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  J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. december 15. 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. 
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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. december 11. napján 

megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1. Előterjesztés a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 

tárgyában 

2. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének, középtávú 

ellenőrzési tervének és a 2021. évi ellenőrzési tervének tárgyában 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő 

térítési díjakról szóló 5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

tárgyában 

4. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 6/2015. 

(III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában 

5. Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítése tárgyában 

6. Előterjesztés Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalának 2020. évi munkájáról szóló 

beszámoló tárgyában 

7. Előterjesztés a Bizottságok 2020. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

8. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi 

munkatervének elfogadása tárgyában 

9. Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft., mint közművelődési feladatellátó 2020. 

évi tevékenységéről készült beszámoló tárgyában 

10. Előterjesztés fogorvosi tevékenység befejezéséről szóló tájékoztató tárgyában 
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11. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 azonosítószámú „Zöld Nagykálló Projekt” 

keretében megvalósuló Napstrand alulhasznosított öltözőjének funkcióbővítő felújításához 

kapcsolódó ajánlattételi eljárás eredménye és saját forrás biztosítása tárgyában 

12. Előterjesztés a 2021. évi járási startmunka minta-/ ráépülő programok benyújtásának 

támogatásához való hozzájárulás tárgyában 

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

szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme tárgyában 

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

szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme tárgyában 

15. Előterjesztés Dobó Lajos Nagykálló, Vár út 2. szám alatti ingatlan bérletének 

meghosszabbítására vonatkozó kérelme tárgyában 

16. Előterjesztés a 65. év feletti nagykállói lakosok részére karácsonyi ajándék biztosítása 

tárgyában 

17. Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatásának átcsoportosítása tárgyában 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének 

módosítása tárgyában 

2.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata nyilvántartásában szereplő 30.001 – 300.000 

forint egyedi értékhatár közötti behajthatatlan követelések elengedése tárgyában 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. alapító okiratának 

módosítása tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 2 képviselő nem fogadta 

el, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények 

alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 
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---------------------------------------------------- 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

101/2020. (XII.15.)  

h a t á r o z a t a 

Nagykállói Hulladékgazdálkodási  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: 

 

1.) Teremi István ( aki  1980. április 24. napján született, anyja neve: Urbán Mária) 4320 

Nagykálló, Szakolyi út 58. szám alatti lakost 2020.december 15 napjától 2021. december 31. 

napjáig szóló határozott időtartamra a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjévé megválasztja. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszonyban, díjazás 

nélkül látja el. 

 

2.) Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztja 

Tóth Zoltán (szül.: Nyíregyháza, 1964.10.19. an.: Kökényesi Mária) Nagykálló, Bajcsy-Zs. E. 

út 17.   szám alatti lakost, Papp László (szül: Nagykálló, 1962.03.20., an: Tündik Ilona) 

Nagykálló, Szent István út 55. szám alatti lakost, valamint Sőrés László ( Nyíregyháza, 

1969.02.10. an.: Lengyel Valéria) Nagykálló, Bátori út 74/A.  szám alatti lakost 2020. 

december 15. napjától 2021. december 31. napjáig szóló határozott időtartamra. 

 

3.) Teremi István ügyvezetőnek a megbízás lejártától 2020. július 16-tól 2020. december 15-ig  

a  Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT ügyében tett jognyilatkozatait 

jóváhagyja. 

 

4.) Az alapító okirat Nagykálló Város Önkormányzata mint tulajdonos részéről aláírásra 

kerülhet. 

 

5.) Felhatalmazza a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát a módosítás cégbíróságon történő 

képviseletére. 

 

6.) Nagykállói Hulladékgazdálkodási KFT társasági szerződésének módosításáról szóló 

166/2020. (IX.24.) KT határozatát  visszavonja. 
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Határidő:2020. december 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

 Határozatot kapják: 

 - Nagykállói Hulladékgazdálkodási KFT (4320. Nagykálló, Bercsényi út 6.) 

- Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda (4400. Nyíregyháza, Selyem út ) 

- Gazdasági iroda 

- Képviselő – testületi referens 

 - irattár 

 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének, 

középtávú ellenőrzési tervének és a 2021. évi ellenőrzési terve tárgyában 

 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

102/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervéről és a hozzá kapcsolódó 

kockázatelemzésről, valamint a 2021-2025 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervről és 

középtávú ellenőrzési tervről 
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Nagykálló Város Önkormányzat 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. Jóváhagyja a GYARMAT- TAX Kft., mint megbízott belső ellenőrzést végző szerv által 

készített, Nagykálló Város Önkormányzat 2021. évére vonatkozó „Éves belső ellenőrzési 

tervét” és a hozzá kapcsolódó kockázatelemzést a határozat melléklete szerint. 

 

2. Jóváhagyja a GYARMAT- TAX Kft., mint megbízott belső ellenőrzést végző szerv által 

készített, Nagykálló Város Önkormányzat 2021-2025 évekre vonatkozó „Stratégiai 

ellenőrzési tervét” és „Középtávú ellenőrzési tervét” a határozat melléklete szerint. 

 

3. Felkéri a jegyzőt, valamint a belső ellenőrzési vezetőt, hogy gondoskodjon Nagykálló Város 

Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvének áttanulmányozásáról és a módosításokkal 

kapcsolatosan tegye meg észrevételét és javaslatát a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendeletnek 

megfelelően. 

 

 

Határidő: folyamatos, az ütemterv szerint. 

Felelős: jegyző 

 

 

Határozatot kapják: 

 Gyarmat – Tax Kft.4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67. 

 Gazdasági Iroda 

 Képviselő –testületi referens 
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ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

 

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal 

javasolt elkészíteni: 

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2020. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével 

készült. 

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit 

befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt 

szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. 

 

 

2021 ÉV 

 

Nagykálló város Önkormányzata, intézményei és polgármesteri hivatala 

 

 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, 

időpontja 

Folyamatlista Kockázatelemzési kritérium mátrix 

A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Folyamatok kockázata és ellenőrzése 

  

 

 

összeállította: varga Péter, belső ellenőr (regisztrációs száma: 5113491). 
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2021. évi munkatervben tervezett ellenőrzések száma és a tervezett kapacitás 

 

megnevezés (ellenőrzések) db ellenőri nap 

rendszer 1 14 

teljesítmény - - 

it-rendszer - - 

szabályszerűségi 2 6 

pénzügyi 2 8 

soron kívűli - 6 

összesen: 5 34 

 

2021. évi ellenőrzési kapacitás tervezés 

kapacitásigény:  - - 

2021. évi ellenőrzési tervben szereplő 

ellenőrzések (ell.nap) 

 34 - 

tanácsadói tevékenység (embernap)  5 - 

képzés (embernap)  6 - 

egyéb tevékenység (embernap)  5 - 

összesen: (embernap)  50 - 

várhatóan rendelkezésre álló 

kapacitás 

 létszám (fő) embernap 
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a belső ellenőrzésre várhatóan 

rendelkezésre álló belső ellenőri 

kapacitás 

 - - 

tervezett külső erőforrás kapacitás  1 34 

összes várhatóan rendelkezésre álló 

kapacitás 

 1 34 

 

Embernap: a rendelkezésre álló munkaidő (ellenőrzés+tanácsadói tevékenység+képzés+egyéb tevékenység) 

egyéb tevékenység: pl. teljesítményértékelés, éves jelentés készítés, adminisztratív feladatok 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

1. 

UTÓLAGOS 

ELLENŐRZÉS 

 

Cél: 2020. évi belső ellenőrzési 

megállapítások utólagos ellenőrzése. 

Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak 

teljesülése. 

Időszak: 2020 év 

Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, 

elemzése. 

Nem lett végrehajtva a 

megállapítások 

realizálása 

Nem lehetett erőforrás 

korlátok miatt realizálni 

Egyéb tényezők 

 

(Utólagos ellenőrzés) 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

2021. I. negyedév 

 

Jelentés készítés 

határideje: 

2021. április 30. 

2 szakértői nap 

(1 ellenőr) 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 
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egységek 

      

 

2. 

 

HUMÁN  

ERŐFORRÁS  

GAZDÁLKODÁS 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy 

 a munkaerő felvétel, kinevezés, 

a képzés, oktatás,a besorolás, 

javadalmazás, bérezés,minősítés, 

fegyelmi felelősségre vonás a 

jogszabályi előírások szerint 

történik-e? 

A személyügyi nyilvántartás vezetése 

folyamatos-e? 

A béralappal való gazdálkodás 

minősítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelményeknek nem 

megfelelő munkaerő 

felvétele 

Munkaköri előírásoknak 

megfelelő képzés hiánya 

Munkakör, végzettség, egyéb 

feltételek nem megfelelő 

megállapítása 

Nincs megfelelő értékelés 

Nincs nyilvántartás 

A nyilvántartások vezetése 

elégtelen 

A béralap és létszámkeret 

túllépése 

Az előirányzatok túllépése 

 

 

 

 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

 

 

 

 

2021 II. 

negyedév 

 

Jelentés: 

2021. július 

31. 

4 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 
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Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

3. 

 

ELŐIRÁNYZAT 

FELHASZNÁLÁS 

 

 

Cél: Előirányzat-felhasználás 

jogszabályoknak és belső szabályoknak 

megfelelő irányítása, ellenőrzése. 

Tárgy: Az előirányzat-felhasználás 

jogszabályoknak és a belső szabályoknak 

megfelelő irányítása, ellenőrzése. 

Eredeti előirányzatok meghatározása, 

előirányzat lebontása. Előirányzat 

felhasználási ütemterv készítése, 

módosítása. Likviditási terv készítése. 

Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, 

ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, 

szakmai teljesítés igazolás ellenőrzése. 

Időszak: 2021. I. félév 

Módszer: Eljárások és rendszerek 

szabályzatainak elemzése és értékelése, 

dokumentumok és nyilvántartások 

vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló 

ellenőrzés. 

Az előirányzat-

felhasználás nem 

szabályozott, nincs 

ellenőrzés 

Az elemi költségvetés 

alapján az előirányzatok 

nem kerülnek feladatokra 

lebontásra 

Nem készül ütemterv 

Nincs folyamatos 

módosítás 

Nem készül likviditási terv 

Nincs folyamatos 

módosítás 

Nem a jogosultak 

gyakorolják a jogköröket 

A jogkörök gyakorlása 

formális, illetve az 

ellenjegyzés utasításra 

történik 

Rendszerellenőrzés  

 

2021. III. negyedév 

 

 

Jelentés készítés 

határideje: 

2021. október 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 szakértői nap 

(1 ellenőr) 
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Visszaélések, csalások 

Érvényesítést nem 

megfelelő képesítésű 

személy végzi 

Érvényesítés hiányos 

okmányok alapján 

történik. 

 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

4. 

