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A 2021. január 28-ai polgármesteri döntések tárgysorozata: 

Határozatok: ( 1- 65 ) 

Rendeletek: ( 1 – 4 ) 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

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

vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

2. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi maradványának 

2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtása  

tárgyában 

3. Előterjesztés a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyában 

4. Előterjesztés a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

tárgyában 

5. Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása  tárgyában 

6. Előterjesztés Nagykálló Város 2021. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá 

kapcsolódó költségek elfogadása  tárgyában 

7. Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 „Bike –VI. ütem – Fenntartható közlekedés 

fejlesztése Nagykállóban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredménye és saját 

forrás biztosítása tárgyában 

8. 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 

9. Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódex módosításának elfogadása 

tárgyában 

10. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése  tárgyában 

11. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának engedélyezése  

tárgyában 

12. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitva tartás ütemezése,  zárva 

tartásának engedélyezése  tárgyában 

13. Előterjesztés a  Horváth Kertészeti Árudák Kft. csapadékvíz hálózatra való rákötés iránti 

kérelme tárgyában 

14. Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
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15. Előterjesztés Nagy Beáta kérelme a Nagykálló, Korányi F. út 33/B III/9. számú 

önkormányzati bérlakás bérleti díjának csökkentése tárgyában 

16. Előterjesztés Pintér Istvánné Nagykálló, Korányi F. út 33/B II/7. számú önkormányzati 

bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme  tárgyában 

17. Előterjesztés a Tűzrózsa Egyesület önkormányzati támogatás 2021. évben történő 

felhasználásának kérelme  tárgyában 

18. Előterjesztés  Galambos Tiborné védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelme  tárgyában 

19. Előterjesztés Nagykálló külterület 0318 hrsz-ú ingatlan ügye   tárgyában 

20. Előterjesztés Végső István önkormányzati ingatlanrész megvásárlása iránti kérelme    

tárgyában 

21. Előterjesztés Nagykálló, Nagykertiszőlőben lévő utak elnevezése tárgyában 

22. Előterjesztés a Nagykálló, 0434 hrsz-ú csatorna feletti híd állapotáról szóló tájékoztatás, 

illetve a helyreállításával kapcsolatos nyilatkozat tárgyában 

23. Előterjesztés Nagykálló hatályos településrendezési eszközeinek 1 helyen történő 

módosítása szálláshely építése kapcsán a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti válaszok 

kiértékelése tárgyában 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

1. Előterjesztés a vélemény és javaslatkérés az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek 

átszervezése tárgyában 

2.) Előterjesztés az EAST MILK Kft. 0617/31. hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlásra 

vonatkozó kérelme  tárgyában 

3.) Előterjesztés a Nagykálló, külterület 0617/54 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0617/72 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat  tárgyában 

4.) Előterjesztés a Kállai Kettős Közalapítvány hagyományőrző tevékenység finanszírozásának 

támogatásához kapcsolódó terveiről szóló tájékoztató  tárgyában 

5.) Előterjesztés Radó Sándor Istvánné kérelme tartós beteg gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás   tárgyában  

6.) Előterjesztés Gargya István havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme  

tárgyában 

7.) Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelmek  tárgyában 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2021. január 28. napján Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterének 

alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen veszélyhelyzetben hozott határozatairól. 

 

A Kormány a 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat – és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Ennek korlátot szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

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

megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és döntéseinek mindenkor meg kell 

felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. 

 

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt, a Polgármesteri döntés meghozatalára 

(kivétel: a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó azonnali döntés) vonatkozóan az alábbi 

eljárásrendet szükséges alkalmazni: 

 

- A polgármester azon döntései meghozatalához, amely nem a veszélyhelyzet 

elhárításához kapcsolódik köteles egyeztetni a Képviselő-testület tagjaival.  

- A veszélyhelyzet fennállása alatt a bizottságok hatáskörébe utalt jogköröket is a jelen 

eljárásrend szerint a Polgármester gyakorolja. 

- Jelen eljárásrendben véleményezésre kerülő ügyekről a Polgármester dönt, a 

Képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek a Polgármester részére. 

-  Az egyeztetés formája írásos előterjesztés, határozati javaslat, amely elektronikus úton 

megküldésre került a testület tagjai részére a döntés meghozatala előtt 2 nappal. 

- A testület tagjai  minden egyes határozati javaslatot véleményeznek, hogy elfogadják 

vagy nem fogadják el és a megadott határidőig elektronikusan visszaküldik a 

polgarmester@nagykallo.hu és a jegyzo@nagykallo.hu e-mail címre. 

mailto:polgarmester@nagykallo.hu
mailto:jegyzo@nagykallo.hu
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- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, akkor a 

Polgármester úgy tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem kíván véleményt 

alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező a polgármesteri döntés 

meghozatalakor. 

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

történik. 

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

megőrzéséhez, a lakosság szükségleteinek kielégítéséhez, az önkormányzat 

feladatainak a zökkenőmentes ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

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

személyes jelenlétével magtartott ülések keretében kerülnek megtárgyalásra.  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjai részére 2021. január 22. napján 

megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

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

vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

2. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi maradványának 

2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtása  

tárgyában 

3. Előterjesztés a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyában 

4. Előterjesztés a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

tárgyában 

5. Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása  tárgyában 

6. Előterjesztés Nagykálló Város 2021. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá 

kapcsolódó költségek elfogadása  tárgyában 

7. Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 „Bike –VI. ütem – Fenntartható közlekedés 

fejlesztése Nagykállóban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredménye és saját 

forrás biztosítása tárgyában 

8. 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 
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9. Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódex módosításának elfogadása 

tárgyában 

10. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése  tárgyában 

11. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának engedélyezése  

tárgyában 

12. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitva tartás ütemezése, zárva 

tartásának engedélyezése  tárgyában 

13. Előterjesztés a  Horváth Kertészeti Árudák Kft. csapadékvíz hálózatra való rákötés iránti 

kérelme tárgyában 

14. Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

15. Előterjesztés Nagy Beáta kérelme a Nagykálló, Korányi F. út 33/B III/9. számú 

önkormányzati bérlakás bérleti díjának csökkentése tárgyában 

16. Előterjesztés Pintér Istvánné Nagykálló, Korányi F. út 33/B II/7. számú önkormányzati 

bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme  tárgyában 

17. Előterjesztés a Tűzrózsa Egyesület önkormányzati támogatás 2021. évben történő 

felhasználásának kérelme  tárgyában 

18. Előterjesztés  Galambos Tiborné védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelme  tárgyában 

19. Előterjesztés Nagykálló külterület 0318 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

20. Előterjesztés Végső István önkormányzati ingatlanrész megvásárlása iránti kérelme    

tárgyában 

21. Előterjesztés Nagykálló, Nagykertiszőlőben lévő utak elnevezése tárgyában 

22. Előterjesztés a Nagykálló, 0434 hrsz-ú csatorna feletti híd állapotáról szóló tájékoztatás, 

illetve a helyreállításával kapcsolatos nyilatkozat tárgyában 

23. Előterjesztés Nagykálló hatályos településrendezési eszközeinek 1 helyen történő 

módosítása szálláshely építése kapcsán a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti válaszok 

kiértékelése tárgyában 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

1.) Előterjesztés a vélemény és javaslatkérés az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek 

átszervezése tárgyában 

2.) Előterjesztés az EAST MILK Kft. 0617/31. hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlásra 

vonatkozó kérelme  tárgyában 

3.) Előterjesztés a Nagykálló, külterület 0617/54 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0617/72 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat  tárgyában 

4.) Előterjesztés a Kállai Kettős Közalapítvány hagyományőrző tevékenység finanszírozásának 

támogatásához kapcsolódó terveiről szóló tájékoztató  tárgyában 
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5.) Előterjesztés Radó Sándor Istvánné kérelme tartós beteg gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás  tárgyában 

6.) Előterjesztés Gargya István havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme  

tárgyában 

7.) Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelmek  tárgyában 

 

2021. január 28. napján meghozott döntések a NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT 

TÁRGYKÖRÖKBEN: 

 

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

költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 7 képviselő javasol, 1 képviselő nem 

javasol elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő rendeletet alkotta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

1/2021. (I.29.) 

