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  J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. június 16. 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. június 12. 

napján megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1. Dankó István és fia Dankó István Dávid, mint juhtenyésztők a Nagykálló, 

Magyi út mentén külterületen elhelyezkedő önkormányzati ingatlanokon való 

legeltetésre vonatkozó kérelme 

2. Nagykálló külterületi 0361/5 hrsz-ú ingatlan ügye 

3. Nagykálló külterületi 0467/11-12 hrsz-ú ingatlanok ügye 

4. Nagykálló külterületi 0272/3, valamint a Nagykálló külterületi 0272/5 hrsz-ú 

ingatlanok ügye 

5. Nagykálló külterületi 0467/15-17 hrsz-ú ingatlanok ügye 

6. Nyírbátor 0239/1 hrsz-ú ingatlan tulajdon rendezése 

7. Napstrand 2020. évi működtetése tárgyában 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR 
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1.) Katona Erika 4320 Nagykálló, Bem József utca 18. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme lakás céljára. 

 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.)  Előterjesztés Dankó István és fia Dankó István Dávid, mint juhtenyésztők a 

Nagykálló, Magyi út mentén külterületen elhelyezkedő önkormányzati 

ingatlanokon való legeltetésre vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

testület tagjai részére 2020. június 15. 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, 2 képviselő a napirendre vonatkozó véleményének meg nem küldése 

eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Polgármester úr a következő 

határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

 

70/2020.(VI.16. )  

 

h a t á r o z a t a 

 

Dankó István és fia Dankó István Dávid mint juhtenyésztők (4246 Nyíregyháza, 

Butyka telep 10.) kérelme a Nagykálló, Magyi út mentén külterületen elhelyezkedő 

önkormányzati ingatlanokon való legeltetés 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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Dankó István és fia Dankó István Dávid 4246 Nyíregyháza, Butyka telep 10. szám alatti 

lakosok, mint juhtenyésztők kérelmére a Nagykálló, Magyi út külterületi szakasza mentén 

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

illetve a Kállai Kettős Közalapítvány (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában 

lévő zártkerti (Kapóskert, Kristófkert, Jánoskert) ingatlanokon a bárányaikkal való 

legeltetéshez, a területek ezáltal való rendben tartásáért cserében hozzájárulok. 
 

Határozatot kapják: 

1. Dankó István és fia Dankó István Dávid 4246 Nyíregyháza, Butyka telep 10. 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

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

 

2.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0361/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

 

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

testület tagjai részére 2020. június 12. 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, hogy ne éljen az önkormányzat az elővásárlási jogával.  A vélemények 

alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

71/2020. (VI.16.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló külterület 0361/5 hrsz-ú ingatlan 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 
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felhatalmazásra,jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

Völgyi Piroska 1215 Budapest, Katona J. u. 9-11. A lph. 4/19. szám alatti lakos 3/6 

arányban tulajdonát képező, Völgyi Sándor László  5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. út 43. 

szám alatti lakos 1/6 arányban tulajdonát képező, Völgyi László 4320 Nagykálló, Ősz út 

2. szám alatti lakos 1/6 arányban tulajdonát képező, valamint Vass-Völgyi Erika 4400 

Nyíregyháza, Zrínyi i. u. 9. 4/40. szám alatti lakos 1/6 arányban tulajdonát képező 

Nagykálló külterület 0361/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett tanya, szántó megnevezésű, 

5755 m2 területű ingatlan tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:   

 - Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája 4320 Nagykálló, Hunyadi u. 2. 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző. 

- Irattár     

 

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

 

3.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0467/11-12 hrsz-ú ingatlan ügye 

tárgyában  

 

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

tagjai részére 2020. június 12. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó 

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

kerültek, és megállapítást nyert, hogy 9 képviselő elfogadta, hogy ne éljen az 

önkormányzat az elővásárlási jogával.  A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 
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72/2020. (VI.16.)  