 

 

 

 

 

 

KÉSZPÉNZKEZELÉS 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy a 

házipénztár működése megfelelően 

szabályozott, a működés során a vonatkozó 

előírásokat betartják, pénztárrovancs során 

a készpénz állomány megléte. 

 

Tárgy: A házipénztár működése, 

pénztárrovancs. 

 

Időszak: 2021. év 

 

Nem megfelelő irányítás 

Nincs ellenőrzés 

Téves kifizetések 

Dupla kifizetések 

Késő kifizetések 

A pénztáros nem 

megfelelő 

szakképzettsége 

A pénztáros nem 

megfelelő tapasztalata 

Pénzügyi ellenőrzés 

2021. IV. negyedév 

 

 

Jelentés készítés 

határideje: 

2021. december 31. 

4 szakértői nap 

(1 ellenőr) 
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Módszer: Eljárások és rendszerek 

szabályzatainak elemzése és értékelése, 

dokumentumok és nyilvántartások 

vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló 

ellenőrzés. 

 

A pénztáros személyével 

szembeni erkölcsi 

kifogások 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

5. 

 

BANKSZÁMLÁK 

KEZELÉSE 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy a 

számlapénzforgalom megfelelően 

szabályozott, a működés során a vonatkozó 

előírásokat betartják. 

 

Tárgy: Előirányzat felhasználási és 

bankszámlák forgalma. 

 

Időszak: 2021 évi forgalom mintavétel 

alapján 

 

Módszer: Eljárások és rendszerek 

szabályzatainak elemzése és értékelése, 

Nem megfelelő irányítás 

Nincs ellenőrzés 

Téves kifizetések 

Dupla kifizetések 

Késő kifizetések 

 

Pénzügyi ellenőrzés 

2021. IV. negyedév 

 

 

Jelentés készítés 

határideje: 

2021. december 31. 

4 szakértői nap 

(1 ellenőr) 
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dokumentumok és nyilvántartások 

vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló 

ellenőrzés. 

 

2021. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli 

célellenőrzésekre. 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

2020. október 15.                                                       

 

                                                                                              Jóváhagyta:    ……………………………………………… 
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Kockázatelemzés 
 

 

 

 

 

A 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykálló Város Önkormányzata, 

Intézményei és  

Polgármesteri Hivatala  
 

 

 

 

 

 

 

2020. október 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491) 
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1. számú melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 2 

 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 5 

 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 5 

 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 5 

 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 2 
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8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 3 

 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 3 

 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 6 
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Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
 

 

Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

1. Belső kontrollok értékelése 4 2 8 

2. Változás / átszervezés 3 4 12 

3. A rendszer komplexitása 2 5 10 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 5 15 

5. Bevételszintek /költségszintek 3 6 18 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 

3 5 15 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 

8. Vezetőség aggályai 1 3 3 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1 3 3 

10. Szabályozottság és szabályosság 3 3 9 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 6 18 

 Súlyszám összesen: - 47 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 121 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 121:47 2,57 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 

3,51-től      magas 

 

 

 

 

 

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 
 

 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

Az előzetesen feltárt hiá-

nyosságokat nem reali-

zálták. 

 

 

 

 

Az előzetesen feltárt, de 

nem realizált 

hiányosságok a további 

jogkövető és 

zökkenőmentes 

működést hátráltatják.  
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2. számú melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 5 

 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 5 

 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 5 

 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 5 

 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 4 

 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 3 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 6 

 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 2 
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9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 2 

 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 5 

 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 2 

 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

     

1. Belső kontrollok értékelése 3 5 15 

2. Változás / átszervezés 3 5 15 

3. A rendszer komplexitása 3 5 15 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 5 15 

5. Bevételszintek /költségszintek 1 4 4 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 

3 3 9 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 6 6 

8. Vezetőség aggályai 2 2 4 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 2 6 

10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 2 4  

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

 Súlyszám összesen: - 48 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 125 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 125:48 2,60 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 

3,51-től      magas 
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KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

A munkaköri leírások 

hiányossága. 

 

 

 

 

A megfelelő mennyiségű 

és minőségű munka-

végzés eléréséhez 

szükséges a feladat- és 

felelősségi körök egyér-

telmű körülhatárolása. 

 

 

 

Kockázati tényező #2. 

 

Nem megfelelő értékelési 

rendszer. 

 

 

 

Az értékelési rendszer 

kialakítása és működ-

tetése mind a vezetés 

részére, mind az 

alkalmazottak részére 

szükséges és fontos 

információkat hordoz, 

melyekkel a munka-

végzés hatékonyságát 

növelheti az önkormány-

zat. 

 

 

Kockázati tényező #3. 

 

Az előirányzatok, bér-

alap és létszámkeret túl-

lépése. 

 

Az előirányzatok 

szabályszerű követése az 

önkormányzati feladat-

ellátás stabil pénzügyi 

hátterét teremti meg. 
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                                                                                                                                                      3. számú melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 6 

 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 6 

 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 5 

 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 6 

 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6 

 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 3 
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8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 3 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 5 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 5 

 

 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

     

1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24  

2. Változás / átszervezés 3 6 18 

3. A rendszer komplexitása 3 5 15 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 6 24 

5. Bevételszintek /költségszintek 3 6 18 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 

3 4 12 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 3 9 

10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 5 15 

 Súlyszám összesen: - 55 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 173 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 

3,51-től      magas 
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KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

Az előirányzat-felhasz-

nálás nem szabályozott, 

nem történik meg a 

területen az ellenőrzés. 

 

 

Az önkormányzat stabil 

és tervszerű 

gazdálkodásának 

alapfeltétele az 

előirányzat-felhasználás 

szabályozása, annak 

betartása illetve a 

módosítások felvezetése.. 

 

 

 

 

 

Kockázati tényező #2. 

 

Az elemi költségvetés 

alapján az előirányzatok 

nem kerülnek 

feladatokra lebontva 

feltüntetve. 

 

 

 

 

Az előirányzat-

felhasználást nehéz 

követni, az 

önkormányzat döntés-

előkészítését és a vezetői 

döntések meghozatalát 

akadályozza. 

 

 

Kockázati tényező #3. 

 

Az érvényesítést nem 

megfelelő képesítésű 

személy végzi, illetve az 

érvényesítés hiányos 

okmányok alapján 

történik. 

 

 

Az önkormányzat 

zavartalan pénzügyi 

működése érdekében, 

szükséges megfelelő 

képesítésű személy 

alkalmazása, illetve 

kiemelten fontos az 

érvényesítések ellen-

őrzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

4. számú melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 7 

 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 4 

 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 5 

 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 7 

 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 5 

 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 3 
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8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 5 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 5 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

     

1. Belső kontrollok értékelése 4 7 28  

2. Változás / átszervezés 3 4 12 

3. A rendszer komplexitása 3 4 12 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 5 20 

5. Bevételszintek /költségszintek 4 7 28 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 

3 5 15 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 5 15 

10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

 Súlyszám összesen: - 55 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 180 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 180:55 3,27 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 

3,51-től      magas 



27 

 

 

 

 

 

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

 

Nem megfelelő irányítás, 

az ellenőrzés hiánya. 

 

 

 

 

 

A készpénzkezeléshez 

tartozó szabályzatok 

tartalmának betartása és 

ezek betartásának 

ellenőrzése az 

önkormányzat pénzügyi 

területének működéséi 

feltétele. 

 

 

 

Kockázati tényező #2. 

 

Kifizetések során 

elkövetett hibák. (téves, 

dupla vagy késő 

kifizetések) 

 

 

 

A pénzkezelésben 

elkövetett hibák, a 

szabálytalanságon túl a 

gazdálkodásban is zavart 

okozhatnak. 

 

 

 

 

Kockázati tényező #3. 

 

Pénztáros személyével 

kapcsolatos kockázatok.  

(nem megfelelő 

szakképzettség, 

tapasztalat, erkölcsi 

kifogások) 

 

A pénzkezelésben 

elkövetett hibák, a 

szabálytalanságon túl a 

gazdálkodásban is zavart 

okozhatnak. 

 

 

 

 

 

 

5. számú melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 6 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 
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3) Nagyon komplex 

Súly: 4 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 5 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 7 
 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 5 
 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 3 
 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 5 

 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 5 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 
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Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 
Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

     

1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24  

2. Változás / átszervezés 3 4 12 

3. A rendszer komplexitása 3 4 12 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 5 20 

5. Bevételszintek /költségszintek 4 7 28 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 

3 5 15 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 5 15 

10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

 Súlyszám összesen: - 55 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 176 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 176:55 3,20 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 

3,51-től      magas 

 

 

 

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ  5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

 

Nem megfelelő irányítás, 

az ellenőrzés hiánya. 

 

 

 

 

 

 

A pénzkezelési 

szabályzat, 

bankszámlakezelésre 

vonatkozó szabályainak 

betartása és ezek 

betartásának ellenőrzése 

az önkormányzat 

megfelelő gazdasági 

működésének feltétele. 

 

 

 

Kockázati tényező #2. 

 

Bankszámlakezelés 

során elkövetett hibák. 

(téves, dupla vagy késő 

utalások) 

 

 

 

A bankszámla kezelése 

során elkövetett hibák, a 

szabálytalanságon túl a 

gazdálkodásban is zavart 

okozhatnak. 
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STRATÉGIAI TERV:  2021. JANUÁR 01. ÉS 2025. DECEMBER 31. 

KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 

 

A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 30. §-a szerint előírt stratégiai ellenőrzési tervet a 

költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni. 

 

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

A szervezet hHosszútávú  

célkitűzéseik  

A belső ellenőrzés 

sStratégiai céljaiok 

Ellenőrzés által vizsgált 

területek a szervezet és 

tevékenység változásai miatt 

 A belső ellenőrzés független, 

tárgyilagos, bizonyosságot adó és 

tanácsadó tevékenységének 

kialakítása, folyamatos 

működtetése. 

 

 Az Önkormányzat működésének 

fejlesztése és eredményességének 

növelése. 

 

 A belső ellenőrzési dokumentációs 

rendszer kialakítása, folyamatos 

működtetése. 

 

 Az önkormányzati feladatok 

megfelelő végrehajtásának 

elősegítése. 

 

 Azonosított folyamatok 5 éves 

ciklusban történő teljes körű 

ellenőrzése. 

