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  J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. november 30. napján Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterének 

alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen veszélyhelyzetben hozott határozatairól. 

 

A Kormány a 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében (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, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

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. 

mailto:polgarmester@nagykallo.hu
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- 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. november 26. napján 

megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

2. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és 

mellékleteinek módosítása, valamint a téli zárva tartásának elfogadása tárgyában 

3.   Előterjesztés Nagykálló, Szakolyi út 121. (0209/6 hrsz.) alatti, a Kállai Kettős 

Közalapítvány résztulajdonában lévő ingatlan tárgyában 

4. Előterjesztés Horváth Jenő Béláné képviseletében Dr. Marjai Tibor Ügyvéd kérelme a 

Nagykálló, belterületi 2718/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyában 

5. Előterjesztés nagykállói lakosok kártérítési kérelmei ügyében igazságügyi szakértői 

vélemény beszerzése tárgyában 

6. Előterjesztés Adorján Miklós nagykállói lakos kérelme a Hársfa úton 2 db fekvőrendőr 

(forgalom lassító bukkanó) elhelyezése tárgyában 

7. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, 2595 hrsz-ú 

területen történő, eseti jellegű kereskedelmi tevékenység folytatása tárgyában 

8. Előterjesztés az Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló, Bátori út 8. szám alatt 

található (volt OTP épülete) ingatlan térítésmentes használatának meghosszabbítására 

vonatkozó kérelme  tárgyában 

9.  Tájékoztató a Kállai Kettős Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatosan 

10. Tájékoztató a Nagykállói Állatotthon létesítése és az ebösszeírás tárgyában 
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11. Előterjesztés a Nagykálló külterület 0248, valamint a 0274/5 hrsz-ú ingatlanok ügye 

tárgyában 

12.  Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrész 

értékesítéséről szóló tájékoztató tárgyában 

 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

 

1.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerben kiírt pályázatok elbírálása 

tárgyában 

2.) Előterjesztés Kucskár Jánosné nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti 

segély ügye tárgyában 

3.) Előterjesztés Lakatos Ferencné nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti 

segély lakás céljára vonatkozó kérelméről 

4.) Előterjesztés Csordás Lászlóné nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti 

segély lakás céljára vonatkozó kérelméről 

5.) Előterjesztés Széles Attila nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatása tárgyában 

6.) Előterjesztés Gáspár Sándor nagykállói lakos rendkívüli települési támogatás tárgyában 

7.) Előterjesztés a Delforg Élelmiszer-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme a 0617/54 

hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlás tárgyában 

 

 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a 

költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. 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: 
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---------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

18/2020. (XII.01.)  

 

önkormányzati rendelete 

 

 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  

2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármester 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: 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) 

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

  

 

„2. §.   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi  

 

a) költségvetési bevételeit  2 542 648 412 Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásait  3 280 500 478 Ft-ban, 

c) költségvetési hiányát  737 852 066 Ft-ban, 

ca) működési többletét 349 579 Ft-ban, 

cb) felhalmozási hiányát 738 201 645 Ft-ban, 

d) finanszírozási bevételeit  948 901 261 Ft-ban, 
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e) finanszírozási kiadásait  211 049 195 Ft-ban, 

f) finanszírozási egyenlegét  737 852 066 Ft-ban, 

g) a költségvetés hiányát 948 901 261  Ft-ban, 

h) bevételi és kiadási fő 

összegét  3 491 549 673 Ft-ban, 

   

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

részletezéssel állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból  

a) 848.901.261 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

költségvetési maradványból,  

b) 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza. 

 

 

2. §.  A Rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§. (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az 

alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá: 

a) Működési bevételek 280 452 941 Ft, 

b) Közhatalmi bevételek 364 000 000 Ft, 

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 097 767 514 Ft, 

d) Működési célú átvett pénzeszközök 79 023 766 Ft, 

e) Felhalmozási bevételek 502 000 000 Ft, 

f)  Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 95 364 135 Ft, 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 124 040 056 Ft, 

h) Finanszírozási bevételek 948 901 261 Ft, 

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 848 901 261 Ft, 

hb) Hitelfelvétel 100 000 000 Ft, 

   i)  Működési kiadások  1 820 894 642 Ft, 

ia) Személyi juttatások 600 328 147 Ft, 

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  91 083 764 Ft, 

ic) Dologi kiadások  884 019 688 Ft, 

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait  33 414 000 Ft, 

ie) Egyéb működési célú kiadások  212 049 043 Ft, 

j)   Felhalmozási kiadások  1 459 605 836 Ft, 

ja) Beruházási kiadások 875 721 643 Ft,  
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jb) Felújítási kiadások  0 Ft, 

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások  583 884 193 Ft, 

k)   Finanszírozási kiadások  211 049 195 Ft, 

ka) Hitelek törlesztése 160 000 000 Ft, 

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése  40 376 383 Ft, 

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft. 
 