 önkormányzati rendelete 

 

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

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

 

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármester hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti 
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Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

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

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

  

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

 

a) költségvetési bevételeit  1 962 236 693 Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásait  2 725 985 592 Ft-ban, 

c) költségvetési hiányát  763 748 899 Ft-ban, 

ca) működési többletét 49 174 319 Ft-ban, 

cb) felhalmozási hiányát 812 923 218 Ft-ban, 

d) finanszírozási bevételeit  874 798 094 Ft-ban, 

e) finanszírozási kiadásait  111 049 195 Ft-ban, 

f) finanszírozási egyenlegét  763 748 899 Ft-ban, 

g) a költségvetés hiányát 874 798 094 Ft-ban, 

h) bevételi és kiadási 

főösszegét  2 837 034 787 Ft-ban, 

   

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

részletezéssel állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból  

a) 849 927 960Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

költségvetési maradványból,  

b) 24 870 134 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza. 

 

 

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

 

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

alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá: 

a) Működési bevételek 280 452 941 Ft, 

b) Közhatalmi bevételek 364 000 000 Ft, 

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 002 301 376 Ft, 

d) Működési célú átvett pénzeszközök 79 023 766 Ft,  
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e) Felhalmozási bevételek 5 300 000 Ft, 

f)  Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 107 118 554 Ft, 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 124 040 056 Ft, 

h) Finanszírozási bevételek 874 798 094 Ft, 

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 849 927 960 Ft, 

hb) ÁH-on belüli megelőlegezések 24 870 134 Ft, 

   
i)  Működési kiadások  1 676 603 764 Ft, 

ia) Személyi juttatások 555 672 961 Ft, 

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó  82 263 859 Ft, 

ic) Dologi kiadások  808 378 165 Ft, 

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait  33 414 000 Ft, 

ie) Egyéb működési célú kiadások  196 874 779 Ft, 

j)   Felhalmozási kiadások  1 049 381 828 Ft, 

ja) Beruházási kiadások 855 821 643 Ft, 

jb) Felújítási kiadások  0 Ft, 

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások  193 560 185 Ft, 

k)   Finanszírozási kiadások  111 049 195 Ft, 

ka) Hitelek törlesztése 60 000 000 Ft, 

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése  40 376 383 Ft, 

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft. 
 

 

3. § A Rendelet 1-30. melléklete helyébe az 1-30. melléklet lép. 

 

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

Rendelkezéseit 2020. december 31. napjával alkalmazni kell. 

 

 

                    Horváth Tibor      Bereczki Mária 

        polgármester               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2021. január 29. 

         Bereczki Mária 

         jegyző 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi 

maradványának 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció 

végrehajtása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy Nagykálló Város Önkormányzata vonatkozásában a 

határozat-tervezetet 8 képviselő javasol elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem 

küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

1/2021. (I.28.) 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciójáról készített jegyzőkönyv 

elfogadása tárgyában 

 

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: 

 

Jóváhagyja a Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló 

jegyzőkönyvet.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a + 1.027.025,-Ft, azaz plusz egymillió-huszonhétezer-huszonöt 

forintösszegű korrigált maradványt az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosításában vezesse át. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: jegyző 
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Határozatot kapják: 

Gazdasági Iroda 

Képviselő –testületi referens 

Irattár 

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

Nagykállói Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a határozat-tervezetet 8 képviselő javasol 

elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

2/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány korrekciójáról készített jegyzőkönyv 

elfogadása tárgyában 

 

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: 

 

Jóváhagyja a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló 

jegyzőkönyvet.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a - 880,-Ft, azaz mínusz nyolcszáznyolcvan forint összegű korrigált 

maradványt az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításában vezesse 

át. 

  

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: jegyző 
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Határozatot kapják: 

Gazdasági Iroda 

Képviselő –testületi referens 

Irattár 

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

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda vonatkozásában a határozat-tervezetet 8 képviselő javasol 

elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

3/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2019. évi maradvány korrekciójáról készített jegyzőkönyv 

elfogadása tárgyában 

 

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: 

 

Jóváhagyja a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló 

jegyzőkönyvet.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a + 415,-Ft, azaz plusz négyszáztizenöt forint összegű korrigált 

maradványt az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításában vezesse 

át. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: jegyző 
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Határozatot kapják: 

Gazdasági Iroda 

Képviselő –testületi referens 

Irattár 

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

A Ratkó József Városi Könyvtár vonatkozásában a határozat-tervezetet 8 képviselő javasol 

elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

4/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Ratkó József Városi Könyvtár 2019. évi maradvány korrekciójáról készített jegyzőkönyv 

elfogadása tárgyában 

 

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: 

 

Jóváhagyja a Ratkó József Városi Könyvtár 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló 

jegyzőkönyvet.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a + 139,-Ft, azaz plusz egyszázharminckilenc forint összegű korrigált 

maradványt az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításában vezesse 

át. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: jegyző 
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Határozatot kapják: 

Gazdasági Iroda 

Képviselő –testületi referens 

Irattár 

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

Tárgy: (3.tsp.)Előterjesztés  a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő javasol elfogadásra, 1 

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő rendeletet alkotta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2/2021. (I.29.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere - a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi 

XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a 

Képviselő-testületnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. 

§ (1) bekezdés és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) önkormányzati rendelet(a 

továbbiakban: Rendelet)2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
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„(4)Különös méltánylást érdemlő körülmények esetén egyéni elbírálás alapján megállapítható a 

támogatás: 

 

a) annak az (1) és (3) bekezdésben meghatározott támogatást igénylőnek, akinek a 

munkaviszonyok létesítése között egy hónapnál hosszabb idő telik el,  

b) annak az (1) bekezdésben meghatározott támogatást igénylőnek, aki nem rendelkezik a 

településen 5 éve bejelentett lakóhellyel,  

c) annak a (3) bekezdésben meghatározott támogatást igénylőnek, aki nem rendelkezik 3 éve 

folyamatosan fennálló határozatlan idejű munkaviszonnyal.” 

 

A felsorolt esetekben a támogatás megállapításáról a Képviselő-testület dönt. 

 

2.§  

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, 

rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

Horváth Tibor       Bereczki Mária 

polgármester               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2021. január 29. 

         Bereczki Mária 

               jegyző 

 

 

a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 

2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 

 

indokolása 

 

I. Általános indokolás 

 



15 

 

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakástámogatás helyi szabályait a 

17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet)szabályozza. A Rendelet 

módosításának célja, hogy a Képviselő-testület elősegítse a fiatalok Nagykállóban történő 

letelepedését anyagi támogatást nyújtásával, hogy ez által is csökkenjen a település közigazgatási 

területén az üresen álló vagy megüresedő ingatlanok száma, növekedjen az új lakóházak építése, 

gyarapodjon a település népessége, javuljon a fiatalok és kisgyermekes családok aránya. 

 

II. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A különös méltánylást érdemlő körülmények esetén eltekinthető feltételekről rendelkezik. 

2. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépését határozza meg. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

rendelkezései alapján „ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell 

annak hatályon kívül helyezéséről.” 

 

Mivel a módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések a hatályosulásuk napját követően 

végrehajtottá válnak, ezért a jogrendszer átláthatósága érdekében hatályon kívül helyezendőek. 