 

 

 

Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

A tervezéssel kapcsolatos 

feladatok irányítása, 

ellenőrzése 

A tervezés folyamatát nem 

megfelelően felügyelik A 

Tervezéssel kapcsolatos 

dokumentumok gyűjtése 

Az egyes részterületekről nem 

gyűjtik össze a szükséges 

dokumentumokat 
K 

Tervezéssel kapcsolatos 

értekezleten, 

megbeszélésen, 

továbbképzésen való 

részvétel 

Nincs kellő információ a tervek 

összeállításához 

A 

Költségvetési terv javaslat 

kidolgozásában való 

részvétel 

A tervek összeállításához 

szükséges munkatársak nem 

állnak rendelkezésre 
A 

Felügyelt szervvel 

kapcsolattartás 

Nem megfelelő 

információáramlás 
A 
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Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

Elemi költségvetés 

elkészítése, továbbítása 

Nem készül el az elemi 

költségvetés 
K 

Elemi költségvetés 

megőrzése 

 

A későbbiekben nem áll 

rendelkezésre a költségvetés A 

Az előirányzat-

felhasználás 

jogszabályoknak, és belső 

szabályoknak megfelelő 

irányítása, ellenőrzése 

Az előirányzat-felhasználás nem 

szabályozott, nincs ellenőrzés 

K 

Eredeti előirányzatok 

meghatározása, - 

előirányzat lebontás 

Az elemi költségvetés alapján az 

előirányzatok nem kerülnek a 

feladatokra lebontásra 
K 

Előirányzat felhasználási 

ütemterv készítése, 

szükség szerinti 

módosítása 

Nem készül ütemterv 

 
K 

Nincs folyamatos módosítás 
K 

Likviditási terv készítése 

és módosítása 

Nem készül likviditási terv 
K 

Nincs folyamatos módosítás 
M 

A kötelezettségvállalással 

kapcsolatos 

nyilvántartások vezetése – 

a vonatkozó belső 

szabályzat szerint 

Nincs nyilvántartás M 
A nyilvántartás vezetése nem 

folyamatos, nem szolgáltat 

megfelelő információt 
K 

A pénzgazdálkodási 

jogkörök gyakorlása – a 

vonatkozó külön belső 

szabályzat szerint 

Nem a jogosultak gyakorolják a 

jogköröket 
K 

A jogkörök gyakorlása formális 
A 

Jogszabályoknak 

megfelelő előirányzat-

felhasználás 

Visszaélés menedzsment szinten K 
Szándékos szabálytalanságok M 
Csalás elkövetése külső személy 

által 
K 

Csalás elkövetése belső személy 

által 
K 

A közbeszerzési szabályok 

figyelmen kívül hagyása 
K 

Előirányzat-könyvelés 

 

Az előirányzat könyvelés nem 

biztosít megfelelő információt a 

rendelkezésre álló 

előirányzatokról 

A 

A saját hatáskörű 

előirányzat módosítás 

jogszabálynak megfelelő 

kidolgozása 

Az előirányzat módosítások 

túltervezése 
K 

Az előirányzat módosítások 

alultervezése 
K 
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Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

Az előirányzat-módosítás 

továbbítása 

A módosítások nem kerülnek 

továbbításra a felügyeleti szerv 

részére 
K 

Az előirányzat-

módosítással kapcsolatos 

dokumentumok gyűjtése 

Nem áll rendelkezésre kellő 

információ a módosításhoz K 

Az üzemeltetési, 

fenntartási, működtetési 

tevékenység irányítása, 

ellenőrzése 

Nem hatékony irányítás K 

Ellenőrzés hiánya 
M 

Az üzemeltetési, 

fenntartási, működtetési 

kiadások tervezése 

A költségvetési keret nem 

biztosítja az alapfeladatok 

ellátását 
M 

Költségtakarékos, 

hatékony előirányzat 

felhasználás e kiadások 

körében 

Pazarlás K 
Nem fontossági sorrendben 

történő felhasználás K 

Karbantartási terv 

kidolgozása 

Nincs karbantartási terv 
K 

A terv nem tartalmazza a 

szükséges karbantartásokat K 

Felújítási javaslat készítés Nem készül javaslat K 
A javaslatok nem tartalmaznak 

sorrendiséget 
M 

Üzemeltetési kiadások 

elkülönítése felhasználási 

hely szerint 

Nem kellő információ az egyes 

felhasználási helyek 

költségigényéről 
A 

Selejtezési feladatok 

ellátása 

Használhatatlan eszközök 

felhalmozódása 
A 

Beruházások 

jogszabályok, illetve bel-

ső szabályozások szerinti 

bonyolítása 

Jogszabályok, belső szabályozás 

megsértése 
A 

Fejlesztési elképzelések 

kidolgozása 

Nincsenek fejlesztési 

elképzelések 
A 

A kidolgozások pontatlanok M 
Beruházással kapcsolatos 

hatékonysá-gi, 

gazdaságossági 

vizsgálatok végzése 

Nem készülnek elemzések K 

Az elemzések pontatlanok 
K 

Beruházás megkezdése 

előtti eljárás 

lefolytatásában való 

közreműködés – 

pályáztatás, ajánlatkérés 

stb. 

Nincs kompetens személy 

 

K 
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Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

Beruházási kiadások 

tervezése, ütemezése 

Nincs tervezés K 
Nem megfelelő tervezés K 
A beruházás nem a feladatoknak 

megfelelően ütemezett 
K 

Beruházás lebonyolítása Nincs bonyolító K 
A bonyolító nem megfelelő 

szakértelme 
A 

A beruházások 

teljesítésének ellenőrzése, 

a teljesítés igazolása 

Nincs teljesítésigazolás 
A 

Nem a műszaki tartalomnak 

megfelelő igazolás K 

A beruházások befejezése 

után a beruházások 

aktiválásával, állományba 

vételével kapcsolatos 

feladatok 

 

Nincs műszaki átadás-átvétel A 

A műszaki átadás-átvétel nem 

dokumentált 
A 

A számviteli nyilvántartásokba 

nem kerül bevezetésre 
A 

Elégtelen információ az 

aktiváláshoz 
A 

A vagyonnyilvántartás 

irányítása, ellenőrzése 

Nincs, nem megfelelő irányítás, 

ellenőrzés 
K 

A vagyonnyilvántartás 

rendszerének a 

jogszabályokban, 

valamint a belső 

szabályzatokban előírtak 

szerinti működtetése 

Nincs vagyonnyilvántartás 
A 

A vagyonnyilvántartás pontatlan 

vezetése 
A 

A vagyon naprakész 

könyvviteli nyilvántartása 

(főkönyvi számlákon és 

analitikus 

nyilvántartásokban) 

Lemaradások a 

nyilvántartásokban 

A 

Az ingatlanvagyon 

nyilvántartás vezetése, 

egyeztetése  

Az egyeztetések elmaradása a 

földhivatallal és a főkönyvi 

könyveléssel 
A 

A kincstári vagyonra 

vonatkozó jogszabályok 

betartása a 

vagyonhasználat, 

hasznosítás során 

A vagyon értékesítésére 

vonatkozó szabályok megsértése 

K 

A használatba adott 

vagyon leltározása 

 

A vagyontárgyak eltűnése, 

használhatatlanná válása M 

A munkaerő-gazdálkodási 

tevékenység irányítása, 

Nem megfelelő szervezet 

kialakítása 
K 
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Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

ellenőrzése Hiányzó összhang a 

kompetenciák és folyamatok 

között 
A 

A munkaerő-gazdálkodás 

jogszabály szerinti 

bonyolítása 

A béralap és létszámkeret 

túllépése K 

Gondoskodik a munkaerő-

gazdálkodással 

kapcsolatos általános 

adminisztrációs, 

nyilvántartási és egyéb 

munkajogi feladatok 

ellátásáról 

Nincs nyilvántartás 
K 

A nyilvántartások vezetése 

elégtelen 

K 

Közreműködik a 

megfelelő létszámigény 

kimunkálásában 

A munkaerő létszáma kevesebb a 

szükségesnél 
K 

A munkaerő képzettsége nem 

megfelelő 
K 

A munkatársa tapasztalata nem 

megfelelő 
K 

Közreműködik a létszám 

és személyi juttatás 

előirányzat tervezésénél 

A szükségesnél kevesebb létszám 

és személyi juttatás tervezése A 

Közreműködik az 

előirányzat-maradvány 

személyi juttatások 

maradványa részének 

meghatározásában, 

valamint e maradvány 

felhasználási javaslata 

kidolgozásánál 

Az előirányzatok túllépése 

A 

Irányítja és ellenőrzi a 

készpénzkezelést. 

Nem megfelelő irányítás K 
Nincs ellenőrzés K 

Felelős a házipénztár és 

készpénz kezelés belső 

szabályzat szerinti 

gyakorlatáért 

Téves kifizetések K 
Dupla kifizetések A 
Késő kifizetések A 

Ellátja a házipénztár és 

pénzkezeléssel kapcsolatos 

feladatokat – külön belső 

szabályzat szerint 

A pénztáros nem megfelelő 

szakképzettsége 
A 

A pénztáros nem megfelelő 

tapasztalata 
A 

A pénztáros személyével 

szembeni erkölcsi kifogások K 

Kettős könyvelés 

vezetésének irányítása 

A könyvelési adatbázis 

kialakítása nem történt meg 
K 

A könyvelési adatbázis 

kialakítása nem feladatorientáltan 

történt 
K 
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Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

A számviteli rendszer nem 

menedzsment orientált 
A 

Kettős könyvelés A könyvelés nem átfogó A 
A könyvelés nem lezárt K 
A könyvelés nem folytonos K 
Hibák az adatbevitelben K 

Analitikus nyilvántartás 

vezetésének irányítása 

A könyvelési adatbázis 

kialakítása nem történt meg 
K 

A könyvelési adatbázis 

kialakítása nem feladatorientáltan 

történt 
K 

Számviteli rendszer nem 

menedzsment orientált 
K 

Analitikus nyilvántartások  A könyvelés nem átfogó A 
A könyvelés nem lezárt K 
A könyvelés nem folytonos K 
Hibák az adatbevitelben K 

Az Integritási rendszer 

működtetésében való 

részvétel 

Nincs kidolgozva az Integritási 

szabályzat 
K 

Az ellenőrzési pontok nem teljes 

körűen kerültek meghatározásra A 

Adatszolgáltatás a 

felügyeleti szerv részére 

A jelentések nem megfelelő 

időzítése 
A 

A jelentések nem megfelelő 

struktúrája 
K 

A jelentések nem megfelelő 

tartalma 
A 

Adatszolgáltatás (a 

pénzügyi-gazdálkodási 

területen) más szervnek 

A jelentések nem megfelelő 

időzítése 
A 

A jelentések nem megfelelő 

struktúrája 
K 

A jelentések nem megfelelő 

tartalma 
K 

Szabályzatok elkészítése Nem minden szabályzat készült 

el 
A 

Túlszabályozott rendszer K 
A szabályzatok nem aktualizáltak K 
Nem minden munkafolyamat 

szabályozott 
M 

A munkafolyamatok 

összehangolása nem szabályozott 
A 

Felesleges munkavégzés A 
Párhuzamos munkavégzés K 
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Folyamatok 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 

értékelése 

IT stratégia elkészítése Nem készül IT stratégia K 
A szabályozás nem teljes körű M 

Fizikai védelem kiépítése 

a számítógépek és az 

adatok védelmére 

A biztonságra vonatkozó 

előírások nem megfelelőek 
K 

A munkatársak nem tartják be a 

biztonsági előírásokat 
K 

A biztonság védelmének tárgyi 

feltételei nem adottak 
K 

Adatlopás K 
A hálózati és egyedi 

alkalmazásokhoz 

hozzáférés szabályozása 

A hozzáférések jelszóval nem 

védettek 
K 

A jelszavak titkossága nem 

biztosított 
A 

Irányítja és ellenőrzi a 

pénzkezelést 

Nem megfelelő irányítás K 
Nincs ellenőrzés K 

Ellátja a pénzkezeléssel 

kapcsolatos feladatokat – 

külön belső szabályzat 

szerint 

Téves kifizetések K 
Dupla kifizetések A 
Késő kifizetések A 

 

 

 

 

A=alacsony kockázatú 

K=közepes kockázatú 

M=magas kockázatú 

 

 

 

 

Belső ellenőrök 

felsorolása 

Belső ellenőrök képzettsége Szükséges ellenőri létszám 

szintenkénti bontásban 

Varga Péter 

Okleveles nemzetközi 

adószakértő, regisztrált belső 

ellenőr, belső ellenőrzési 

vezető 

1 fő belső ellenőrzési vezető 
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Belső ellenőrzési 

fejlesztési terv elemei 

Belső ellenőrök képzési 

tervének elemei 

Belső ellenőrzés tárgyi és 

információs igénye 

A belső ellenőrzés és az 

ellenőrzött szervezeti 

egységek közötti 

folyamatos 

munkakapcsolat 

megteremtése. 