 

határozata 

 

Nagykálló külterület 0467/11 és a Nagykálló külterület 0467/12 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: 

 

Balázs Gyöngyi 4320 Nagykálló Mártírok útja 38. szám alatti lakos 1/1 arányban 

tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0461/11 hrsz. alatt nyilvántartott, nádas 

megnevezésű, 2890 m2 területű, és Balázs László 4320 Nagykálló Mártírok útja 38. szám 

alatti lakos 1/1 arányban tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0461/12 hrsz. alatt 

nyilvántartott, nádas megnevezésű, 2888 m2 területű ingatlanok tekintetében nem kíván 
élni elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

- Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája 4320 Nagykálló, Hunyadi u. 2. 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző. 

- Irattár     
 

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

 

4.) Előterjesztés a Nagykálló 0272/3, valamint a Nagykálló külterületi 0272/5 

hrsz-ú ingatlanok ügye tárgyában  

 

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

12. 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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9 képviselő elfogadta, hogy ne éljen elővásárlási jogával az önkormányzat. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

73/2020. (VI.16.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló külterület 0272/3, valamint Nagykálló külterület 0272/5 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: 

 

Szilágyi János  4320 Nagykálló, Dózsa György út 90.szám alatti lakos 30/180 arányban 

tulajdonát képező, Nagykálló külterület 0272/3 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett tanya 

megnevezésű, 1917 m2 területű, valamint a szintén 30/180 arányban tulajdonát képező 

Nagykálló külterület 0272/5 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, 2028 m2 

területű ingatlanok tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

- Dr. Bódor Sarolta ügyvéd 4320 Nagykálló, Árpád u. 12. I/a  

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző 

- Irattár     
 

--------------------------------------------------- 
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5.)Előterjesztés a 0467/15-17 hrsz-ú ingatlanok ügye tárgyában 

 

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

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

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

9 képviselő elfogadta, hogy ne éljen elővásárlási jogával az önkormányzat.  A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

74/2020. (VI.16.)  

 

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: 

 

Marján Jánosné 4320 Nagykálló, Dózsa György út 16. szám alatti lakos 1/1 arányban 

tulajdonát képező Nagykálló külterület 0467/15 hrsz. alatt nyilvántartott, nádas, rét, 

szántó, legelő megnevezésű, 4 Ha 6931 m2 területű, a Marján László 4320 Nagykálló, 

Móricz Zsigmond u. 11. szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonát képező Nagykálló 

külterület 0467/16 hrsz. alatt nyilvántartott, nádas, rét, legelő megnevezésű, 4 Ha 1045 

m2 területű, és a Nagy Gyuláné 4024 Debrecen, Kandida u. 14. szám alatti lakos 1/1 

arányban tulajdonát képező Nagykálló külterület 0467/17 hrsz. alatt nyilvántartott 

nádas, rét megnevezésű, 3 Ha 7187 m2 területű ingatlanok tekintetében nem kíván élni 
elővásárlási jogával.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               
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Értesülnek:            

- Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája 4320 Nagykálló, Hunyadi u. 2.  

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző. 

- Irattár   
 

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

 

6.) Előterjesztés a Nyírbátor 0239/1 hrsz-ú ingatlan tulajdon rendezése tárgyában 

 

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

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

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

a határozat-tervezetet 5 képviselő elfogadta, 3 képviselő nem fogadta el, 1 képviselő 

a napirendre vonatkozó véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

75/2020. (VI.16.)  

 

h a t á r o z a t a 
 

Nyírbátor 0239/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdon rendezése 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: 

 

Mint a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatt felvett, 9073 m2 térmértékű kivett telephely a 

külterületben megjelölésű ingatlan, amely természetben 4300 Nyírbátor, Vágóhíd út 28. 

sz. alatt található 131/6000-ed részilletőségű ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa 
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hozzájárul, hogy részilletőségét a KELET KORZOL INVEST Kft. (4374 Encsencs, Fő út 59. 

sz.) írásba foglalt megállapodás alapján elbirtoklás jogcímén megszerezze és arra 

tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bej egyeztesse. 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

- Ráczné dr. Morgós Csilla egyéni ügyvéd 4400 Nyíregyháza, Búza tér 10. 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető     

- Ügyintéző. 

- Irattár   
 

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

 

7.) Előterjesztés a Napstrand 2020. évi működtetése tárgyában 

 

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

12. 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 a határozat-tervezetet,  1 képviselő a 

napirendre vonatkozó véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

76/2020. (VI.16.)  