 

 

3. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1-8. melléklet lép. 

 

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

 

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

 

6. § A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

 

7. § A Rendelet 22-23. melléklete helyébe a 22-23. melléklet lép. 

 

8. § A Rendelet 28-29. melléklete helyébe a 28-29. melléklet lép. 

 

9. § Jelen rendelet 2020. december 01. napján lép hatályba.  

 

        

 

                  Horváth Tibor      Bereczki Mária 

       polgármester              jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Nagykálló, 2020. december 01. napján. 

 

                                                                                Bereczki Mária 

                                                                           jegyző 

 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés  a Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és mellékleteinek módosítása, valamint a téli zárva tartásának elfogadása 

tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

79/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

A Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és mellékletek 

módosításának, valamint a téli zárva tartásának elfogadása 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 Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteinek 

módosítását. 

 

2.) hozzájárul a Ratkó József Városi Könyvtár 2020. 12. 23. és 2020. 12. 31. napja közötti zárva 

tartásához.  

 

3.) felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges lépések megtételére. 

 

Határidő: 2020. 12.15. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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Határozatot kapják: 

 Ratkó József Városi Könyvtár 

 Képviselő – testületi referens 

 ügyintéző 

 Irattár 

 

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

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, Szakolyi út 121. alatti, a Kállai Kettős Közalapítvány 

résztulajdonában lévő ingatlan tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

nyert, hogy a határozat-tervezet „A” pontját 3 képviselő, „B” pontját 4 képviselő, „C” pontját 2 

képviselő  elfogadta. A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta:  

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

80/2020. (XI.30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Szakolyi út 121 sz. (0209/6 hrsz) a Kállai Kettős Közalapítvány résztulajdonában 

lévő ingatlan 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: 

 

- a Nagykálló, Szakolyi út 121. sz. (0209/6 hrsz.) alatt elhelyezkedő, a Kállai Kettős 

Közalapítvány résztulajdonában lévő ingatlant nem kívánja Berki Anna Nagykálló, 

Széchenyi út 82. szám alatti lakos - kérelmező - tulajdonába átadni. 
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Határozatot kapják: 

1. Berki Anna 4320 Nagykálló, Széchenyi u. 82. szám. 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző: Műsz./503 /2020 

4. Irattár 

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

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés Horváth Jenő Béláné képviseletében dr. Marján Tibor ügyvéd 

kérelme a Nagykálló belterületi 2718/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése  tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

81/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Horváth Jenő Béláné 4320 Nagykálló, Kisharangodi u. 45. szám alatti lakos képviseletében Dr. 

Marjai Tibor Ügyvéd kérelme a Nagykálló belterületi 2718/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 

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: 

 

1.) Horváth Jenő Béláné 4320 Nagykálló, Kisharangodi u. 45. szám alatti lakos képviseletében 

Dr. Marjai Tibor Ügyvéd kérelmére a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, 

Kállai Kettős tér 1.) 962/1092 arányban és Horváth Jenő Béláné (4320 Nagykálló, 

Kisharangodi u. 45.) 130/1092 arányban osztatlan közös tulajdonában lévő Nagykálló, 
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Táncsics út 25. szám alatti, 2718/3 hrsz.-ú, 1092 m2 nagyságú, üzlet és vásártér 

megnevezésű földrészlet önkormányzati tulajdoni hányada 6.000.000.- Ft vételáron való 

értékesítése tekintetében az alábbiakat határozza: 

 

a.) A Nagykálló Táncsics M. u. 25. szám alatti, 2718/3 hrsz.-ú földrészlet Nagykálló 

Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 962/1092 arányban 

tulajdonában lévő részét nem kívánja értékesíteni 6.000.000.- forint eladási áron a 

már az előzőleg hozott Képviselő-testületi döntések figyelembevételével. 

 

b.) Nagykálló Város Önkormányzatának szándékában áll megvásárolni Horváth Jenő 

Béláné (4320 Nagykálló, Kisharangodi u. 45.) 130/1092 arányú tulajdoni hányadát a 

2021. éves költségvetése ismeretében. 

 

A határozatról értesülnek 

- Dr. Marjai Tibor Ügyvéd 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. 