 

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

 

 

Tárgy: (4.tsp.)Előterjesztés  a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

megalkotása tárgyában 

 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével -  a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

3/2021. (I.29.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi 

XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a 

Képviselő-testületnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet személyi hatálya a Nagykállói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakra terjed ki. 

 

2. § 

 

A nyári igazgatási szünet 2021. augusztus 09. napjától 2021. augusztus 19. napjáig tart. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. augusztus 21. napján hatályát 

veszti. 

 

 

Horváth Tibor     Bereczki Mária 

   polgármester             jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Nagykálló, 2021. január 29. 

 

Bereczki Mária 

                 jegyző 

 

a 2021. évi igazgatási szünet elrendelésérőlszóló 

3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 

 

indokolása 

 

Általános indokolás 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) 

bekezdése szabályozza az igazgatási szünet intézményét. 

 

Ennek értelmében a képviselő-testület, a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes 

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. 

 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 

30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján az igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át 

közvetlenül követő vasárnapig tart. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet személyi hatályát határozza meg. 

2. §-hoz 

A nyári igazgatási szünet időtartamát határozza meg. 

 

3. §-hoz 

A rendelet hatályba lépését és hatályvesztését szabályozza. 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek.  A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

4/2021. (I.29.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere - a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi 

XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a 

Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 

hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 11.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. 

§ (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet 

alkotja: 

 

1. § 

 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet.) 4. § -a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:  
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„(1a) A havi rendszerességgel nyújtott támogatások esetén a jogosultság kezdő időpontja, a 

kérelem benyújtása hónapjának első napja.” 

 

2. § 

 

A Rendelet  14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás annak a 

személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló személy esetén a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.  

 

3.§ 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a „Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyek” 

tekintetében, a már megállapított támogatásokra is alkalmazni kell. 

 

 

Horváth Tibor       Bereczki Mária 

polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2021. január 29.    

         Bereczki Mária 

         jegyző 

 

 

az egyes szociális ellátások helyi szabályiról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 

 

4/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 

 

indokolása 
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I. Általános indokolás 

 

A havi rendszerességgel nyújtott támogatások jogosultságának kezdő időpontja kerül 

meghatározásra, valamint rendkívüli temetési támogatás emelésével, az önkormányzat nagyobb 

összegű támogatásban kívánja részesíteni a szociálisan rászorultakat. 

 

II. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A havi rendszerességgel nyújtott támogatások jogosultságának kezdő időpontja kerül 

meghatározásra. 

2. §-hoz 

Arendkívüli temetési támogatási összeg emeléséről tartalmaz rendelkezést. 

 

3. §-hoz 

A rendelet hatályba lépését határozza meg. 

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város 2021. évi kulturális program-tervezetének és a 

hozzá kapcsolódó költségek elfogadása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 3 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

5/2021. (I.28.) 
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h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város 2021. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó költségek 

elfogadása tárgyában 

 

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.) Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészített, Nagykálló Város 2021. évi kulturális 

program-tervezetét és a hozzá kapcsolódó költségvetést jelen határozat 1. számú 

melléklete szerint elfogadja azzal, hogy a kulturális programokra 2021. évben 22 millió 

forint támogatást biztosít. 

 

2.) A tervezett programok költsége és a támogatás közötti különbözetet az egyes 

programokhoz kapcsolódó bevételek maximális kihasználásával biztosítsa a Nonprofit Kft. 

 

3.) A rendezvényekhez kapcsolódó költségek rendezvényenként ütemezetten kerülnek 

kifizetésre. Az esemény esetleges elmaradása esetén más célra felhasználni nem 

lehetséges az adott feladatra meghatározott összeget. A fel nem használt összegek 

visszafizetésre kell, hogy kerüljenek. 

 

4.) A fellépők kiválasztásakor, azok díjairól minden esetben egyeztetés szükséges a 

fenntartóval. 

 

Határidő: 2021. február 29. 

Felelős: jegyző, ügyvezető 

 

Határozatot kapják: 

- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 

- Gazdasági csoport 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 „Bike –VI. ütem – Fenntartható 

közlekedés fejlesztése Nagykállóban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

eredménye és saját forrás biztosításatárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

6/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

A TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése 

Nagykállóban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési 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: 

 

1. Nagykálló Város Önkormányzata elfogadja a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

Nagykállóban” című közbeszerzési eljárás során a legjobb ajánlattevő ajánlatát. 

2. Nagykálló Város Önkormányzata hozzájárul a költségnövekményre vonatkozó igény 

benyújtásához. 

3. Nagykálló Város Önkormányzata hozzájárul a költségnövekményre vonatkozó igény 

elbírálásáig a saját forrás biztosításához bruttó 32.877.208- Ft, azaz bruttó 

Harminckettőmillió-nyolcszázhetvenhétezer-kettőszáznyolc 00/100 forint összegben. 
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4. Amennyiben a költségnövekményre vonatkozó igény elutasításra kerül, abban az esetben 

hozzájárul a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés 

fejlesztése Nagykállóban” projekthez kapcsolódóan a saját forrás biztosításához bruttó 

32.877.208- Ft, azaz bruttó Harminckettőmillió-nyolcszázhetvenhétezer-kettőszáznyolc 

00/100 forint összegben. 

5. Nagykálló Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évi 

költségvetésébe a saját forrást betervezi. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő:2021. január 

 

Határozatot kapják: 

1. Képviselő – testületi referens  

2. Ügyintéző 

3. Irattár 

 

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

 

Tárgy: (8.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 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 3 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

7/2021. (I.28.) 
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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 kapcsolódóegyes 

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.) hozzájárul a Napstrand alulhasznosított öltözőjének funkcióbővítő felújításához szükséges 

nettó 2.419.454.- Ft, azaz nettó Kettőmillió-négyszáztizenkilencezer-négyszázötvennégy 

00/100 forint saját forrás biztosításához. 

 

2.) Nagykálló Város Önkormányzata szerződést köt a második legkedvezőbb ajánlatot tevő 

Teszovál Kft-vel. 

 

3.) Nagykálló Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a 2021. évi költségvetésébe a 

saját forrást betervezi. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2021. január 

 

Határozatot kapják: 

• Képviselő – testületi referens  

• Ügyintéző 

• Irattár 

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

 

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés Nagykállói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódex módosításának 

elfogadása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 7 képviselő javasolja, 1 képviselő 
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nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

8/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódex módosításának elfogadása tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) elfogadja a Nagykállói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének módosított változatát.  

 

2.) felkéri a Jegyzőt az Etikai Kódex aláírására, továbbá felkéri arra, hogy gondoskodjon az Etikai 

Kódex kihirdetéséről, a köztisztviselők által történő megismertetésről, valamint az abban foglaltak 

betartatásáról.  

 

Határidő: 2021. 02. 01.  

Felelős: jegyző 

 

Határozatot kapják: 

o Képviselő-testületi referens 

o Köznevelési referens 

o irattár 

 

Nagykállói Polgármesteri Hivatal 

 Etikai Kódexe 
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Nagykálló  

2021. 

I. Preambulum  

 

(1) Az Etikai Kódex célja, hogy a Hivatal minden köztisztviselője számára – munkakörtől és vezetői 

beosztástól függetlenül – meghatározza azokat az értékeket és magatartásnormákat, amelyek 

támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget 

és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját.  

 

(2) Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és kiszámítható 

magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakításához.  

 

(3) Nagykállói Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)  vezetői és köztisztviselői és egyéb 

munkavállalói a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a közigazgatás és ezen belül a 

hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli köztisztviselői kapcsolatok 

fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása érdekében kötelesek az Etikai Kódex 

szabályainak betartására.  

 

II. Az Etikai Kódex hatálya 

 

1.) Személyi hatály 

Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi köztisztviselői jogviszonyban és 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkavállalójára. (a továbbiakban 

köztisztviselő).  