Törvényi előíráson alapuló 

kötelező képzéseken történő 

részvétel. 

A munkavégzéshez szükséges 

irodarész, számítástechnikai 

eszközök. 

A belső ellenőrzés által tett 

javaslatok folyamatos 

beépítése a napi 

munkavégzés elemeibe. 

A kötelező képzéseken túli 

folyamatos pénzügyi 

képzéseken való részvétel a 

belső ellenőr által. 

Hosszú távú, éves tervek 

megismerése, a szükséges 

hazai és EU jogszabályokhoz 

hozzáférés, saját szabályzatok 

megismerése, fontosabb 

vezetői döntések 

megismerése, vezetői-, 

munkaértekezleteken részvétel 

szükség szerint. 

A belső ellenőr tanácsadói 

tevékenységének 

folyamatos igénybevétele a 

pénzügyi folyamatok során. 

A belső ellenőrök képzései 

során megszerzett tudásanyag 

folyamatos továbbítása az 

ellenőrzött szervezeti 

egységek felé. 

Pénzügyi-, irányítási-, és 

operatív működésre 

vonatkozó adatok, 

információk és beszámolók. 

 

2020. év december hó 07. nap 

 

                                                                                                                                    Jóváhagyta: 

                                             

…………………………………………………………. 

                                                                 

KÖZÉPTÁVÚ ELLENŐRZÉSI TERV:  

A 2021. JANUÁR 01. ÉS 2025. DECEMBER 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 

 

A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 30. §-a szerint előírt középtávú ellenőrzési tervet a 

költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni 

 

 

KÖZÉPTÁVÚ ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ellenőrzendő folyamatok és 

szervezeti egységek 
Azonosított kockázatok 

Gyakori

ság 

Erőforrás 

szükséglet Fő 

folyam

at 

Folyamat 

 
A kockázat leírása 

1 1. Gazdasági program 

készítése 

Célok és források 

összhangjának hiánya 

 

3 
 

6 szakértői nap 
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Tervezé
s 

2. Költségvetési 

koncepció 

kialakítása 

Koncepcióhoz szükséges 

információk hiánya 

évent

e 
(1 ellenőr) 

3. Költségvetési 

koncepció 

jóváhagyása 

Jóváhagyás hiánya 

4. Költségvetési 

rendelet-tervezet 

készítése 

Nem készül el a rendelet-

tervezet 

5. Működési kiadások 

tervezése 

Kiadások túltervezése 

Kiadások alultervezése 

6. Felhalmozási 

kiadások tervezése 

Felhalmozási kiadások 

túltervezése 

Felhalmozási kiadások 

alultervezése 

 

 7. Állami 

támogatások 

tervezése 

Állami támogatás túltervezése 

  

Állami támogatás alultervezése 

8. Saját bevételek 

tervezése 

Saját bevételek felültervezése 

Saját bevételek alultervezése 

9. Finanszírozás 

tervezése 

Források időben nem állnak 

rendelkezésre 

10. Költségvetés 

összeállítása 

Kiadások és bevételek nem reális 

számbavétele 

11. Költségvetés 

jóváhagyása 

Nincs jóváhagyott költségvetés 

12. Elemi költségvetés 

megküldése a 

Kincstár részére 

Elemi költségvetés nem kerül 

megküldésre a Kincstár részére 

13. Elemi költségvetés 

kiadása az 

intézmények 

részére 

Megfelelő információ hiánya 

intézményeknél 

14. Előirányzat 

nyilvántartásba 

vétele 

Nem áll rendelkezésre kellő 

információ az előirányzatokról 

15. Költségvetési 

előirányzatok 

módosításának 

előkészítése 

Előirányzat módosítások 

túltervezése 

Előirányzat módosítások 

alultervezése 



39 

 

16. Költségvetési 

előirányzatok 

módosításának 

jóváhagyása 

Nincs jóváhagyás 

 

 17. Előirányzatok 

nyilvántartásának 

módosítása 

Nem áll rendelkezésre kellő 

információ módosított 

előirányzatról  

 

18. Elemi költségvetés 

megőrzése 

A későbbiekben nem áll 

rendelkezésre a költségvetés 

2 

Előirán
yzat-

felhasz
nálás 

1. Az előirányzat-

felhasználás 

jogszabályoknak, 

és belső 

szabályoknak 

megfelelő 

irányítása, 

ellenőrzése 

Az előirányzat-felhasználás nem 

szabályozott, nincs ellenőrzés 

 

2 

évent

e 

 
14 

szakértői 
nap 

(1 ellenőr) 

2. Eredeti 

előirányzatok 

meghatározása, - 

előirányzat 

lebontás 

Az elemi költségvetés alapján az 

előirányzatok nem kerülnek a 

feladatokra lebontásra 

3. Előirányzat 

felhasználási 

ütemterv készítése, 

szükség szerinti 

módosítása 

Nem készül ütemterv 

Nincs folyamatos módosítás 

4. Likviditási terv 

készítése és 

módosítása 

 

Nem készül likviditási terv 

Nincs folyamatos módosítás 

5. Kötelezettségvállal

ás 

Nem jogosultak gyakorolják a 

jogköröket 

A jogkörök gyakorlása formális 

6. Kötelezettségvállal

ás ellenjegyzése 

Nem jogosultak gyakorolják a 

jogköröket 

Jogkörök gyakorlása formális, 

ill. az ellenjegyzés utasításra 

történik 

 

 

 7. Végrehajtás Visszaélés menedzsment szinten 

 

 

Szándékos szabálytalanságok 

Csalás elkövetése külső személy 

által 
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Csalás elkövetése belső személy 

által 

Közbeszerzési szabályok 

figyelmen kívül hagyása 

8. Szakmai teljesítés 

igazolása 

Jogosultak kijelölése hiányzik 

A jogkörök gyakorlása formális, 

ill. hiányzik 

9. Utalványozás Nem jogosultak gyakorolják a 

jogköröket 

A jogkörök gyakorlása formális 

10. Ellenjegyzés Nem jogosultak gyakorolják a 

jogköröket 

Jogkörök gyakorlása formális, 

ill. ellenjegyzés utasításra 

történik 

11. Érvényesítés Érvényesítést nem megfelelő 

képesítésű személy végzi 

Érvényesítés hiányos okmányok 

alapján történik 

3 
Üzemelt
etés, 
fenntart
ás, 
működt
etés 

 

1. Az üzemeltetési, 

fenntartási, 

működtetési 

tevékenység 

irányítása, 

ellenőrzése 

Nem hatékony irányítás  

5 

évent

e 

8 szakértői 
nap 

(1 ellenőr) 
Ellenőrzés hiánya 

2. Az üzemeltetési, 

fenntartási, 

működtetési 

kiadások tervezése 

A költségvetési keret nem 

biztosítja az alapfeladatok 

ellátását 

3. Költségtakarékos, 

hatékony 

előirányzat 

felhasználás e 

kiadások körében 

Pazarlás 

Nem fontossági sorrendben 

történő felhasználás 

4. Karbantartási terv 

kidolgozása 

Nincs karbantartási terv 

Terv nem tartalmazza a 

szükséges karbantartásokat 

5. Felújítási javaslat 

készítés 

Nem készül javaslat 

Javaslatok nem tartalmaznak 

sorrendiséget 

6. Ingatlan 

üzemeltetés 

Állag megóvási szempontok 

figyelmen kívül hagyása 

7. Gépjárművek 

üzemeltetése 

Karbantartás elhanyagolása 

8. Számítástechnikai 

eszközök 

üzemeltetése 

Korszerűsítés, programok 

frissítésének elhanyagolása 



41 

 

9. Egyéb üzemeltetés Költségtakarékossági 

szempontok figyelmen kívül 

hagyása 

10. Üzemeltetési 

kiadások 

elkülönítése 

felhasználási hely 

szerint 

Nem kellő információ egyes 

felhasználási helyek 

költségigényéről 

4 

Beruhá
zás 

 

1. A beruházások 

jogszabályok, 

illetve belső 

szabályozások 

szerinti 

lebonyolítása 

Jogszabályok, belső szabályok 

megsértése 

 

4 

évent

e 

8 szakértői 
nap 

(1 ellenőr) 

2. Fejlesztési 

elképzelések 

kidolgozása 

Nincsenek fejlesztési 

elképzelések 

A kidolgozások pontatlanok 

 

 3. A felügyelt 

intézmények 

fejlesztési 

elképzeléseinek 

áttekintése 

Intézmények hiányos 

adatszolgáltatása 

 

 

4. Beruházással 

kapcsolatos 

hatékonysági, 

gazdaságossági 

vizsgálatok 

végzése 

Nem készülnek elemzések 

Elemzések pontatlanok 

5. Beruházási 

kiadások tervezése, 

ütemezése 

Nincs tervezés 

Nem megfelelő tervezés 

A beruházás nem a feladatoknak 

megfelelően ütemezett 

6. Beruházás 

megkezdése előtti 

eljárás 

lefolytatásában 

való közreműködés 

– pályáztatás, 

ajánlatkérés, 

közbeszerzési 

eljárás, stb. 