 

h a t á r o z a t a 
 

Napstrand 2020. évi működése 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 
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felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) Hozzájárul, hogy a Napstrand 2020. július 1-től 2020. augusztus 31-ig megnyitásra 

kerüljön a lakosság részére. 

 

2.) A működtetéshez szükséges 10 millió forint többletforrást támogatásként 

biztosítja a 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

3.) Hozzájárul, hogy a strand területén lévő büfére vonatkozóan jelen határozat 1. 

számú melléklete szerinti pályázati felhívás megjelentetésre, az üzemeltető 

részéről a pályáztatás lebonyolításra kerüljön. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester,  

 

Határozatot kapják: 

1. Urbs Novum Városfejlesztési Társaság ügyvezetője 

2. Gazdasági Iroda 

3. Képviselő – testületi referens 

4. Irattár 

 
F E L H Í V ÁS 

 
Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Bérbeadás céljából meghirdeti az üzemeltetésében lévő nagykállói strandfürdő 
területén található vendéglátó egységeket. 

Pályázni a Nagykálló Város Önkormányzat honlapján megjelenő 
(www.nagykallo.hu) részletes pályázati felhívást tartalmazó pályázati csomag 

kitöltésével és megküldésével kezdeményezhető. 
 

Pályázati határidő 2020. június 22. 
A beérkezett pályázatok bírálatáról az erre a célra létrehozott 3 tagú Bíráló Bizottság 

dönt. 
 

További információ: URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
irodájában (4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám) Telefon: 20/214-7134. 

Siposné Zsákai Brigitta 
                                                                 ügyvezető 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 
4320 Nagykálló, Bátori úton található nagykállói Napstrand vendéglátó egységeinek 
bérletére 
 
Pályázó neve: .................................................................................................................. 
Pályázó lakhelye (székhelye): ........................................................................................ 
Adószáma, (adóazonosító jele): ..................................................................................... 
A pályázó jogi formáját igazoló dokumentum (társasági szerződés, vállalkozói 
ig.stb): .... 
....................................................................................................................................... 
Versenytárgyaláson résztvevő személy neve: ................................................................. 
Versenytárgyaláson résztvevő személy lakcíme: ........................................................... 
Képviseleti jogosultság: ................................................................................................. 
A kaució biztosításának módja: ..................................................................................... 
A bérelni kívánt vendéglátó egységek megnevezése: .................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Bérleti díj: …………. Ft + Áfa/hó + felmerülő rezsiköltség 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott…………………………..……………………………………., mint 
a ………………………………………………………………………….. (cég neve, 
székhelye) képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
1. Nekem vagy közeli hozzátartozómnak, illetve érdekeltségi körömbe tartozó 
gazdasági társaság(ok)nak nincs a pályázat kiírójával vagy Nagykálló Város 
Önkormányzatával szemben fennálló fizetési kötelezettségem. 
2. Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. által támasztott 
feltételeket – melynek része a bérleti szerződés – megismertem és elfogadom. 
3. A pályázatban megállapított bérleti díj valamint az előírt 2 havi bérleti díjnak 
megfelelő kaució rendelkezésre áll. 
4. A bérleti díj kifizetésének időpontja:      év   hó   nap 
5. A kaució biztosításának időpontja :        év   hó   nap 
Nagykálló, 2020………….. .  

………………………………….. 
Cégszerű aláírás 
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RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. (4320 Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1.) egyfordulós, nyilvános pályázat keretében meghirdeti az 
üzemeltetésében lévő, a természetben 4320 Nagykálló, Bátori úton található 
nagykállói strandon a vendéglátó egységek bérletét. 
 
1. A pályázat tárgya: 
Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 5 év határozott időre 
bérlőt keres az üzemeltetésében lévő nagykállói napstrandon található vendéglátó 
egységek bérleti szerződés keretében történő hasznosítására. 
 
2. Előzmények: 
Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. a 2012. évtől 
üzemelteti a nagykállói strandot. Az üzemeltetési koncepció alapján a strandszezon 
június 01.-én kezdődik és augusztus 31.-én ér véget (2020. évben a tervezett nyitás a 
járványügyi helyzet miatt : július 01. ). 
 