 

2.) Területi hatály  

Az Etikai Kódex területi hatálya kiterjed a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés 

valamennyi helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a szervezet nevében bármely 

köztisztviselő e minőségében megjelenik.  

 

3.) Az Etikai Kódex közzététele 

(a) Valamennyi köztisztviselő az Etikai Kódex hatályba lépését követő 30 napon belül köteles 

nyilatkozatot tenni arról, hogy azt megismerte, elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek 

ismeri el, a nyilatkozatot aláírásával köteles hitelesíteni. (A nyilatkozatot az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.)  

Minden újonnan belépő köztisztviselő a személyi iratainak átvételével egyidejűleg tesz eleget a 

nyilatkozattételi kötelezettségének.  
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(b) Aki a nyilatkozattételt megtagadja, a megtagadásra vonatkozó szándékát köteles indoklással 

együtt a Jegyzőhöz eljuttatni.  

(c) Az Etikai Kódex szövegét városunk polgárai számára a www.nagykallo.hu honlapon, valamint a 

Hivatal titkárságán hozzáférhetővé kell tenni.  

 

III. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől elvárt általános értékek, magatartás 

1. ) Hűség és elkötelezettség  

„Hittel, kitartással, becsülettel teszem, amit tenni kell.” 

 

A köztisztviselői lét életpálya, nem köthető választási ciklusokhoz, ezért ennek megfelelően 

Magyarországhoz és Nagykálló városához hittel, kitartással, becsülettel, a személyére, 

tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul megtartva kell munkáját végezni. 

A köztisztviselőket jellemezze a Hivatal iránti elkötelezettség, a szakma szeretete, a köz, a város 

szolgálata. A Hivatal hírnevének megőrzése, erősítése valamennyi köztisztviselő kötelessége. Az 

elkötelezettség a Hivatallal való azonosulás mellett annak elfogadását is jelenti, hogy a jó hírnév 

megtartásához felelősségre és áldozatvállalásra van szükség.  

 

2.) Nemzeti érdekek előnyben részesítése  

„A köztisztviselő  feladata a köz szolgálata.” 

 

A magyar nemzet érdekeinek szolgálata a köztisztviselő munkáján is alapul, ezért szigorúbb jogi és 

erkölcsi követelmények között kell teljesítenie a feladatát. A köztisztviselő kötelezettségeit a 

hazaszeretet és a haza iránti lojalitás alapértékek érvényre juttatása mellett a legnagyobb 

odaadással teljesítse, felelősséggel annak tudatában cselekedjék, képviselje a közérdeket.  

 

3.) Igazságos és méltányos jogszolgáltatás  

„Rám bízhatod magad, mert értek hozzá, és átlátható rendszerben dolgozom.” 

 

A köztisztviselő feladatainak ellátása során tanúsítson pártatlan magatartást, ennek keretében 

köteles:  

a) a törvényesség szigorú megtartásával, elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, 

nemzetiségre, felekezetre, pártállására, társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen 

szükséges időt fordítva tevékenykedni;  

b) higgadtan, kulturáltan, humánusan viselkedni az ügyfelekkel, figyelmeztetve őket jogaikra és 

kötelességeikre;  

c) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesítenie a 

közigazgatás tekintélyét;  
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d) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatoknak, előítéleteknek, érzelmeknek, 

rokonszenv- és ellenszenv-nyilvánítások látszatától;  

e) hiteles, megbízható tájékoztatást adni, a törvényesés az általa vállalt határidőket betartani. 

 

 4.) Előítéletektől való mentesség  

„Nem feledem, hogy az” ügyfélért” vagyok és nem az „ügyfél” van értem.” 

 

(a) Az ügyfél felé a közigazgatás ügyfélbarát jellemzőjét a köztisztviselőnek kell közvetítenie, erre a 

kötelezettségére a köztisztviselőnek minden esetben és minden körülmények között tekintettel kell 

lennie, azt érvényre kell juttatnia.  

(b) A közigazgatási feladatok végrehajtása során a köztisztviselő köteles egyenlő bánásmódban 

részesíteni az azonos helyzetben lévőket, továbbá a nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen, etnikai 

vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy hiten, politikai vagy 

egyéb meggyőződésen, nemzeti kisebbségi hovatartozáson, tulajdonon, vagyoni helyzeten, 

születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális beállítottságon alapuló indokolatlan 

diszkrimináció látszatát is kerülnie kell. Ennek az alapelvnek a köztisztviselő mindennapi 

munkájában maradéktalanul érvényesülnie kell, és a közigazgatással a köztisztviselőn keresztül 

találkozó ügyféllel szemben maradéktalanul érvényre is kell juttatni.  

 

5.) Politikasemlegesség  

 

A köztisztviselők a közigazgatás politikai semlegességének megőrzése érdekében munkaidőn túli 

politikai vagy egyéb tevékenységükkel nem veszélyeztethetik a közszolgálati funkciók és feladatok 

pártatlan ellátásába vetett bizalmat. A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem 

folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív 

tevékenységet, és nem vehet részt olyan kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a 

véleménynyilvánítási jogával élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő munkahelyén sem viselhet 

pártjelvényt, vagy más megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású 

szimbólumot.  

 

6.) Felelősségtudat és szakszerűség 

„Bátran alkotok újat, de nem feledem, a korábban tanultakat.” 

 

(a) A köztisztviselők feladataikat megfelelő gondossággal és szakmai igényességgel, törvényesen 

kötelesek végezni, képviselve hatáskörükön belül a Hivatalt. A döntések meghozatalakor gondosan 

kell mérlegelniük döntéseiknek következményét is. A felelősséghez hozzátartozik a döntések 

következményeinek felvállalása.  
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(b) A köztisztviselők közvetlenül a vezetőjüknek tartoznak felelősséggel, akik utasításait kötelesek 

követni, kivéve, ha annak végrehajtása felismerhetően bűncselekmény, vagy szabálysértés lenne. A 

szervezeti politika megfogalmazásában, a döntések végrehajtásában, valamint a Hivatal felelősségi 

körébe tartozó közügyek intézésében a Hivatal vezetését politikai hovatartozástól függetlenül 

pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatniuk. Szakmailag korrekt és elfogulatlan tanácsokat kell 

adniuk, a döntésekhez szükséges minden releváns és törvényes hozzáférhető információt 

biztosítaniuk kell a hivatali vezetés számára.  

(c) A köztisztviselőknek a személyes fejlődés igényével, köztisztviselői felelősséggel, a jogszabályok 

naprakész követésével folyamatosan fejleszteniük kell szakmai tudásukat.  

A köztisztviselőknek ügyintézésük és döntéseik során mindig – a jogszabályok adta lehetőségeken 

belül - legjobb tudásuk szerinti megoldásra kell törekedniük.  

 

7.) Méltóság és tisztesség  

„A tisztesség olyan, mint egy igazi úri szabó. Nem ismer alkut.” 

 

(a) Az emberi méltóság megőrzése érdekében az ügyintézést és a köztisztviselői kapcsolatokat a 

mindennapok embersége, az empátia, segítségnyújtás, a másik tisztelete, szociális érzékenység, 

bizalom jellemezze.  

(b) A köztisztviselő köteles a hivatása gyakorlása során és a magánéletében egyaránt olyan 

magatartást tanúsítani, hogy megőrizze és megerősítse az állampolgároknak a közigazgatási 

szervek tisztességébe, semlegességébe és hatékonyságába vetett közbizalmat.  

(c)   A köztisztviselőknek olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amellyel ki tudják érdemelni és meg 

tudják tartani feletteseik, munkatársaik, valamint a közvélemény fenntartás nélküli bizalmát maguk 

és az általuk képviselt közszolgálat iránt.  