Nincs kompetens személy 

Közbeszerzés szabályainak 

megsértése 

7. Beruházás 

lebonyolítása 

Nincs bonyolító 

A bonyolító nem megfelelő 

szakértelme 

8. A beruházások 

teljesítésének 

Nincs teljesítésigazolás 
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ellenőrzése, a 

teljesítés igazolása 

Nem műszaki tartalomnak 

megfelelő igazolás 

 

 

 

 

 9. A beruházások 

befejezése után a 

beruházások 

aktiválásával, 

állományba 

vételével 

kapcsolatos 

feladatok 

Nincs műszaki átadás-átvétel 

 

 

A műszaki átadás-átvétel nem 

dokumentált 

A számviteli nyilvántartásokba 

nem kerül bevezetésre 

Elégtelen információ az 

aktiváláshoz 

5 
Vagyon
gazdálk
odási 
feladato
k 

 

 

1. A 

vagyongazdálkodás

i koncepció 

összeállítása 

Koncepció nem megfelelő 

aktualizálása 

 

5 

évent

e 

10 
szakértői 

nap 
(1 ellenőr) 

2. Vagyongazdálkodá

si koncepció 

elfogadása 

Nincs elfogadott koncepció 

3. Ingatlan 

gazdálkodás 

Vagyongazdálkodásra vonatkozó 

szabályok megsértése 

4. Tárgyi eszközökkel 

való gazdálkodás 

Vagyonvédelmi előírások 

megsértése 

5. Befektetett 

pénzügyi 

eszközökkel való 

gazdálkodás 

Nem megfelelően hatékony 

befektetések megvalósítása 

6. Anyag és 

készletgazdálkodás 

Beszerzésre vonatkozó előírások 

megsértése 

7. Leltározási 

feladatok 

Vagyontárgyak eltűnése, 

használhatatlanná válása 

8. Felesleges 

vagyontárgyak 

kezelése 

Vonatkozó belső utasítás be nem 

tartása 

9. Selejtezés Vonatkozó belső utasítás be nem 

tartása 

 

 

 10. Pénzgazdálkodás, 

hitelgazdálkodás, 

finanszírozás, 

követelések, 

kötelezettségek 

kezelése 

Fizetőképesség megőrzése 

 

 

Követelések, kötelezettségek 

nem megfelelő számbavétele 

6 1. Munkaerő felvétel, 

kinevezés 

Követelményeknek nem 

megfelelő munkaerő felvétele 

 

3éve
6 szakértői 

nap 
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Humán 
erőforrá
s 
gazdálk
odás 

 

2. Képzés, oktatás Munkaköri előírásoknak 

megfelelő képzés hiánya 

nte (1 ellenőr) 

3. Besorolás, 

javadalmazás, 

bérezés 

Munkakör, végzettség, egyéb 

feltételek nem megfelelő 

megállapítása 

4. Minősítés, 

fegyelmi 

felelősségre vonás 

Nincs megfelelő értékelés 

5. Személyügyi 

nyilvántartás 

Nincs nyilvántartás 

A nyilvántartások vezetése 

elégtelen 

6. Béralappal való 

gazdálkodás 

A béralap és létszámkeret 

túllépése 

7. Közreműködik az 

előirányzat-

maradvány 

személyi juttatások 

maradványa 

részének 

meghatározásában, 

valamint e 

maradvány 

felhasználási 

javaslata 

kidolgozásánál 

Az előirányzatok túllépése 

7 
Készpé
nzkezel
és 

 

1. Irányítja és 

ellenőrzi a 

készpénzkezelést. 

Nem megfelelő irányítás  

1 

évent

e 

4 szakértői 
nap 

(1 ellenőr) Nincs ellenőrzés 

 

 

 2. Felelős a 

házipénztár és 

készpénz kezelés 

belső szabályzat 

szerinti 

gyakorlatáért 

Téves kifizetések 

 

 

Dupla kifizetések 

Késő kifizetések 

3. Pénztári rend 

betartása 

Eltérés a helyi szabályozásban 

foglaltaktól 

4. Pénztári 

nyilvántartások 

vezetése 

Nyilvántartások pontatlansága 

Nyilvántartások nem naprakész, 

folyamatos vezetése 

5. Elszámolásra 

kiadott összegek 

nyilvántartása 

Nyilvántartás hiányos, 

könyveléssel nem egyező 

vezetése 
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Elszámolás elmaradása, 

határidőn túli elszámolás 

6. Letétek kezelése, 

nyilvántartása 

Letétek hiányos nyilvántartása 

Letétek nem biztonságos tárolása 

7. Értékpapírok 

kezelése, 

nyilvántartása 

Értékpapírok nem megfelelő 

nyilvántartása 

Értékpapírok nem megfelelő 

tárolása 

 

 

 

 8. Valuta kezelése, 

nyilvántartása 

Valuta nyilvántartás nem 

megfelelő vezetése 

 

 

Biztonságos tárolás hiánya 

9. Szigorú számadású 

nyomtatványok 

kezelése 

Nem teljes körű nyilvántartás 

Betelt tömbök nem megfelelő 

kezelése 

10. Pénztári ellenőrzés Pénztári ellenőrzés hiánya 

Pénztárellenőrzés formális 

végrehajtása 

8 
Banksz
ámlák 
kezelés
e 

 

1. Irányítja és 

ellenőrzi a 

pénzkezelést 

Nem megfelelő irányítás  

1 

évent

e 

4 szakértői 
nap 

(1 ellenőr) Nincs ellenőrzés 

2. Ellátja a 

pénzkezeléssel 

kapcsolatos 

feladatokat – külön 

belső szabályzat 

szerint 

Téves kifizetések 

Dupla kifizetések 

Késő kifizetések 

3. Bankszámla feletti 

rendelkezés 

Rendelkezés előtti ellenőrzés 

elmulasztása 

4. Átutalások 

elkészítése, 

pénzintézethez 

továbbítása 

Határidőn túl teljesített átutalás 
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 5. Lekötött betétek 

nyilvántartása, 

kezelése 

Lejárt betét újbóli befektetésének 

elmulasztása 

  

6. Hitelek 

nyilvántartása, 

törlesztésekkel 

kapcsolatos 

feladatok ellátása 

Törlesztések elmaradása, 

késedelmes törlesztés 

9 
Adatszo
lgáltatá
sok, 
főkönyv
i 
könyvel
és, 
analitik
us 
nyilvánt
artás, 
beszám
oló 
készítés 

 

1. Befektetett 

eszközök analitikus 

nyilvántartása 

Könyvelés nem átfogó  

2 

évent

e 

14 
szakértői 

nap 
(1 ellenőr) 

Könyvelés nem lezárt 

Könyvelés nem folyamatos 

Hibák az adatbevitelben 

2. Készletek 

analitikus 

nyilvántartása 

Könyvelés nem átfogó 

Könyvelés nem lezárt 

A könyvelés nem folyamatos 

Hibák az adatbevitelben 

3. Vevő, adós, szállító 

analitika vezetése 

Könyvelés nem átfogó 

Könyvelés nem lezárt 

A könyvelés nem folyamatos 

Hibák az adatbevitelben 

 

 4. Követelések, 

kötelezettségek 

analitikus 

nyilvántartása 

Könyvelés nem átfogó   

Könyvelés nem lezárt 

A könyvelés nem folyamatos 

Hibák az adatbevitelben 

5. Aktív, passzív 

pénzügyi 

elszámolások 

analitikus 

nyilvántartása 

Könyvelés nem átfogó 

Könyvelés nem lezárt 

A könyvelés nem folyamatos 

Hibák az adatbevitelben 

6. Kötelezettségvállalá

sok analitikus 

nyilvántartása 

Nincs nyilvántartás 

Nyilvántartás vezetése nem 

folyamatos, nem szolgáltat 

megfelelő információt 

7. Banknapló 

pénztárnapló 

Nem folyamatos, naprakész 

vezetés 
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vezetése Szükséges egyeztetés 

elmulasztása 

8. „Vegyes napló” 

vezetése 

Bizonylat nélküli könyvelés 

9. Bérelszámolás, 

bérfeladás 

Bérfeladás hiányos teljesítése 

Bérfeladás határidőn túli 

teljesítése 

Bérelszámolás feladással történő 

egyeztetésének elmulasztása 

10. Bérnyilvántartás, 

bérnapló vezetése 

Nincs nyilvántartás 

A nyilvántartások vezetése 

elégtelen 

 

 

 

 

 

 11. Adó és járulék 

elszámolás, bevallás 

Bevallások késedelmes 

elkészítése 

  

Bevallások pontatlan elkészítése 

Adók, járulékok késedelmes 

átutalása 

Adók, járulékok helytelen 

összegű átutalása 

12. Bevételek, kiadások, 

pénzmaradvány 

elszámolása 

Elszámolások nem megfelelő 

időzítése 

Elszámolások nem megfelelő 

tartalma 

 13. Főkönyvi könyvelés Könyvelés nem átfogó 

Könyvelés nem lezárt 

Könyvelés nem folytonos 

Hibák az adatbevitelben 

14. Analitikák, főkönyvi 

naplók egyeztetése 

Egyeztetés nem teljes körű 

Egyeztetés nem készül el 

határidőre 

15. Leltárak készítése Vagyontárgyak el-tűnése, 

használhatatlanná válása 

16. Zárások, beszámoló 

készítés 

Zárás, beszámoló nem megfelelő 

időzítése 

Zárás, beszámoló nem megfelelő 

tartalma 

17. Intézményi 

beszámolók 

felülvizsgálata, 

összesítése 

Intézményi beszámoló nem 

megfelelő adattartalma 

Intézményi beszámolók nem 

megfelelő összesítése 

18. Összesített 

beszámoló 

Megküldött beszámoló nem 

megfelelő adattartalma 
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megküldése a 

Kincstárnak 

Beszámoló késedelmes 

megküldése 

 

 19. Zárszámadási 

rendelet-tervezet 

elkészítése 

Zárszámadási rendelet-tervezet 

nem megfelelő adattartalma 

  

20. Zárszámadási 

rendelet jóváhagyása 

Nincs jóváhagyott zárszámadás 

21. Különféle 

adatszolgáltatások, 

statisztikák és a 

kapcsolódó 

nyilvántartások 

vezetése 

Nyilvántartások nem megfelelő 

struktúrája 

Nyilvántartások nem naprakész 

vezetése 

Adatszolgáltatások nem megfelelő 

adattartalma 

10  

Integrit

ás 

1. Az Integritási 

rendszer kialakítása, 

működtetése és 

fejlesztése 

Nincs kidolgozva az Integritással 

kapcsolatos rendszer 

 

4 

évent

e 

4 
szakértői 

nap 
(1 

ellenőr) 2. Szabálytalanságok 

kezelése eljárási 

rendjének 

kialakítása 

Eljárásrend kidolgozásának 

elmulasztása 

3. Ellenőrzési 

nyomvonal 

kialakítása 

Az ellenőrzési pontok nem teljes 

körűen kerültek meghatározásra 

4. Kockázatkezelési 

rendszer kialakítása 

Kockázati tényezők nem objektív 

számbavétele 

11 
Szabály
ozottsá
g 

 