3. Pályázati feltételek: 
a) A pályázónak ajánlatot kell tennie az bérleti jog tartalmára és a bérlet havi nettó 
ellenértékére. 
b) A pályázónak részletes, írásbeli üzemeltetési koncepciót és részletes referencia 
anyagot kell a pályázatához csatolni.  
c) A pályázó köteles az előre megállapított – az idei szezonban - 2 hónapos 
strandszezonban a strand rendes nyitvatartási idejének megfelelően a folyamatos 
nyitva tartást biztosítani. 
e) A pályázónak legalább 5 év vendéglátási gyakorlattal kell rendelkeznie. 
f) A bérbeadásra legkevesebb 300.000 Ft + Áfa/hó ellenérték fejében kerül sor az 
alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel. 
- A „Romkocsma” bérbeadásra legkevesebb 110.000 Ft + Áfa/hó ellenérték fejében 
kerülhet sor. 
- A „Grill terasz” bérbeadásra legkevesebb 100.000 Ft + Áfa/hó ellenérték fejében 
kerülhet sor. 
- A Lángossütő egység bérbeadásra legkevesebb 90.000 Ft + Áfa/hó ellenérték fejében 
kerülhet sor. 
 
A részajánlatok alapján történő bérleti szerződések aláírására abban az esetben 
kerülhet sor, ha valamennyi bérletre meghirdetett vendéglátó egység bérletére 
érkezett az üzemeltető részéről elfogadható ajánlat. 
Előnyt élvez az az ajánlattevő , aki mindhárom egysége együttesen nyújt be 
pályázatot. 
2020. évre a járványhelyzetre való tekintettel az üzemeltető 50% kedvezményt 
biztosít valamennyi bérlemény a bérleti díjából.  
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g) A bérleti díj év végén az infláció mértékével emelkedik. 
i) A pályázó az üzemeltetési koncepcióban köteles bemutatni, hogy az 5 éves bérleti 
időszak alatt milyen ütemezésben milyen fejlesztéseket, marketing 
tevékenységeket, programokat kíván megvalósítani, megjelölve azok tartalmát 
illetve az azokhoz tartozó költségeket. 
j) A bérbeadott ingatlan fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség, díj, közteher 
a pályázót terheli. 
k) A pályázó a bérleti szerződés aláírásától számított 3 napon belül köteles 
benyújtani a működési engedély iránti kérelmét Nagykálló Város Polgármesteri 
Hivatalához. 
l) A nyertes pályázónak a szerződés aláírásával egyidejűleg 2 havi bérleti díjnak 
megfelelő kauciót kell az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
részére biztosítania, melynek módja az alábbi biztosítékok valamelyikének nyújtása: 
- 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű befizetése az Urbs Novum Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit KFT számlájára vagy 
- jelzáloggal biztosított ingó, vagy ingatlanfedezet, mely bejegyzésének költségei a 
pályázót terhelik. Ebben az esetben a pályázó köteles leírni a dologi biztosíték főbb 
tulajdonságait, annak értékének megjelölésével. 
A kaució a bérleti díjhátralék kiegyenlítésére fordítható. Amennyiben nem kerül 
felhasználásra, úgy a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár a bérlő részére. 
A nyújtani kívánt biztosítékot a pályázónak a pályázatában kell megjelölnie. 
 
m) A bérleti jogviszony 5 éves határozott időtartamra jön létre. 
 