A köztisztviselők:  

 - törekedjenek jó kollegiális kapcsolat kialakítására, egymás kölcsönös segítésére, udvarias, 

kulturált hangvételre, egymás személyiségének, emberi méltóságának, korának tiszteletére. Saját 

hibájukat ne hárítsák át másra, a mások érdemét ne tartsák a sajátjuknak, kerüljék a 

szükségtelenül személyeskedő konfliktusokat, tanúsítsanak önmérsékletet, megértést.  

 - személyes sérelmeket, egyéni értékeléseket, gondokat, bajokat ne hivatalos tevékenységük 

színterén, oda nem illő módon hangoztassanak.  

  - ne szolgáltassanak munkakörükkel össze nem függő, továbbá személyeskedő információkat.  

 - ne csatlakozzanak a reális érdemeket mellőző, vagy kijátszani törekvő érdekcsoportokhoz, 

illetéktelen befolyás gyakorlására szövetkező csoportosulásokhoz.  

 

8. ) Együttműködés  

„Mindent figyelembe veszek, hogy a legjobbat adjam” 
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(a) Az ügyintézés során a köztisztviselőknek szakszerűen, segítőkészen, a határidőt betartva, 

körültekintően kell eljárniuk. Ennek során figyelembe kell venniük az ügyfél reális elvárásait és a 

korrekt tájékoztatáshoz való jogát.  

(b) Figyelemmel arra, hogy a köztisztviselő munkáját minden esetben széleskörű társadalmi és 

szakmai összefüggésben, kapcsolatrendszerben végzi, köteles különösen olyan esetekben 

készségesen együttműködőnek lennie, amikor ügyfelekkel, a munkatársakkal, más hatóságok 

vezetőivel, ügyintézőivel, illetve az egyéb államhatalmi szervek dolgozóival kerül kapcsolatba. 

Mindezeken túl a Hivatal döntéseihez szükséges, minden rendelkezésére álló és törvényesen 

hozzáférhető információt biztosítania kell, azokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a döntéshozók 

elől nem tarthatja vissza.  

 

9.) Pártatlanság  

„Az információ hatalom; élek, de nem visszaélek vele!” 

 

(a) A köztisztviselők nem élhetnek vissza hivatali beosztásukkal, az annak eredményeként 

befolyásuk alá került közpénzekkel, vagyonnal és szolgáltatásokkal, továbbá azokkal az 

információkkal, amelyek hivatali munkájuk során jutottak tudomásukra és nem használhatják fel 

azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásukból való távozás 

után sem.  

(b) Vissza kell utasítaniuk minden olyan kérést, amelynek célja önmaguk, vagy a kollégák részéről 

biztosítandó megkülönböztetett előzékenység, vagy átlagosnál gyorsabb elintézés indokolatlan 

igénylése. Ilyen kérésekre egyetértően nem reagálhatnak, ígéretet nem tehetnek, azonban 

hátrányosabban sem kezelheti azokat, akik ilyen kérésekkel fordulnak hozzájuk.  

(c) A köztisztviselőnek kötelessége, hogy közvetlen hivatali felettesük tudomására hozzanak 

minden olyan tényt, körülményt, amely személyükkel kapcsolatosan közszolgálati jogviszonyuk 

létesítése után jutott tudomásukra, s amely köztisztviselői jogállásukat érinti, vagy befolyásolhatja.  

(d) A köztisztviselők kötelesek haladéktalanul jelenteni a közvetlen felettesnek a közeli 

hozzátartozói vagy az elfogulatlan ügyintézést befolyásoló kapcsolatot, továbbá ha feladatuk és a 

magánérdekük között összeférhetetlenséget észlelnek, vagy ha a közszolgálati jogviszonyuk 

fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerülnek. A közvetlen felettes soron kívül intézkedik az 

összeférhetetlenség megszüntetéséről.  

 

10.) Intézkedések megtételére irányuló arányosság  

„Tudom, hogy mit miért teszek!” 
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A köztisztviselő döntéseinek meghozatala során mindig biztosítania kell, hogy a meghozott 

intézkedések arányosak legyenek az elérni kívánt céllal. A köztisztviselő különösen a polgárok 

jogainak korlátozását köteles kerülni, ha ezen korlátozások nincsenek ésszerű kapcsolatban az 

elérni kívánt intézkedés céljával. Intézkedései során a köztisztviselő köteles tiszteletben tartani a 

magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti egyensúlyt 

.  

11.) Megbízhatóság  

„Tudom, hogy mi az igazán fontos nekünk, és ezért tudok igent és nemet is mondani.”. 

 

A köztisztviselők felhatalmazás nélkül nem hozhatnak nyilvánosságra olyan hivatalos információkat, 

amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak tudomásukra. Tilos az ügyfelek 

és a nyilvánosság félrevezetése, vagy szándékos megtévesztése. A köztisztviselőknek tilos 

keresniük azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak az önkormányzat politikájának, döntéseinek 

vagy tevékenységének meghiúsítására, befolyásolására azáltal, hogy illetéktelenül vagy idő előtt 

olyan információt fednek fel, amelyekhez mint köztisztviselő jutottak.  

 

12. ) Csapatszellem  

„Tisztában vagyok azzal, hogy mit csinálnak a többiek, és azt figyelembe is veszem.” 

 

A határidőre történő, minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a köztisztviselők emberi, szakmai, 

támogató munkakapcsolatban álljanak egymással. A más munkakört is érintő feladatokat a 

szervezeti egységen belül és a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatában összehangolt 

munkavégzéssel, felelősségteljes együttműködéssel kell végezni. Az egymástól tanulás a 

munkavégzés természetes velejárója legyen. A Hivatal számára értéket jelent a köztisztviselői 

közösség, ezért a köztisztviselőknek is törekedniük kell arra, hogy csapatként végezzék a 

munkájukat.  

 

13.) Öltözködési normák  

„A ruha amit viselünk, szabása, színe határozza meg a környezetünknek rólunk szóló véleményét.” 

 

(a) A munkahelyen megjelenni – különösen ügyfélfogadási időben – csak a munkakör által 

megkövetelt, az ügyfelek és a köztisztviselők felé tiszteletet kifejező és köztisztviselőhöz méltó 

öltözetben szabad. Nők esetében a szoknya és a térdnadrág minimum térdig érjen, tilos a 

rövidnadrág és a combközépig érő szoknya, ruha viselése. Férfiak esetében pedig a vászonnadrág 

és a hozzá megfelelő lábbeli viselése ajánlott, tilos a térdnadrág felvétele. 

 

IV. A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  
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1.) A köztisztviselők a munkahelyi kapcsolatokban az alábbi szempontok érvényesítésére 

kötelesek: 

a) A feladatok végrehajtása során - minden esetben - törekedjenek az együttműködésre, a 

problémák közös megoldására, egy más érdekeinek figyelembevételére, a konfliktusok 

elkerülésére, valamint a szükséges segítségnyújtás megadására;  

b) Konfliktushelyzet esetén sérelmeiket ne terjesszék, ne keressék másoknál az igazukat, hanem a 

konfliktusra okot adó történést, eseményt a két fél egymás között beszélje meg, lehetőleg az 

esemény, történés keletkezésekor, az indulatokat mellőzve. Ha ez nem vezet eredményre - 

lehetőség szerint a másik fél jelenlétében - tájékoztassák vezetőjüket a történtekről és kérjék 

közreműködését az ellentét feloldásában.  

c) Az egymás közötti hivatalos és nem hivatalos érintkezéseiket a kölcsönös tiszteleten, 

megbecsülésen, a kollegialitáson alapuló magatartás jellemezze. Szakmai tudásukat, gyakorlati 

tapasztalatukat ne használják fel arra, hogy a segítséget kérő kolléga fölé helyezzék magukat.  

d) Ügyeljenek egymás tekintélyének, emberi és szakmai tisztességének megóvására. Az alaptalanul 

megrágalmazott köztisztviselők védelmében - kivétel nélkül - lépjenek fel, hívják fel a rágalmazó 

figyelmét a helytelen magatartására;  

e) Viseljék a felelősséget esetleges rossz, vagy helytelen döntéseikért, intézkedéseikért, önként 

tárják fel a hibáikat. Tegyenek meg mindent azok jogszerű és szakmailag is megfelelő kijavítása, 

helyrehozása érdekében. A vezetőik és munkatársak részéről érkező jogos kritikát fogadják jobbító 

szándékként és annak megfelelően reagáljanak rá;  

f) Mutassanak együttműködési készséget, önzetlenül nyújtsanak kollegiális segítséget az új 

köztisztviselő munkahelyi beilleszkedésének elősegítése érdekében.  

g) Az eredményes munkavégzéshez szükséges információkat vezetőik, köztisztviselők és a szakmai 

feladat-végrehajtásban közreműködő egyéb érdekeltek számára a megfelelő időben és módon 

biztosítsák.  