1. Szabályzatok 

elkészítése 

Nem minden szabályzat készül el  

3 

évent

e 

6 
szakértői 

nap 
(1 

ellenőr) 

2. Szervezeti és 

Működési 

Szabályzat 

Túlszabályozott rendszer 

Munkafolyamatok összehangolása 

nem szabályozott 

3. Ügyrend Túlszabályozott rendszer 

Nem minden munkafolyamat 

szabályozott 

4. Gazdasági szervezet 

ügyrendje 

Túlszabályozott rendszer 

Nem minden munkafolyamat 

szabályozott 

 

 5. Számviteli politika 

és kapcsolódó 

szabályzatok 

A szabályzatok nem aktualizáltak   

6. Számlarend Számlarend nem aktualizált 

7. Belső ellenőrzési 

kézikönyv 

Nem tartalmazza a helyi 

sajátosságokat 
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8. Munkaügyi 

szabályzatok 

Szabályzatok nem aktualizáltak 

9. Informatikai 

szabályzat 

Nem biztosítja a megfelelő 

védelmet 

 10. Közbeszerzési 

szabályzat 

Szabályzat nem aktualizált   

11. Egyéb szabályzatok Elkészítés hiánya, aktualizálás 

elmulasztása 

Túlszabályozás, ill. egyes 

területek szabályozásának hiánya 

12 

IT 
Biztons

ág 

 

1. IT stratégia 

elkészítése 

Nem készül stratégia  

3 

éven

te 

4 
szakértői 

nap 
(1 ellenőr) 

A szabályozás nem teljes körű 

2. Fizikai védelem 

kiépítése a 

számítógépek és az 

adatok védelmére 

Nem teljes körű védelem 

3. A hálózati és egyedi 

alkalmazásokhoz 

hozzáférés 

szabályozása 

Szabályozás hiánya 

Hozzáférési jelszavak titkossága 

nem biztosított 

4. Szoftverek 

licenceinek 

nyilvántartása 

Nyilvántartás hiánya, nem 

naprakész vezetés 

 

 5. Titok és 

adatvédelem 

biztosítása 

Biztonságra vonatkozó előírások 

nem megfelelőek 

  

Munkatársak nem tartják be a 

biztonsági előírásokat 

Biztonság tárgyi feltételei nem 

adottak 

Adatlopás 

 

Ellenőrzés területeinek kiterjesztése 

Szervezeti változás miatt  Tevékenység változása miatt 

- - 

- - 

 

Belső ellenőrök felsorolása Személyre szóló képzési terv elemei 

Varga Péter 
Belső ellenőrök kötelező szakmai 
továbbképzése 2 évente 

2020.év december hó 07. nap 

                                                                                                                                                

Jóváhagyta:                                                                                                                        

--------------------------------------------------- 
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Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az 

értük fizetendő térítési díjakról szóló 5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő elfogadta, 1 képviselő véleményének 

meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő rendeletet alkotta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

19/2020. (XII.16.) 

Önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő térítési díjakról 

szóló 5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § -ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő térítési 

díjakról szóló 5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Horváth Tibor        Bereczki Mária 

polgármester                jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2020. december 16.    

         Bereczki Mária 

                jegyző 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő térítési díjakról 

szóló 5/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

 

19/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban erre 

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

rendeletet alkot.  

 

A Szt. rendelkezései alapján, ha a fenntartó többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási 

megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint rendeletet alkot.  

 

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás döntése alapján Újfehértó Város 

Önkormányzata szabályozza rendeletében a közös fenntartású intézményekre vonatkozó 

szabályokat, ezért a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 5/2019. 

(IV.12.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezése indokolt. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezés. 

2. §-hoz 

A rendelet hatályba lépését határozza meg. 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól 

szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő elfogadta,  1 képviselő véleményének 

meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő rendeletet alkotta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

 

20/2020. (XII.16.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól 

szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő felhatalmazásra, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) 

bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 6/2015. 

(III.12.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Horváth Tibor       Bereczki Mária 

polgármester            jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum:Nagykálló, 2020. december 16.    

         Bereczki Mária 

                jegyző 

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól 

szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

 

20/2020. ( XII.16.) önkormányzati rendelet 

 

indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Az avarégetés káros a környezetre és az emberi egészségre. A levegőminőség alakulásában a 

lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) 

bekezdése alapján 2021. január 1-jén hatályát veszti a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezés. 

2. §-hoz 

A rendelet hatályba lépését határozza meg. 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítése tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő elfogadta, 1 képviselő 
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véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

103/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 

 

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 helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Jegyző 

 

Határozatot kapják: Adócsoport 

               Ügyintéző, 

               Képviselő-testületi referens, 

               Irattár. 

 

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalának 2020. évi munkájáról 

szóló beszámoló tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 
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vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

104/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Beszámoló a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkája 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: 

 

Elfogadja a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

- A Hivatal szervezeti egységei 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés a Bizottságok 2020. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 
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megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő elfogadta, 1 képviselő 

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

105/2020. (XII.15.)  

h a t á r o z a t a  

a Bizottságok 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 

 

Képviselő-testület 

 

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: 

 

- a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, a Városstratégiai Bizottság, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság valamint a Sport Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

- Gazdasági csoport 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (8.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 

évi munkatervének elfogadása tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 
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megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 7 képviselő elfogadta, 1 kép képviselő nem 

fogadta el, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

106/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének 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: 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének általános 

előírásait a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos  

 

Határozatot kapják: 

1. Nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

2. Érintettek 

3. Képviselő-testületi referens.      

4. Gazdasági Iroda                     

5. Ügyintéző  /2020. 

6. Irattár.     

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
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1. TESTÜLETI ÜLÉSEK HELYE: Városháza (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) Tanácskozó terme (III. 

em. 404. ajtó) 

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

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

 3. AZ ELŐTERJESZTÉSEK, BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK ÉS EGYÉB MUNKAANYAGOK 

LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a kitűzött napirend szerinti rendes ülést megelőző hét szerda 16.00 

óra (amennyiben munkaszüneti nap, akkor a soron következő munkanap) 

 4. AZ ELŐTERJESZTÉSEK TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE: a jegyző feladata 

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

nappal megküldésre kerül 

 6. TESTÜLETI ÜLÉSEKRE MEGHÍVANDÓK: SZMSZ szerint 

   

Az ülés időpontja: 2021. január 28. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

4.) Előterjesztés az egyes önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

rendelet hatályosulásáról 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

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

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Szociális csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  



58 

 

6.) Előterjesztés a Nagykállói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság 

 

7.) Előterjesztés a 2021. évre tervezett kulturális programok tárgyában 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: illetékes bizottság 

 

8.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata  2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

9.) Előterjesztés a Pindur Palota Bölcsőde 2021. évi költségvetésének elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

10.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói 

Intézményegysége 2021. évi költségvetésének elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

Az ülés időpontja: 2021. február 25. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

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

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

4.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzat 2021-2022 évekre vonatkozó saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

   

5.) Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

6.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési tervének elfogadása 

tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: jegyző 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

7.) Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesítménycéljainak 

meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

8.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitvatartási rendjének 

meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

9.) Beszámoló a képviselő-testület  tagjai 2021. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat tételi  

kötelezettségének teljesítéséről 
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Előterjesztő: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

 10.) Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

Előkészítő: jegyző, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2021. március 25. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

4.) Beszámoló a 2020. évben civil szervezeteknek nyújtott támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

5.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásra benyújtott 

pályázatok elbírálása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: illetékes bizottság 

  

6.) Előterjesztés a 2021. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 
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Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

 

7.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának 

meghatározására a 2021/2022-as nevelési évre vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

  

Az ülés időpontja: 2021. április 29. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

   

4.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Szociális csoport  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

5.) Beszámoló a szociális intézményhálózat 2020. évi működéséről, költségvetési beszámoló 

(Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde) 

Előterjesztő: polgármester 
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Előkészítő: jegyző, Szociális intézmény vezetője 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

6.) Beszámoló a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

rendelet végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

7.) Előterjesztés a 2021. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

8.) Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyása tárgyában  

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

9.) Előterjesztés a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az ülés időpontja:  2021. május 27. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 



63 

 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

4.)  Beszámoló Nagykálló város közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Rendőrőrs, Polgármesteri Hivatal  

Meghívandók: Rendőrőrs parancsnoka 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság  

 

5.) Előterjesztés a TESZOVÁL KFT 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg és 

eredmény-kimutatás) elfogadásáról  

a) Döntés a KFT 2020. évi beszámolójáról, ezen belül a mérleg, eredmény kimutatásról  

b) Döntés a KFT éves beszámolójához csatolt könyvvizsgálói jelentésről 

c) Döntés a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról 

d) Döntés a KFT 2020. évi adózott eredményének felhasználásáról 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Felügyelő bizottság és ügyvezető  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

 6.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának (mérleg és eredmény-kimutatás) elfogadásáról  

a) Döntés a KFT 2020. évi beszámolójáról, ezen belül a mérleg, eredmény kimutatásról  

b) Döntés a KFT éves beszámolójához csatolt könyvvizsgálói jelentésről 

c) Döntés a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról 

d) Döntés a KFT 2020. évi adózott eredményének felhasználásáról 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Felügyelő bizottság és ügyvezető  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

7.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évben végzett közművelődési 

tevékenysége tárgyában 

Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

8.) Előterjesztés a központi ügyelettel kapcsolatos beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: jegyző  
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Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

9.) Előterjesztés az „Urbs Novum” Városfejlesztési Társaság Nonprofit Kft. 2020.  évi 

egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

10.) Előterjesztés a „Kállai Kettős” Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

11.) Előterjesztés a „Kállai Kettős Gazda” Nonprofit Kft.  2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

 12.) Előterjesztés a Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

13.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

14.) Előterjesztés a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 2020.  évi 

egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 
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Véleményező: valamennyi bizottság 

 

 

Az ülés időpontja:  2021. június 24. 

 

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

4.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Ügyvédi Iroda, jegyző  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

5.) Előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja:  2021. július 29. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

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

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

4.) Előterjesztés Nagykálló Város Szakmai díjainak odaítéléséről  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző 

Véleményező: illetékes bizottság 

 

Az ülés időpontja:  2021. augusztus 26. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

   

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

   

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet   

Az ülés időpontja: 2021. szeptember 30. 

 

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előkészítő: Szociális csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához való csatlakozásról és a pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Szociális csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

6.) Beszámoló a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda  2021/2022. nevelési évben végzett 

munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Intézményvezető, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság. Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

7.) Előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező:  valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2021. október 28. 