- Horváth Jenő Béláné 4320 Nagykálló, Kisharangodi u. 45. 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző 

- Irattár 

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

 

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés  nagykállói lakosok kártérítési kérelmei ügyében igazságügyi 

szakértői vélemény beszerzése tárgyában 

 

 

I. Vajda Tibor nagykállói lakos kártérítési kérelme ügyében igazságügyi szakértői 

vélemény beszerzése 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

82/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Vajda Tibor (4320, Vasvári Pál u. 3.) kártérítési kérelme ügyében igazságügyi szakértői 

vélemény beszerzése 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: 

 

Vajda Tibor 4320 Nagykálló, Vasvári Pál u. 3. szám alatti lakos előzőekben küldött kártérítés iránti 

kérelmére, a felesége Vajda Tiborné tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 2. 

szám alatti, 2621/1 hrsz.-ú ingatlanán lévő lakóház állapotromlásával kapcsolatosan az épületben 

tapasztalható meghibásodások kivizsgálása érdekében független igazságügyi szakértői vélemény 

beszerzését kezdeményezi, a végleges megalapozott döntés meghozatala érdekében. 

  

A határozatról értesülnek 

- Vajda Tibor 4320 Nagykálló, Vasvári Pál u. 3. 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző 

- Irattár 

 

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

 

II. Blajer Gábor és Blajer Györgyné kártérítési kérelme ügyében igazságügyi szakértői 

vélemény beszerzése tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

83/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Blajer Gábor és Blajer Györgyné (4320 Nagykálló, Széchenyi u. 6.) kártérítési kérelme ügyében 

igazságügyi szakértői vélemény beszerzése 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: 

 

Blajer Gábor és Blajer Györgyné 4320 Nagykálló, Széchenyi u. 6. szám alatti lakosok a 

lakóházukban keletkezett állapotromlással kapcsolatos kártérítési kérelmére az épületben 

tapasztalható meghibásodások kivizsgálása érdekében független igazságügyi szakértői vélemény 

beszerzését kezdeményezi, a végleges megalapozott döntés meghozatala érdekében. 

  

A határozatról értesülnek 

- Blajer Gábor és Blajer Györgyné 4320 Nagykálló, Széchenyi u. 6. 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés  Adorján Miklós nagykállói lakos kérelme a Hársfa úton 2 db 

fekvőrendőr (forgalmat lassító bukkanó) elhelyezése tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 
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nyert, hogy a határozat-tervezetet a 7 képviselő elfogadta, 2 képviselő nem fogadta el. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

84/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Adorján Miklós nagykállói lakos kérelme a Hársfa úton 2 db fekvőrendőr (forgalmat lassító 

bukkanó) elhelyezése 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.) Adorján Miklós Nagykálló Hársfa utca 13. szám alatti lakos kérelemére a Nagykálló Város 

Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai kettős tér 1,) tulajdonában lévő Nagykálló, 1592 

hrsz.-ú Hársfa úton 2 db - szakember által meghatározott - fekvőrendőr (forgalmat lassító 

bukkanó) elhelyezéséről gondoskodik. 

 

2.) A megvalósítási helyeket a kérelmezőnek, illetve az utcalakóknak kell közösen 

meghatározni, mivel dinamikus rezgések várhatóan keletkezni fognak. 

 

 

A határozatról értesülnek 

 Adorján Miklós Nagykálló Hársfa utca 13. 

 Képviselő – testületi referens  

 Ügyintéző 

 Irattár 

------------------------------------------------------------------- 
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Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, 

2595 hrsz-ú területen történő, eseti jellegű kereskedelmi tevékenység folytatása tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

85/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

A Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, 2595 hrsz.-ú területén 

történő, eseti jellegű kereskedelmi tevékenység folytatása 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.) AD ASTRA PIROTECHNIKAI KFT. 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. szám alatti lakos kérelmét 

támogatja a közterületen történő kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozóan, és egyben a 

közterület használatát a Nagykálló, belterületi 2595 hrsz.-ú ingatlanon 2020. december 2. napja és 

2021. január 8. napja közötti időtartamra. 

 

2.) megbízza Horváth Tibor  Nagykálló Város polgármesterét a közterület-foglalási engedély 

aláírására. 

 

Értesülnek: 

- AD ASTRA PIROTECHNIKAI KFT. 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 

 - Képviselő - testületi referens.                          
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- Ügyintéző Műsz. /502/2020. 

- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

Tárgy: (8.tsp.) Előterjesztés az Asztalitenisz és Tömegsport Club kérelme a Nagykálló, Bátori 

út 8. szám alatt található (volt OTP épülete) ingatlan térítésmentes használatának 

hosszabbítása tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

86/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Az Asztalitenisz és Tömegsport Club kérelme a Nagykálló, Bátori út 8. szám alatt található 

(volt OTP épülete) ingatlan térítésmentes használatának hosszabbítása 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.) az Asztalitenisz és Tömegsport Club kérelmére a Nagykálló, Bátori út 8. szám alatt 

található (volt OTP épülete) ingatlan térítésmentes használatba adásáról szóló 

244/2020. (X.29.) Kt. határozatában szereplő használati időt 5 évre, azaz 2025. 

december 31. napjára módosítja. 
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2.) A használati idő lejártát követően használó köteles a jelenleg felújított állapotban 

visszaadni az épületet Nagykálló Város Önkormányzata részére az 5 éves 

térítésmentes használatból eredően mindenféle költségigény nélkül. 

 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják:  

- Asztalitenisz és Tömegsport Club, 4320 Nagykálló, Debreceni út 33. 

- Képviselő-testületi referens 

- Ügyintéző 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (9.tsp.) Tájékoztató a Kállai Kettős Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok 

értékesítésével kapcsolatosan 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

nyert, hogy a határozat-tervezetet a 7 képviselő elfogadta, 2 képviselő nem fogadta el. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

87/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

tájékoztató a Kállai Kettős Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatosan 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
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törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös 

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

- a Kállai Kettős Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan 

adott tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Értesülnek: 

- Képviselő - testületi referens.                          

- Ügyintéző 

- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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

 

Tárgy: (10.tsp.) Tájékoztató a Nagykállói Állatotthon létesítése és az ebösszeírás tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

88/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

tájékoztató a Nagykállói Állatotthon létesítése és az ebösszeírás 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: 

 



18 

 

- a Nagykállói Állatotthon létesítése és az ebösszeírás tárgyában adott tájékoztatást 

tudomásul veszi. 

 

Értesülnek: 

- Képviselő - testületi referens.                          

- Ügyintéző 

- Irattár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló külterület 0248, valamint a 0274/5 hrsz-ú ingatlanok 

ügye  tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

89/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

a Nagykálló külterület 0248, valamint a 0274/5 hrsz-ú ingatlanok 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: 

 

3.) hozzájárul Nagykálló Város Önkormányzata elővásárlási jogosultjaként a Bagoly 

István 4233 Balkány, ÁG Lakótelep 30. szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonát 

képező Nagykálló külterület 0248 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, valamint a 
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Nagykálló külterület 0274/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok művelési 

ágának részleges megváltoztatásához. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Értesülnek: 

- Bagoly István 4233 Balkány, ÁG Lakótelep 30. 

- Bagoly Balázs 4233 Balkány, ÁG Lakótelep 32. 

- Balkányi Vetőmag Kft. 4233 Balkány, ÁG Lakótelep 30. 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági iroda 

- Ügyintéző Műsz/527/2020. 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés  a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrész 

értékesítéséről szóló tájékoztató tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

90/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrész értékesítéséről szóló 

tájékoztatás elfogadása tárgyában  
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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 Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrész értékesítéséről szóló 

tájékoztatást. 

 

2.) hozzájárul Nagykálló Város Önkormányzata tag 300.000.-Ft névértékű üzletrészének névértéken, 

adásvétel jogcímén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tag részére történő 

átruházásához a 2020. november 04. napján kelt üzletrész átruházási szerződés alapján.  

 

3.) elfogadja a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

 

Határidő: 2020. 11. 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

 Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Képviselő – testületi referens 

 ügyintéző 

 Irattár 

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

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés  a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerben kiírt pályázatok 

elbírálása tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

91/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben kiírt pályázatok elbírálása 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: 

 

- engedélyezi a Bursa „A” típusú pályázatok támogatását a 2020/2021. tanév II. félév és 

a 2021/2022. tanév I. félévére vonatkozóan havi 5.000.-ft összeggel az alábbiaknak 

 

1 Balogh Zsófi Bocskai út 25 

2 Csordás Adrienn Kossuth út 116 

3 Czimre Dávid Patrik Kiskút út 7 

4 Molnár Zsófia Kossuth út 81/b 

5 Molnár Péter Kossuth út 81/b 

6 Papp Dóra Kossuth út 9 

7 Mogyorósi Zsolt Sport út 43 

8 Bandur Dóra Árpád út 12/d 

9 Pócsi Fanni Dózsa Gy út 35 

10 Skorcov Dóra Virág út 3 

11 Skorcov Gergő Virág út 3 

12 Gregs Noémi Dózsa Gy út 58 

13 Balogh Levente Budai N A út 17 

14 Szilágyi Vivien Biriszőlő út 21 

15 Balogh Viktor Szabadságh. 7 

16 Berki Zsanett Sport út 70 

17 Kiss Virág Nagybalkányi 27 

18 Orbán Bence Kert utca 34 

19 Tóth Fanni Bátori út 125 

20 Szabó Edina Szabadságh.3 

21 Markó Miklós Máté Kisharangodi 74 
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22 Balogh Angelika Szabadságh. 7 