 

2.) A köztisztviselők a vezetőkkel való kapcsolattartás során az alábbi szempontok 

érvényesítésére kötelesek:  

a) Kérjék ki vezetőik tanácsát, támaszkodjanak szakmai és emberi tapasztalataikra, segítségükre, 

ha munkaköri feladataik ellátása nehézségekbe ütközik;  

b) Vezetőikkel történt megbeszéléseik, ill. azok tájékoztatása során legyenek őszinték, 

törekedjenek az egyértelműségre;  

c) Abban az esetben, ha vezetőjük egy-egy ügy megvitatása érdekében megbeszélést hív össze, 

akkor aktívan, szakmai tudásuk legjavát nyújtva segítsék elő a konzultáció eredményességét, a 

szükséges megoldások megtalálását;  
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d) Munkavégzésük ellenőrzése során teljes körűen informálják vezetőiket, ill. az ellenőrzést 

végzőket.  

3.) A köztisztviselők az ügyfelekkel való kapcsolat tartás során az alábbi szempontok 

érvényesítésére kötelesek:  

a) Törekedjenek a törvényesség, a szakszerűség, a tárgyszerűség, a pontosság, a gyorsaság és a 

határidők betartására. Legyenek udvariasak, türelmesek, részrehajlástól és előítéletektől mentesek, 

ugyanakkor következetesek és határozottak. Tevékenységük során érvényesüljön a szolgáltató 

jelleg, kapjon megfelelő hangsúlyt a köz szolgálata;  

b) A jogszabályok által biztosított hatalmukkal, befolyásukkal semmilyen körülmények között ne 

éljenek vissza. Törekedjenek a polgárok gondjainak, problémáinak megoldására. Részükre – az 

előírt és szükséges mértékű - pontos, ill. korrekt információkat, útmutatásokat adják meg.  

c) Mellőzzék az ügyfelek kioktatását, tekintsék a polgárokat egyenrangú feleknek, eljárásukban 

törekedjenek a kölcsönös bizalom megteremtésére. A polgároknak tett ígéreteiket - ha ezt 

indokolható körülmény nem akadályozza - tartsák be;  

d) Ha meghaladja hatáskörüket az adott ügy, nyújtsanak pontos információt az ügyfeleknek a 

lehetőségeikről, teendőikről.  

e) Csak olyan kötelezettségeket vállaljanak fel, amelyek hatáskörüknek, illetékességüknek 

megfelelnek és amelyeket teljesíteni is tudnak, mivel személyes felelősséggel tartoznak tetteikért;  

f) A nyilvántartások adatait csak jogszabályokban meghatározott célra és módon használhatják fel. 

Titoktartási kötelezettségük kiterjed a magántitoknak, a levéltitoknak, az üzleti és banktitoknak, 

valamint a szerv működésére, szervezetére, tevékenységére vonatkozó, közérdekű adatnak nem 

minősülő előírásokra, adatokra, ismeretekre. A tudomásukra jutott bármilyen információt kötelesek 

bizalmasan kezelni, azokat saját vagy más részére előny megszerzésére, illetve ellentételezésére 

nem használhatják fel és a felhasználás látszatát is kötelesek kerülni. Nyilvánosan közzétett, ill. 

megjelenő publikációikban, előadásaik, közszerepléseik alkalmával, átdolgozott és elváltoztatott 

formában sem közölhetnek bizalmas információkat vagy erre utaló adatokat;  

g) Az üggyel kapcsolatban korábban eljáró köztisztviselők tevékenységét, intézkedését az ügyfelek 

előtt ne kifogásolják. Egymás közötti konfliktusaikat, nézeteltéréseiket ne az ügyfelek előtt 

rendezzék. A polgárok jelenlétében, illetve a nyilvánosság előtt az érintett szervekre, annak 

vezetőire, köztisztviselőire negatív tartalmú megjegyzéseket ne tegyenek;  

h) Személyes érdekből sem közvetlenül, sem közvetetten ne ajánljanak az ügyfeleknek ügyük 

elintézéséhez az adott területhez tartozó szakértőt.  

 

V. A korrupció és az ajándékozás  

 

a) A köztisztviselők ne váljanak kiszolgáltatottá, tartózkodjanak az olyan magatartásformáktól, 

amelyek alkalmasak a korrupció látszatára, vagy amelyek arra vezető tevékenység részévé 
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válhatnak. Ennek megfelelően kötelesek minden olyan helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely 

alkalmas lehet elfogulatlanságuk megkérdőjelezésére. 

b) A köztisztviselők sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadhatnak el és nem kérhetnek olyan 

juttatást, pénzt, ajándékot vagy előnyt a velük, vagy a szervezetükkel kapcsolatban állóktól, amely 

alkalma s arra, hogy befolyásolja pártatlanságukat, ítélőképességüket.  

Nem tartozik ebbe a körbe az ügyféltől az ügy elintézését követően kapott, kis értékű és erkölcsi, 

szakmai elismerést jelentő, a kollégák előtt átadott ajándék.  

 

c)A vezetők a köztisztviselőktől, ill. a beosztottaiktól csak a társadalmi érintkezés részét képező 

események (névnap, születésnap, nyugdíjba vonulás stb.) kapcsán fogadhatnak el ajándékot. Az 

ajándékozás mértéke és formája nem lehet alkalmas arra, hogy valamely jogosulatlan döntés, 

előny, juttatás stb. elérését lehessen attól remélni;  

 

d) A vezetők mutassanak jó példát a korrupció és a protekció minden formájának teljes 

elutasításában.  

 

VI. A  Hivatal vezetőitől elvárt további értékek, magatartás 

 

1.) Bizalom, partnerség, együttműködés  

"Jó játékosokat szerezni könnyű. Rábírni  őket, hogy együtt játsszanak, az a nehéz dolog." 

 

Minden vezetőnek különbséget kell tenni a vezető és a főnöki pozíció között, melyből utóbbi nem 

kívánatos a Hivatalon belül. Az emberi méltóság biztosítása a munkakörnyezetben minden vezet  

felelőssége. Az emberi segítségnyújtás, a szociális érzékenység, a munkatársak megóvása a 

megalapozatlan vádaktól és alaptalan rágalmaktól kötelessége a vezetőknek. A szervezetet 

jellemző   hierarchikus munkamegosztást kísérő partnerség és vele együtt járó bizalom meglétét a 

munkatársak-munkatársak és a szervezetek-szervezetek között támogassa minden vezető. 

 

2.) Felelősségvállalás  

"Ha nem vagy hajlandó felelősséget vállalni mindenért, ami az életedben történik, akkor 

sosem fogsz előrébb jutni." 

 

A vezetői munka során hozott döntésekhez hozzátartozik a következményekkel való szembenézés. 