 

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

 

 4.) Előterjesztés Nagykálló Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester  
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Előkészítő: Bizottsági elnök 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság, Sport Bizottság 

  

5.) Beszámoló a város közművelődésének helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Polgármesteri hivatal, Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 6.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság  2021. évi munkájáról  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: vezető, Polgármesteri Hivatal 

Véleményező: Városstratégiai Bizottság 

  

7.) Beszámoló a Ratkó József Városi Könyvtár 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: vezető, Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

8.) Előterjesztés az iskolai körzethatár meghatározására vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2021. november 25. 

 

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 
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4.) Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 

Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Adócsoport 

Véleményező: illetékes bizottság 

  

5.) Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

6.) Előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: valamennyi bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2021. december 16. 

  

1.) Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

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

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Vezetői Kabinet  

  

3.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól 

Előterjesztő: jegyző 

Előkészítő: Vezetői Kabinet 

  

4.) Beszámoló a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző  

Előkészítő: jegyző  

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

5.) Beszámoló a bizottságok 2021. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Bizottsági elnökök, Polgármesteri Hivatal 
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Véleményező: valamennyi bizottság 

  

6.) Előterjesztés gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról (intézményi 

térítési díjak megállapításáról) szóló helyi rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester  

Előkészítő: Gazdasági csoport 

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

  

7.) Előterjesztés Nagykálló város Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző  

Véleményező: valamennyi bizottság 

  

8.) Előterjesztés a lejáró szerződések felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző  

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 

 

KÖZMEGHALLGATÁS: 2021. augusztus 19. 

1.)Tájékoztató a Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évben végzett munkájáról, valamint a 

jövőben megvalósítandó tervekről 

Előadó: polgármester 

 

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

 

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft., mint közművelődési 

feladatellátó 2020. évi tevékenységéről készült beszámoló tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 7 képviselő elfogadta, 1 kép képviselő nem 

fogadta el, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 
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---------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

107/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

Beszámoló a  Nagykállói  Közhasznú Nonprofit Kft, mint közművelődési feladatellátó 2020. évi 

tevékenysége tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 

törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös 

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Elfogadja a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó közművelődési 

feladatellátásra vonatkozó beszámolóját. 

 

2.) Elfogadja a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás felhasználására 

vonatkozó átcsoportosítási kérelmet. 

 

Határidő:2020. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

Határozatot kapják: 

- Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

 - Gazdasági iroda 

 - Képviselő – testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés fogorvosi tevékenység befejezéséről szóló tájékoztató tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 
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vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

108/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

Tájékoztatás fogorvosi tevékenység befejezéséről 

 

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: 

 

- Dr. Csiszár Mónika fogorvosi tevékenységének befejezéséről szóló tájékoztatást elfogadja. 

  

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Értesülnek:            

 Dr. Csiszár Mónika 4320 Nagykálló, Debreceni utca 23. 

 Képviselő-testületi referens 

 Gazdasági irodavezető     

 Ügyintéző Kp/1966/2020 

 Irattár     

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

Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 azonosítószámú „Zöld 

Nagykálló Projekt” keretében megvalósuló Napstrand alulhasznosított öltözőjének 

funkcióbővítő felújításához kapcsolódó ajánlattételi eljárás eredménye és saját forrás 

biztosítása tárgyában 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 
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vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 4 képviselő elfogadta, 4 kép képviselő nem 

fogadta el, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

109/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a  

 

a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 azonosítószámú „Zöld Nagykálló Projekt” keretében 

megvalósuló Napstrand alulhasznosított öltözőjének funkcióbővítő felújításához kapcsolódó 

ajánlattételi eljárás eredménye és saját forrás biztosítása 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: 

 

- Nem támogatja a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 azonosítószámú „Zöld Nagykálló Projekt” 

keretében megvalósuló Napstrand alulhasznosított öltözőjének funkcióbővítő felújításához 

kapcsolódó ajánlattételi eljárás eredményét és saját forrás biztosítását elfogadásra. 

- Új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- Gazdasági iroda Pály/8/2020. 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés a 2021. évi járási startmunka minta-/ ráépülő programok 

benyújtásának támogatásához való hozzájárulás tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

110/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

a 2021. évi járási startmunka programok benyújtásának támogatásáról való  

hozzájárulás 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: 

 

- egyetért azzal, hogy Nagykálló Város Önkormányzata a 2021. évi járási startmunka 

közfoglalkoztatási programokra az alábbiak szerint nyújtsa be igényét: 

 

1.) Startmunka mintaprogram / Mezőgazdasági program:  

 időtartama: 2021.03.01-2022.02.28 

 tervezett létszám: 35 fő 

 Bérköltség: 37.893.324.- forint 

 Beruházási és dologi költségek összesen: előzetes kalkuláció alapján:10-13.000.000.- 

forint 
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A program tervezett bemutatása: 

A program keretein belül egyrészt az önkormányzat mezőgazdasági művelésre alkalmas 

területeinek hasznosítása, másrészt a programban résztvevők értékteremtő munkába való 

foglalkoztatását valósítanánk meg, intenzív zöldség- illetve gyümölcstermesztés keretein belül. 

Zöldségtermesztésen belül paprikatermesztés, sütőtök, burgonya, paprika, sárgarépa, 

dughagyma,karfiol,brokkoli termesztését szeretnénk megvalósítani, illetve táj-és kertépítést is 

szeretnénk végezni a város közigazgatási területein belül. 

 

2.) Startmunka mintaprogram / Szociális jellegű program  

 időtartama: 2021.03.01-2022.02.28 

 tervezett létszám: 99 fő  

 Bérköltség: 104.812.512.- forint 

 Beruházási és dologi költségek összesen: előzetes kalkuláció alapján: 10-15.000.000.-

forint 

 

A program tervezett bemutatása: 

A program keretein belül az előző évekhez hasonlóan szeretnénk a programban megvalósítani a 

feladatokat. Csapadékvíz elvezetőink minden évben hordalékkal telnek meg,így ezek takarítása 

minden évben visszatérő probléma, szintúgy, mint a parlagfű irtása, tehát ezeket a feladatokat is 

szeretnénk elvégezni. Az illegális hulladék-lerakóhelyeket is fel szeretnénk számolni, ugyanis ez 

évről-évre visszatérő probléma. Földutjaink rendben tartása is visszatérő feladat, illetve a fasor 

növése járhatatlanná teszi az adott szakaszokat. Kátyúzási, padkajavítási, cserjeritkítási és útőr 

feladatokat is ellátnánk a program keretein belül. 

 

3.) Startmunka mintaprogram / Helyi sajátosságokra épülő:  

 időtartama: 2021.03.01-2022.02.28 

 tervezett létszám: 20 fő  

 Bérköltség: 21.618.720.- forint 

 Beruházási és dologi költségek összesen: előzetes kalkuláció alapján: 4-5.000.000.- forint 

 

A program tervezett bemutatása: 

A program keretein belül térkő gyártása valósul meg, mely a járdafelújításhoz lesz felhasználva. 

Faházak, szemetes edények, padok készítését és felállítását terveznénk megvalósítani.  

 

Kutyamenhely létesítését és fenntartását tervezzük közfoglalkoztatási program keretein belül.  

 

Határidő: 2020. december 31. 
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Felelős: Jegyző 

 

Határozatot kapják:  

- Ügyintéző, 

- Képviselő-testületi referens, 

- Irattár. 

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

 

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi út 64. sz. alatti ingatlan 

bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme  tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

111/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi út 64. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítására vonatkozó 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: 
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- A Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi út 64. szám alatti, 2296/1 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződését további 6 hónapra 2021. június 30-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

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

- Gazdasági iroda 

- Ügyintéző Kp/98/2020. 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

 

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

 

Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics M. köz 3. sz. alatti ingatlan 

bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme  tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

112/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics köz 3. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítására vonatkozó kérelme 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: 

 

- A Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics M. út. 3. szám alatti, 2749 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződését további 6 hónapra 2021. június 30-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

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

- Gazdasági iroda 

- Ügyintéző Kp/99/2020. 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés Dobó Lajos Nagykálló, Vár út 2. szám alatti ingatlan bérletének 

meghosszabbítására vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

113/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 
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Dobó Lajos Nagykálló, Vár út 2. szám alatti ingatlan bérletének meghosszabbítására 

vonatkozó 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: 

 

- Nagykálló Város Önkormányzata és Dobó Lajos között a Nagykálló, Vár út 2. szám alatti 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést 2021. 

december 31. napjáig meghosszabbítja 360,-Ft +Áfa/m2/hó költségalapon 

meghatározott bérleti díj + rezsiköltség ellenében.  

 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- Dobó Lajos Nagykálló, Vár út 2. 

- Gazdasági iroda 

- Ügyintéző Kp/2250/2020. 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés a 65. év feletti nagykállói lakosok részére karácsonyi ajándék 

biztosítása tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 
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---------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

114/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

65. év feletti nagykállói lakosok részére karácsonyi ajándék biztosítása 

 

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.) Egyetért azzal, hogy valamennyi 65 év feletti nagykállói lakcímmel rendelkező városlakó 

részére természetbeni juttatás címén, 3.500 forint értékben utalvány kerüljön elkészítésre 

és átadásra. 

 

2.) Az utalványokat az Önkormányzattal előzetesen szerződést kötő, a városban működő 

kereskedelmi egységekben lehet beváltani 2021. január 31-ig. 

 

3.) Kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében az 

utalványok értékének megfizetésére 5.978.000.- Ft fedezetet biztosít. 

 

Határidő:2020. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- Gazdasági iroda 

- Képviselő – testületi referens 

- Irattár 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatásának átcsoportosítása 

tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 3 képviselő 

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján 

Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

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

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

115/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

a civil szervezetek 2020. évi támogatásának átcsoportosítása 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 2020. évben civil szervezeteknek nyújtott támogatások COVID-19 helyzetre való 

tekintettel történő felhasználási nehézségek miatti átcsoportosítását az alábbiak 

szerint engedélyezem: 

Karitatív alap 

Egyesület 

neve 

2020. 