23 Megyesi Bernadett Temető út 33 

24 Nagy Fruzsina Bátori út 127 

25 Drágár Dominika Zrínyi Ilona 21 

26 Nagy Tamás Roland Kisbalkányi 3 

27 Boros Tamás Kossuth út 13 

28 Mulik Bianka Debreceni út 72 

29 Nagy Krisztina Krúdy Gyula 47 

30 Hankovszki András Arany J út 5 

31 Somogyi Bianka Árpád út 10 

32 Borsy Máté József A út 24/a 

33 Darai Petra Szabadságh. 20 

34 Ács Petra Bocskai út 45 

35 Borsy Béla József A út 24/a 

36 Ács Patrik Bocskai út 45 

37 Kondor Péter Csillag út 3 

38 Tóth Marcell Kálla Miklós út 7 

39 Agócs József Móricz út 3 

40 Mészáros Alexandra Csokonai út 10 

41 Bordás Bernadett Arany J út 54 

42 Óbert Hajnalka Sport út 33 

43 Gura Márk Korány út 44 

44 Márton László Csaba Mezőgép út 12 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére 

Felelős:  Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  2020. december 5. 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Szociális csoport 

2./ Képviselő-testületi referens 

3./ Gazdasági csoport 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés  Kucskár Jánosné nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott 

átmeneti segély ügye  tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

92/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

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. november 10. napjától 2020. április 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 

 

Értesülnek: 

1./ Kucskár Jánosné Nagykálló, Simonyi út 69. 

2./ Gazdasági Csoport helyben 

3./ Irattár 

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

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés Lakatos Ferencné nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott 

átmeneti segély lakás céljára vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

93/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

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: 

 

Lakatos Ferencné 4320 Nagykálló, Biriszőlő út 48. szám alatti lakos 2020.11.02.-án kelt 

kérelmének helyt ad, és 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2020. 

november 02. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés Csordás Lászlóné nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott 

átmeneti segély lakás céljára vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

94/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

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: 

 

Csordás Lászlóné 4320 Nagykálló, Szakolyi út 111. szám alatti lakos 2020.11.18-án kelt 

kérelmének helyt ad, és 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2020. 

november 18. napjától  -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés Széles Attila nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

95/2020. (XI. 30.) 
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h a t á r o z a t a 

 

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: 

 

Széles Attila  4320 Nagykálló, Szirond út 7. szám  alatti lakos 2020. 10.22.-én benyújtott 

kérelmének helyt ad, 2020. október 22. napjától 2021. október 21. napjáig havi 15.000.-ft 

összegű támogatást állapít meg. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés  Gáspár Sándor nagykállói lakos rendkívüli települési támogatásra 

vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

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

a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

96/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Gáspár Sándor  Nagykálló, Akácos út 42. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás 

ügyében 
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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: 

            

Gáspár Sándor Nagykálló, Akácos út 42. szám alatti lakos részére Nagykálló Város 

Önkormányzata 4/2015. (II.20.) Önk. rendeletének 12. §-a által lehetőséget biztosítva 50.000,-Ft, 

azaz Ötvenezer forint összegű rendkívüli települési támogatást nyújt. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés  Delforg Élelmiszer-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme a 

0617/54 hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlás tárgyában 

 

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

részére 2020. november 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a 

megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást 

nyert, hogy a határozat-tervezet „A” változatát 5 képviselő  elfogadta, „B” változatát 3 képviselő 

elfogadta, 1 képviselő pedig tartózkodott. A vélemények alapján Polgármester úr a következő 

határozatot hozta:  

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

97/2020. (XI. 30.) 

   

h a t á r o z a t a 

 

Delforg Élelmiszer-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme a 0617/54 hrsz-ú ipari park 

területéből történő vásárlás tárgyában 
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Nagykálló Város Alpolgármestere 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: 

 

- elfogadja a Delforg Élelmiszer-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát, és a 259/2020. 

(X.29.) Kt. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

3. A pályázatban szereplő minimum vételár 3.100,-Ft + Áfa/m2 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

- Delforg Élelmiszer-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 270.) 

- Gazdasági iroda 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor 

                           polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                                                                

Bereczki Mária  

                jegyző 

 

 

 