A vezetői felelősség jelenjen meg mind a döntésekért való felelősségvállalásban, mind a döntések 

eredményeinél. A következetes, felelősségteljes döntések meghozatalát kísérje a vezetői  

magabiztosság, határozottság, és cél iránti alázat. 
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3.) Szakmai felkészültség, szakmai  szempontok érvényesítése  

„Bátran fordulhatsz hozzám, mert tudom, mit kell tennem.” 

 

A szakmai igényességre épülő vezetői munka érdekében elvárt, hogy a vezetők folyamatosan 

bővítsék szakmai tudásukat, ezzel is kivívva a munkatársak tiszteletét, megteremtve annak 

lehetőségét, hogy szakmai problémáikkal hozzájuk fordulhassanak. A vezetők szakmai 

felkészültsége nem abban jelenik meg, hogy minden szakmai kérdésre azonnal képesek felelni, 

azonban elvárás velük szemben, hogy tudják, honnan szerezhetik be a szükséges információkat, és 

azokat helyesen legyenek képesek értékelni. 

A vezetők törekedjenek arra, hogy növekedjék az általuk vezetett szervezeti egység tekintélye, 

elismertsége, előnyös megítélése, és ezzel együtt kerüljék más szervezeti egységek munkájának 

megalapozatlan, vagy ironizáló bírálatát, a szubjektív hangulatkeltést, az ízléstelen és céltalan 

rivalizálást, a személyeskedő, lejárató megjegyzéseket. A szakmai és közéleti fórumokon 

képviseljék a pártatlan közigazgatást, megnyilvánulásaikkal erősítsék a szakma tekintélyét és 

legyenek fogékonyak a megalapozott bírálatokra.  

 

4.) Következetesség 

„Aki el akar érni valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást!" 

 

A döntések előkészítését kísérje megfelelő   időráfordítás, szakmai alaposság annak érdekében, 

hogy olyan döntések szülessenek, melyek következményei a döntéshozók által vállalhatók. Ahhoz, 

hogy a döntéseket a következetesség jellemezze, soha nem szabad megfeledkezni a Hivatal 

céljairól, a törvényességről, amelyek meghatározzák  az ingadozás, az eltérés nélkül követendő 

utat. 

5.) Példamutatás  

„Minden példa – még a jó is (!) – ragadós…” 

 

A vezetők magatartását a célorientált gondolkodás, széles alapokon nyugvó tudás, kitartás és 

megújulási képesség, saját véleményüknek felülbírálási készsége jellemezze.  

Vezetőként egyrészt saját munkájáért, másrészt köztisztviselői, valamint a Hivatal tevékenységéért 

való felelősség terheli őket. Esküjükhöz híven, a vezetőktől különösen elvárt alapérték mind a 

hivatali, mind a hivatalon kívüli példamutató viselkedés.  

 

6.) Számonkérési kötelezettség  

„A jót még jobbal akarom felváltani…” 
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(a) A vezető csak a feladatok ésszerű, hatékony és eredményes végrehajtása érdekében éljen 

utasításadási jogával. A számára biztosított utasítási joggal köteles körültekintően élni, melynek 

gyakorlása során beosztottjainak tulajdonságai ismeretében lehetőleg kerülnie kell egy adott 

szolgálati utasítással a végrehajtásra kötelezett számára indokolatlan konfliktushelyzetet. A vezető 

utasításainak számonkérése során is a szükséghez mérten határozottan, de mindig igazságosan 

lépjen fel, tisztelve beosztottjai emberi méltóságát és személyiségi jogait.  

(b) A minősítés-, teljesítményértékelés jogát gyakoroló vezető etikai kötelességként is tartozik 

fokozott gonddal értékelni a köztisztviselők magatartását, kizárva a személyes benyomások 

szubjektív torzításait, a pozitív, vagy negatív diszkriminációt.  

 

7.) Vezetői kultúra  

„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót." 

 

(a) A hivatal vezetői vezessenek, vagyis tervezzenek, szervezzenek, irányítsanak, motiváljanak, 

fejlesszenek, értékeljenek. Értsék és tudják, hogy a vezetés maga is egy szakma, amelyben 

mindennap fejlődniük kell, s amelynek leghatékonyabb mutatója munkatársaik hatékonysága, 

személyes minősége. 

(b) A köztisztviselőkkel szemben felállított követelmények tartalmazzanak szakmai kihívást, 

bátorítsanak önállóságra, kreativitásra.  

(c) A hivatali célok ismeretében, a célok láttatásával a köztisztviselők számára mutassanak 

jövőképet. A köztisztviselők teljesítményének nyomon követése, támogatása legyen következetes 

és rendszeres.  

 

VII. Eljárási szabályok  

 

1. A köztisztviselő éves teljesítményének értékelésénél a leírt magatartási szabályok betartása 

értékelési szempont.  

 

2. Az Etikai Kódexben rögzített értékek, magatartási elvárások, követelmények gondatlan vagy 

szándékos megsértése etikai vétségnek minősül.  

 

3. A Hivatal az etikai vétségek megállapítására Etikai Állandó Bizottságot (a továbbiakban: 

Bizottság) hoz létre.  

 

4. A Bizottság tagjait állásfoglalásuk kialakításában befolyásolni nem lehet.  

 

5. A Bizottság tagjait határozott időre a jegyző bízza meg és látja el megbízólevéllel.  
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Megbízatásuk három évig szól, mely egy alkalommal újabb három évre meghosszabbítható. A 

Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik: 

 

a) lemondással,  

b) a határozott idő leteltével,  

c) a megbízatás visszavonásával,  

d) a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével, vagy  

e) a tag halálával.  

 

6. A Bizottság létszáma 5 fő, elnöke a jegyző, tagjai: az aljegyző, a Gazdasági csoport, a Szociális 

csoport, a Vezetői Kabinet egy köztisztviselője.  

 

7. A Bizottság határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van, döntéseit kétharmados többséggel 

határozati formában hozza. A Bizottság döntéseit számozottan a Határozatok tárába foglalja és a 

meghozott döntésről az érintetteket 3 napon belül értesíti.  

 

8. Etikai eljárást – névvel ellátott írásos bejelentés alapján – a Hivatal bármely köztisztviselője vagy 

a Bizottság kezdeményezhet.  

 

9. A Bizottság hatásköre:  

a) bejelentett vagy észlelt etikai vétség esetén dönt az eljárás megindításáról és lefolytatásáról;  

b) megállapítja az etikai vétséget vagy vétlenséget;  

c) az elmarasztalás és az elégtétel módját egyéni mérlegelés alapján határozza meg a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével;  

d) az etikai normák szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő megsértése esetén javaslatot 

tesz a munkáltatói jogkör gyakorlójának fegyelmi eljárás lefolytatására a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével.  

 

VIII. Záró rendelkezések  

 

Jelen Etikai Kódex  2021. február 1-jével lép hatályba, az etikai vétség miatti eljárásra vonatkozó 

rendelkezéseit az azt elkövetően elkövetett etikai vétségekre kell alkalmazni.  

 

Nagykálló, 2021. január 28. 

 

        Bereczki Mária 

             jegyző 
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Záradék: Az etikai eljárás szabályairól szóló Etikai Kódexet a Képviselő-testület a 8/2021. (I.28.) 

polgármesteri határozatával jóváhagyta.  

 

1. számú melléklet  

NYILATKOZAT  

 

Alulírott ..................................., a ................................. szervezeti egység dolgozója nyilatkozom, hogy 

Nagykálló Város Önkormányzat     .... határozatával jóváhagyott Etikai Kódexben foglaltakat 

megismertem, azt elfogadom, magamra nézve kötelező érvényűnek ismerem el.  

 

Nagykálló, 20..................................  