évben 

kapott 

támogatás 

Jogcímek 
Engedélyezett átcsoportosítás   

 

Debrecen-

Nyíregyháza 

Egyházmegyei 

Karitász Szent 300 000 

Karitász tábor 

étkeztetési költsége: 

200.000.- Ft, 

Strandbelépő: 50.000.- 

Lenovo Idea 130 tablet 

 ( 5db) 300.000.- Ft 
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Kristóf 

Csoportja 

Ft, Márton nap 

költségeire: 50.000.- Ft 

Nagykállói 

Beteg 

Gyerekekért 

Alapítvány 
7 000 000 

Beteg gyermekek 

támogatására: 

400.000.- Ft, Családi 

nap költségeire: 

300.000.- Ft 

Beteg gyermekek támogatására:  

700.000.- Ft 

 

 

 

Sport Alap 

Egyesület 

neve 

A Bizottság 

által 

javasolt 

támogatás 

Jogcímek 
Engedélyezett átcsoportosítás 

 

Asztalitenisz 

és Tömegsport 

Club Nagykálló 200 000 

Bérleti díjak 

(tornaterem, stb.): 

200.000.- Ft 

Terembérlet: 99.000.- Ft, Nevezési díjak, 

tagdíjak, versenyzési engedélyek stb.: 

66.500.- Ft, Érem, serleg, oklevél: 10.000.- 

Ft, Sporteszközök, sportcikkek, 

térelválasztók edző és versenylabdák az új 

terembe: 174.500.- Ft 

Asztalitenisz 

és Tömegsport 

Club Nagykálló 150 000 

Terembérlet, díjazás: 

150.000.- Ft 

Nagykállói 

Dragon Sport 

Egyesület 200 000 

Terembérlet: 100.000.- 

Ft, Sportfelszerelések: 

100.000.- Ft 

Utazási költség: 100.000.- Ft, Terembérleti 

díj: 20.000.- Ft, Sport nap megrendezése: 

80.000.- Ft 

Nagykállói 

Röplabda 

Sportegyesület 
250 000 

Terembérlet, díjazás, 

játékvezetői díj : 

250.000.- Ft 

Női utánpótlás csapat részére mez 

garnitúra vásárlására 132.000.- Ft, 

Terembérlet, díjazás, játékvezetői díjak: 

118.000.- Ft 

Sporthorgász 

Egyesület 

200 000 

Megyei 

Horgászversenyek ( 

felnőtt, csapat, 

utánpótlás, egyéni): 

140.000.- Ft, 

Egyesületi versenyek: 

Megyei horgászversenyek ktg-ei: 85.000.- 

Ft, Esőház készítésének ktg-ei: 115.000.- 

Ft. 
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60.000.- Ft 

Shotokan 

Karate-Do 

Egyesület 
900 000 

Terembérleti díj: 

600.000.- Ft, Nevezési 

díj: 300.000.- Ft 

Terembérleti díj : 217.000.- Ft, Nevezési díj: 

169.000.- Ft, Utiktg.: 70.000.- Ft, 

Védőfelszerelés: 144.000.- Ft, 300.000.- Ft 

visszautalásra kerül 

 
 

 
     

    

    

Közbiztonsági Alap 

Egyesület 

neve 

A Bizottság 

által 

javasolt 

támogatás 

Jogcímek 
Engedélyezett átcsoportosítás 

 

Nagykállói 

Polgárőrség 

835 800 

Működési költség ( 

számlavezetési díj, 

banki költségek, 

könyvelői díj) : 

120.000.- Ft, Gépkocsi 

kötelező biztosítás: 

40.800.- Ft, 

Üzemanyag költség: 

350.000.- Ft, Gépkocsi 

karosszéria javítás, 

festés: 325.000.- FT 

Laptop vásárlása: 160.800.- Ft, Üzemanyag 

ktg.: 350.000.- Ft, Gépkocsi karosszéria 

javítás, festés: 325.000.- Ft 

Nagykállói 

Városvédő 

Egyesület 

350 000 

Az Erasmus+ YE 

pályázat keretében 

létrehozott közösségi 

kert helyreállítása, 

fejlesztése 

A támogatás felhasználásának és az 

elszámolás határidejének 

meghosszabbítása 2021.03.31-ig. 
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Oktatási és Kulturális Alap 

Egyesület 

neve 

A 

Bizottságok 

által 

javasolt 

támogatás 

Jogcímek 

Engedélyezett átcsoportosítás 

 

ARCADELT 

Művészeti 

Egyesület 
200 000 

Recski kórus találkozó 

szállásköltsége70.000.- 

Ft, Fellépő ruha: 

130.000.- Ft Fellépő ruha ktg-ei: 200.000- Ft 

Kállai 

Lakodalmas 

Egyesület 

650 000 

Buszbérlés 

fellépésekre: 400.000.- 

Ft, Zenekari költség: 

200.000.- Ft, 

Felszerelések 

felújítása, vásárlás: 

50.000.- Ft 

Jelenlegi próbahelyiség nagyfestésére, 

karbantartási ktg-ek fedezésére: 300.000.- 

Ft, Női népviselet varratása, karakter cipő 

készíttetése: 350.000.- Ft, A támogatás 

felhasználásának és az elszámolás 

határidejének meghosszabbítása 2021. 

február 28-ig. 

NOE Családi 

Kör Egyesület 

250 000 

Anyák napi, mikulás, 

karácsonyi 

ünnepségek költségei: 

100.000.- Ft, 

Regisztrációs díjakhoz 

való kiegészítés: 

50.000.- Ft, Úti 

költségek kiegészítése: 

50.000.- Ft, 

Adományok szállítási 

költségeihez való 

hozzájárulás: 50.000.- 

Ft 

Anyák napi, mikulás, karácsonyi 

ünnepségek költségei: 150.000.- Ft, 

Adományok szállítási költségeihez való 

hozzájárulás: 93,628.- Ft, Úti költség 

kiegészítés: 6,372.- Ft. 
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Őszi Napfény 

Nyugdíjas 

Egyesület 

390 000 

Utazási ktg-ek 

(kirándulások) megyei 

tagdíj hozzájárulás, 

folyóirat előfizetés, 

könyvelői díj és helyi 

rendezvények, 

ünnepségek anyag és 

egyéb költségeire: 

150.000.- Ft, Színházi, 

strand, múzeumi és 

állatkerti belépőkre: 

90.000.- Ft, Térségi, 

megyei találkozók, 

rendezvények anyag és 

egyéb költségeire, 

bérleti díj üdítők, zenei 

díj, énekkari tagok 

részére blúz vásárlás: 

150.000.- Ft 

Utazási ktg-ek, kirándulások, megyei tagdíj 

hozzájárulás, folyóirat előfizetés, könyvelői 

díj, helyi rendezvények, ünnepségek anyag 

és egyéb költségeire: 246.000.- Ft, Színház, 

strand, múzeumi állatkerti belépőkre: 

102.000.- Ft, Térségi, megyei találkozók, 

rendezvények anyag és egyéb költségeire, 

bérleti díj, üdítők, zenei díj, énekkari tagok 

részére blúz vásárlása: 42.000.- fT 

Nagykállói 

Múltunk és 

Jelenünk 

Egyesület 

300 000 

Múzeumpedagógiai 

Kállai Kettős 

fejlesztése – 

alapanyagaira: 

160.000.- FT, Laptop 

(előadásokhoz): 

140.000.- Ft 

Múzeum pedagógiai Kállai Kettős 

fejlesztése: 108.000.- Ft, Laptop: 140.000.- 

Ft, Nyomtató, fénymásoló: 52.000.- Ft 

    

    Határidő: 2020. december 20. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- Ügyintéző  

- Gazdasági iroda 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

---------------------------------------------------------- 
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ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési 

határidejének módosítása tárgyában 

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 2 kép képviselő nem 

fogadta el, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

116/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének 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: 

 

- Nagykálló Város Önkormányzata a nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó visszafizetési 

határidőket az alábbiak szerint módosítja: 

  

1.) Kállai Kettős Gazda KFT 

       Kálló-Víz KFT 249/2011 (VIII.11.) határozat alapján 500.000.- Ft, a 133/2013. (V.8.) határozat 

alapján 1.000.000.- Ft, a készfizető kezességvállalásból eredő 4.988.515.- Ft tartozást azaz 

összességében  6.488.515.- Ft tőketartozás  megfizetését engedélyezi 2 egyenlő részletben 

2021. december 31 és 2022. december 31-i határidővel. 
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2.) Urbs Novum Városfejlesztési Társaság 

     124/2012 (IV.25.) határozat alapján 2.500.000.- Ft, 298/2012 (IX.28.) határozat alapján 6 millió 

forint,  330/2012. (XI.15.) határozat szerint 3.500.000.- Ft kölcsönök, amely összesen 

12.000.000.- Ft tőketartozás megfizetését engedélyezi 3 egyenlő részletben  2021. december 

31. és 2022. december 31-i határidővel. 

  

3.) TESZOVÁL KFT 

      184/2016.(VI.17) határozat alapján a 75.000.000.- Ft-ból fennmaradó 61.020.444.- Ft 

tőketartozás megfizetését engedélyezi két egyenlő részletben 2021. december 31., és 2022. 

december 31-i határidővel. 

  

  

4.) Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. 

183/2016.(VI.17.) határozat alapján 3.500.000.- Ft kölcsönből fennmaradó 1.500.000.- Ft 

tartozás visszafizetési határidejét 2021. december 31-re engedélyezi. 

  

 Határidő: 2020. december 31. 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

1. Érintett szervezetek   

2. Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Selyem út 16. )  

3. Gazdasági Iroda   

4. Képviselő – testületi referens  

5. Irattár  

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata nyilvántartásában szereplő 

30.001 – 300.000 forint egyedi értékhatár közötti behajthatatlan követelések elengedésének 

tárgyában  

 

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

részére 2020. december 11. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 2 kép képviselő nem 
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fogadta el, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A 

vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Polgármesterének 

 

117/2020. (XII.15.)  

 

h a t á r o z a t a 

a Nagykálló Város Önkormányzata nyilvántartásában szereplő 30.001 – 300.000 forint egyedi 

értékhatár közötti behajthatatlan követelések elengedésének 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 önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 

szóló  2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az 1. számú mellékletben szereplő behajthatatlan követelések kivezetését a 

Nagykálló Város Önkormányzata könyveiből 2020. december 31-i fordulónappal elrendeli. 

 

Határidő: 2020. december 30. 

Felelős: jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- Gazdasági csoport 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 
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1. számú melléklet 

Partner Cím 
Számla 

sorszáma 

Fizetési 

határidő 

Tartozás 

összege 
Jogcím Összesen 

Fizetési 

felszólító 

átvétele 

       

Kényszer 

törlés alatt  
Épület és 

Lakásszervíz Kft. 

3530 Miskolc, 

Görgey u. 2. 

SZ114S 

0000226 

2014-08-

05 
285750 bérleti díj 

412750 
SZ115S 

0000069 

2015-02-

28 
127000 Bérleti díj  

        

Manufactura 

Kallo Kft. 

4400 

Nyíregyháza, 

Szabadság tér 5.  

SZ116S 

0000255 

2016-06-

15 
174483 

Rezsi ktg., 

bérleti díj 

356837 Megszűnt 
SZ116S 

0000311 

2016-06-

21 
174483 

Rezsi ktg., 

bérleti díj 

SZ116S 

0000312 

2016-06-

21 
111125 Rezsi ktg. 

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

 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor 

                           polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                                                                

Bereczki Mária  

                jegyző 

 

 

 

 

 