4. A kiadott Ajánlattételi Hirdetményben rögzítetteken túlmenően az ingatlanok 
bérbeadása során a következőket kell figyelembe venni és betartani: 
a) Az ajánlattétel időpontja: 2020. 06. 22. 
b) Az ajánlatokat zárt borítékban az alábbi helyre lehet benyújtani: 
URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.  szám 
c) Az ajánlattétel bontása az erre a célra létrehozott 3 tagú Bíráló Bizottság ülésén 
történik. 
d) A jelentkezés feltételei: 
- személyazonosság igazolása, képviselet esetén képviseleti jog igazolása 
magánokiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása, 
- az ajánlattételt tevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy neki, illetve közeli 
hozzátartozójának, illetve az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság(ok)nak 
nincs a pályázat kiírójával vagy az Önkormányzattal szemben fennálló, fizetési 
kötelezettsége, 
- az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az URBS NOVUM Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. által támasztott feltételeket – melynek része a bérleti 
szerződés – elfogadja. 
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Versenytárgyalás helye: Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tanácskozó terme 
A pályázatok bontása majd a versenytárgyalás ideje: 2020. június 23. 10 óra 
Licitlépcső: A licitálás során az üzemeltetési jogra tett következő ajánlatnak az azt 
megelőző ajánlatnál 20 000.- Ft-tal – vagy annak többszörösével magasabb 
mértékűnek kell lennie 
5. A pályázatnak - összefűzve, az oldalakat sorszámozva - az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
a) PÁLYÁZATI ADATLAP, amely tartalmazza: 
- a pályázó nevét, lakhelyét (székhelyét), adószámát, 
- a pályázó jogi formáját igazoló dokumentum megnevezését (csatolandó), 
- a versenytárgyaláson résztvevő személy azonosító adatait, esetlegesen képviseleti 
jogosultságát (csatolandó), 
- a megajánlott bérleti díjat, 
- a kaució biztosításának módját, dologi biztosíték esetén a dolog főbb 
tulajdonságainak leírása és értékének megjelölése 
- a bérbevenni kívánt vendéglátó egységek megnevezését 
- nyilatkozata arról, hogy neki, illetve közeli hozzátartozójának, illetve az 
érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság(ok)nak nincs a pályázat kiírójával 
vagy az Önkormányzattal szemben fennálló, fizetési kötelezettsége, 
- az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az URBS NOVUM Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. által támasztott feltételeket – melynek része a bérleti 
szerződés – elfogadja, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatban megállapított bérleti díj, 
valamint az előírt kaució rendelkezésre áll, 
- nyilatkozat a bérleti díj kifizetésének és a kaució biztosításának időpontjáról. 
- nyilatkozat az 5 év vendéglátási gyakorlatról 
b) képviseleti jogosultság igazolásáról szóló dokumentum egyszerű másolatát 
(aláírási címpéldány, esetleges meghatalmazás) 
c) a pályázó jogi formáját igazoló dokumentum egyszerű másolatát (társasági 
szerződés, vállalkozói igazolvány) 
d) üzemeltetési koncepció 
6. A pályázatok benyújtásának helye, ideje, módja: 
A magyar nyelven elkészített pályázatok zárt borítékban „Pályázat a nagykállói 
strand vendéglátó egységeinek Bérletére ” megjelöléssel folyamatosan nyújthatók be 
az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. telephelyén. (4320 
Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) A zártkörű versenytárgyalásra Nagykálló Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (4320 Nagykálló, Kállai Kettős 1. ) tanácskozó 
termében 2020. június 23. napján 10 órától kerül sor. 
7. Egyéb feltételek 
a) az pályázati eljárás győztese a Bíráló bizottság döntését követően a 
szerződéskötéssel egyidejűleg köteles  
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- 2 havi bérleti díjat előre átutalni az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt-nál vezetett 11744120 – 21000593 számú számlájára. 
 - 2 havi bérleti díjnak megfelelő kaukciót előre átutalni az URBS NOVUM 
Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt-nál vezetett 11744120 – 
21000593 számú számlájára vagy a jelzáloggal biztosított ingó, vagy 
ingatlanfedezetről készített okiratot átadni 
b) A pályázati eljárás győztese a Bíráló bizottság döntését követően köteles a bérleti 
szerződés megkötésére. 
c) Az ajánlattételi eljárás győztese vállalja, hogy valamennyi tervezett átalakítást 
illetve programot egyeztet az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. képviselőjével és ezeket az átalakításokat, ill. programokat csak az URBS 
NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. képviselőjének egyetértésével 
