdy úti lakosok kérelme az önkormányzati tulajdonú 2532/8 hrsz.-ú 

ingatlanon való túlkerítések és tereprendezések kapcsán. 

 

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.) Sneider László és társai a Nagykálló Krúdy Gyula u. 43., 45/A., 45/B., 47., 49. szám 

alatti lakosok kérelmére, a  Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, 

Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, Temető-Krúdy utak 

kereszteződésében elhelyezkedő 2532/8 hrsz.-ú földrészleten lévő túl-

használatokat értékesítésre ajánlja a kérelmezők részére értékmeghatározást 

követően teljes szélességben a hátsó telekhatárukat követően teljes mélységben.  

 

2.)  A jelenlegi törvényi előírások szerint az ingatlanok természetes terepszintjét csak 

építési tevékenységgel összefüggésben lehet megváltoztatni, 1 méter magasságig 

engedélyezés nélkül, 1 méter fölött az építési engedélyező hatáság által kiadott 

engedélyben rögzítettek alapján. Az előzőek figyelembevételével a Nagykálló 

Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Nagykálló, 2532/8 hrsz.-ú ingatlant 

hasznosítani kívánja, és az azzal összefüggésben lévő építési tevékenység 

kapcsán tereprendezési munkálatokat elvégezteti. 

 

Határozatot kapják: 

 Sneider László és társai Krúdy Gy .u 43. (ifj. Mányák Zoltán, Mányák Zoltán, 

Mányák Zoltánné, Nagy Csaba János, Nagy Csaba Jánosné, Botrágyi Attila, 

Botrágyi-Pócsi Klára) 

 Képviselő – testületi referens  

 Ügyintéző 

 Irattár 
 

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

 

5.)Előterjesztés a Kállai Kettős Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

tárgyában 

 

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

2. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail 
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címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 

a határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 3 képviselő nem fogadta el. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

67/2020. (VI.04.)  

 

h a t á r o z a t a 

Kállai Kettős Közalapítvány  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.) megállapítja, hogy a Kállai Kettős Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak valamint a 

Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása – az Alapító okiratban megjelölt három 

éves időtartam megjelöltével- lejárt. 

Erre tekintettel az alapítvány kitűzött céljainak megfelelő működése 

veszélyeztetve van. 

 

2.) Az alapítvány eredményes működése érdekében a Kuratórium elnökét és tagjait 

2025. május 31. napjáig az alábbi összetételben jelöli ki: 

 

 Márton Lászlóné elnök 

 Oroszné Dr. Nagy Matild tag 

 Sőrés László tag 

 

3.) Az alapítvány működéséhez kapcsolódóan Felügyelő Bizottsági tagokat nem kíván 

megválasztani.  

 

4.) Elfogadja a jelen határozatban foglaltak szerint módosított alapító okiratot és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát 

a jogi képviseletre. 
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Határidő: 2020. június 30. 

Felelős:  polgármester,  

 

Határozatot kapják: 

 Kállai Kettős Közalapítvány 

 Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 

 Gazdasági Iroda 

 Képviselő – testületi referens 

 Irattár 
 

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

 

6.) Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Kft. társasági szerződésének módosítása 

tárgyában 

 

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

2. 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 

 

68/2020. (VI.04.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Kállai Kettős Gazda KFT társasági szerződésének 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: 
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1. megállapítja, hogy a Kállai Kettős Gazda KFT könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási 

szerződés 2019. december 31-vel lejárt. 

 

2. Gura Andrásné egyéni vállalkozót 2020. június 4. napjától 2021. május 31. napjáig 

szóló határozott időtartamra a Kállai Kettős Gazda Kft. könyvvizsgálójává 

megválasztja. A könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás a 2019-es valamint a 2020-as 

gazdasági év könyvvizsgálatát tartalmazza A könyvvizsgáló feladatait  250.000.-Ft + 

Áfa/év díj ellenében végzi. 

 

3. Horváth Tibor felügyelő bizottsági tagságról történő lemondása miatt a Kállai Kettős 

Gazda KFT felügyelő bizottság tagjai közé Hidasi Mihályt megválasztja 2022. 09.12-

ig. 

 

4. Elfogadja a jelen határozatban foglaltak szerint módosított társasági szerződést és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát a 

jogi képviseletre. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester,  

 

Határozatot kapják: 

 Kállai Kettős Gazda KFT 

 Gura Andrásné könyvvizsgáló 

 Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 

 Gazdasági Iroda 

 Képviselő – testületi referens 

 Irattár 
 

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

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1.)Előterjesztés Bereczki József 4320 Nagykálló, Széchenyi út 13. szám alatti 

lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme  tárgyában 

 

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

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

címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 
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a határozat-tervezetet 9 képviselő elfogadta. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

69/2020. (VI.04.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

HATÁROZATA 

 

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: 

 

Bereczki József  4320 Nagykálló, Széchenyi út 13 szám alatti lakos 2020.05.22.-én kelt 

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

2020. május 22. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő:  folyamatos 
 

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

k.m.e. 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor 

                           polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                             

Bereczki Mária  

                jegyző 
 