valósítja meg. 
d) A benyújtott pályázat a pályázati eljárást lezáró versenytárgyalás lezárásáig 
visszavonható. 
8. Az ajánlattételi eljárás eredménytelen, ha 
a) az ajánlattevők nem tettek érvényes ajánlatot, 
b) az ajánlattételi eljárás tisztaságát vagy az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő 
cselekmény miatt az ajánlattételi eljárás érvénytelenítéséről kell dönteni, 
c) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlattételi eljárás soron következő 
helyezettjével szerződéskötésre nem került sor. 
9. Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. fenntartja a jogát 
arra, hogy a nyertes ajánlattételi eljárást érvénytelennek nyilvánítja. 
10. Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. fenntartja a jogát, 
hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlattételi eljárás soron következő 
helyezettjével kössön szerződést az általa megajánlott feltételekkel. Visszalépésnek 
minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést 
nem köti meg, vagy ajánlatát írásban visszavonja. 
11. Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. tájékoztatja az 
ajánlattevőt, hogy a megajánlott bérleti díj tartalmazza a bérlemények közüzemi 
díjait. 
12. A versenyeztetési eljárásban a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) A pályázatokat lezárt borítékban kell elhelyezni, azok tartalmáról más 
személynek, pályázónak tájékoztatás nem adható. A borítékot irodai bélyegzővel a 
pályázatot benyújtó és az átvevő dolgozó aláírásával kell ellátni. 
A versenytárgyalás kezdetekor a tárgyalásvezető felhívja a jelenlévők figyelmét, 
hogy az a személy, aki zavarja a versenytárgyalást (pl: mobiltelefon használata, 
hangoskodás, stb.) a tárgyalás további menetéből kizárható, így annak ellenére, hogy 
érvényes pályázatot nyújtott be, az eljárásban a továbbiakban nem vehet részt a 
verseny tisztaságának biztosítása érdekében. 
A versenytárgyalás a borítékolt pályázatok bontásával kezdődik, melynek tartalmát 
a tárgyalásvezető a jelenlévőkkel ismerteti. 
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A tárgyalásvezető megvizsgálja a beérkezett ajánlatok érvényességét, pályázati 
kiírásnak történő megfelelősségét. 
b) A tárgyalásvezető ezt követően megállapítja, hogy milyen sorrend alakult ki a 
pályázatok alapján, azaz melyik a kiíró számára legkedvezőbb érvényes ajánlat az 
első fordulóban, valamint megállapítja a beadott pályázatok sorrendjét. 
c) A pályázatok ismertetését követően kerül megállapításra a pályázatok sorrendje, 
amelynél  a legmagasabb megajánlott bérleti díj kerül figyelembe vételre.  
d) A pályázatok sorrendje meghatározza a licitálás sorrendjét. A licitálás az érvényes 
legmagasabb összegű ajánlatról indul. 
A jelenlévő pályázók csak a licitlépcsőben meghatározott összegű emelkedéssel 
licitálhatnak az ingatlanok bérletére. 
e) Amennyiben a legjobb ajánlat is elhangzott, úgy a tárgyalásvezető az eljárást 
lezárja. Közli a résztvevőkkel, hogy a döntésre az erre a célra összeállított 3 tagú 
bíráló bizottság jogosult, és így a határozat meghozatalát követő  munkanapon belül 
hirdeti ki, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem. 
Eredményes pályázat esetén a fenti szabályok szerint megállapított győztes 
ajánlattevőt az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. képviselője 
felhívja, hogy az eredmény közlésének időpontjától számított vállalt határidőig a 
szerződés megkötésre kerüljön és ezzel egyidejűleg felkéri az 1 havi bérleti díj 
megfizetésére, a kaució biztosítására. 
A nyertes pályázó visszalépése, szerződéskötés meghiúsulása esetén a kiíró ajánlatot 
tehet a második helyezettnek a szerződés megkötésére az általa megajánlott 
feltételekkel. 
A pályázat benyújtásához a részletes pályázati kiírás és a pályázati felhívás együtt 
értelmezendő. 

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

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1.)Előterjesztés Katona Erika 4320 Nagykálló, Bem József út 18. szám alatti lakos 

havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme tárgyában 

 

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

12. 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 

 



18 
 

77/2020. (VI.16.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

HATÁROZATA 

 

Katona Erika nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 

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: 

 

Katona Erika  4320 Nagykálló, Bem József  utca 18 szám alatti lakos 2020.06.09.-én 

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

meg 2020. június 09. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

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 
 
 