        …............................................................ 

                aláírás  

 

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

 

 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése 

tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

9/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

- engedélyezi a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremeléséreelosztaniaa 

bruttó 221.656 Ft.- /hó keretösszeget 2021. augusztus 31. napjáig.  

 

- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelését a 2021. évi költségvetésbe 

betervezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:polgármester, intézményvezető 

 

Határozatról értesülnek: 

• Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

• Képviselő-testületi referens 

• Gazdasági Iroda 

• Köznevelési referens Kp./140/2021. 

• Irattár  

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

 

Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának 

engedélyezése tárgyában 

 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 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 

 

10/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának engedélyezése 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.) engedélyezi, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2021. április 01-jén és 2021. április 06-

án zárva tartson, azzal a kitétellel, hogy a meghatározott időszakban felmerülő szülői igény esetén 

a gyermekek napközbeni ellátását megoldani köteles. 

 

2.) felkéri az intézményvezetőt a szülők időben történő tájékoztatására. 

 

Határidő: 2021. 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

Határozatot kapják: 

• Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

• Képviselő-testületi referens 

• Gazdasági Iroda 

• Szociális ügyintéző 

• Köznevelési referens 

---------------------------------------------------- 
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Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitva tartás 

ütemezése, zárva tartásának engedélyezése tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

11/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitva tartás ütemezése, zárva tartásának 

engedélyezése tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

- engedélyezi, hogy Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda az alábbi nyitva tartás szerint működjön, 

azzal a kitétellel, hogy a meghatározott időszakban felmerülő szülői igény esetén a gyermekek 

napközbeni ellátását megoldani köteles: 

      Brunszvik Teréz Tagóvoda       Szivárvány Tagóvoda 

2021.07. 02.-ig nyitva nyitva 

2021.07.05.-

2021.08.06. 
nyitva zárva 

2021.08.09.-

2021.08.31. 
zárva zárva 

2021.09.01-től nyitva nyitva 
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- felkéri az intézményvezetőt a szülők időben történő tájékoztatására. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

Határozatról értesülnek: 

• Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője 

• Képviselő-testületi referens 

• Gazdasági Iroda 

• Szociális ügyintéző 

• Köznevelési referens 

 

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

 

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés a Horváth Kertészeti Árudák Kft. csapadékvíz hálózatra való 

rákötés iránti kérelme tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezet „A” pontját 8 képviselő javasolja 

elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

12/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Horváth Kertészeti Árudák Kft. (4320 Nagykálló, Korányi F. u. 78.) csapadékvíz hálózatra való 

rákötés iránti kérelme tárgyában 

 



43 

 

 

 

 

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: 

 

Horváth Kertészeti Árudák Kft. (4320 Nagykálló, Korányi F. u. 78.) nevében Horváth Eszter 

ügyvezető kérelmére a Nagykálló, Budai N. A. u. 38. szám alatti, 2323/4 hrsz.-ú ingatlanukon 

megvalósítás alatt lévő Kertészeti Épület vonatkozásában a keletkező csapadékvíz a Nagykálló 

Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.), tulajdonában lévő Nagykálló, 2534 

hrsz.-ú Budai N. A. utcában meglévő zárt csapadékvíz rendszerre való rácsatlakozása tekintetében 

az alábbi tulajdonosi és kezelői nyilatkozatot adja: 

 

- nem járul hozzá a rácsatlakozáshoz, saját ingatlanon oldják meg csapadékvíz kezelését. 

 

Határozatot kapják: 

- Horváth Kertészeti Árudák Kft. 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 78. 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 
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13/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

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: 

 

Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között 2020. január 23-án kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt 

változatlan tartalommal helybenhagyja.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Határozatot kapják: 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4320 Nagykálló, Bátori út 24.) 

- Gazdasági csoport 

- Ügyintéző Kp/206/2021. 

- Nemzetiségi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés Nagy Beáta kérelme a Nagykálló, Korányi Frigyes út 33/B épület 

III/9. számú önkormányzati bérlakás bérleti díjának csökkentése tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 1 képviselő javasolja, 7 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

14/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagy Beáta kérelme a Nagykálló, Korányi Frigyes út 33/B épület III/9. számú önkormányzati 

bérlakás bérleti díjának csökkentése tárgyában 

 

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: 

 

- Nagy Beáta Nagykálló, Korányi Frigyes út 33/B. épület III/9. számú önkormányzati 

bérlakás bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelmét nem fogadja el. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Határozatot kapják: 

- Nagy Beáta  

- Gazdasági csoport 

- Ügyintéző Kp/27/2021. 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés Pintér Istvánné Nagykálló, Korányi Frigyes út 33/B. II/7. számú 

önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 
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vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

15/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Pintér Istvánné Nagykálló, Korányi Frigyes út 33/B. II/7. számú önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

 

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: 

 

- engedélyezi, hogy a TESZOVÁL Kft. Pintér Istvánné bérlővel a Nagykálló, Korányi 

Frigyes út 33/B., II/7. számú önkormányzati bérlakásra vonatkozóan a bérleti 

szerződést további 1 évvel, 2021. december 31. napjáig meghosszabbítsa az 55/2006. 

(XII.14.) Önk. rendelet 15.§ 1. bek. a) pontja alapján meghatározott bérleti díj 

ellenében.  

- felhatalmazza a Teszovál Kft.-t a szerződés megkötésére. 

- Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 55/2006. 

(XII.15.) Önk. rendelet felülvizsgálata  szükséges. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               

 

Határozatot kapják: 

- Pintér Istvánné  

- Teszovál Kft. 
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- Gazdasági csoport 

- Ügyintéző Kp/202/2021. 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (17.tsp.) Előterjesztés a Tűzrózsa Egyesület önkormányzati támogatás 2021. évben 

történő felhasználására vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

16/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

a Tűzrózsa Egyesület önkormányzati támogatás 2021. évben történő felhasználására 

vonatkozó kérelme tárgyában 

 

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: 

 

- engedélyezi a Tűzrózsa Egyesület részére a hangszerfenntartásra kapott 150.000,-Ft 

támogatási összeg 2021. február 28. napjáig történő felhasználását. 

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal               
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Határozatot kapják: 

- Tűzrózsa Egyesület 4320 Nagykálló, Sport út 11. 

- Gazdasági csoport 

- Ügyintéző Kp/236/2020 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (18.tsp.) Előterjesztés Galambos Tiborné védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelme 

tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezet „A” pontját4képviselő javasolja 

elfogadásra, „B” pontját 4 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg 

nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

17/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Galambos Tiborné (4320 Nagykálló, Jókai M. u. 22.) védőkorlát elhelyeztetése iránti 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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Galambos Tiborné 4320 Nagykálló, Jókai M. u. 22. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló, Jókai 

M. u. 24. szám alatti ingatlanához, a nyugati telekhatár nyomvonala mentén a személyi és 

vagyonvédelme, illetve a gyalogosok védelme érdekében a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, 2753 hrsz.-ú Jókai Mór út elnevezésű 

közútra védőkorlátot nem kíván elhelyeztetni. 

 

Határozatot kapják: 

- Galambos Tiborné 4320 Nagykálló, Jókai M. u. 22. 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző Műsz/50/2021. 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló külterület 0318 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő nem javasolja 

elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

18/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló külterület 0318 hrsz-ú ingatlan ügye 
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Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1. hozzájárulását jelen állapot szerint nem adja meg a Kállai Kettős Közalapítvány 4320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 5351/10702 arányban tulajdonát képező, Nagykálló külterület 

0318 hrsz. alatt nyilvántartott szántó megnevezésű, 1 Ha 0702 m2 területű ingatlan 

tulajdonrészének értékesítéséhez Magyar Zoltán 4320 Nagykálló, Alma út 17. szám alatti 

lakos részére 500.000.- Ft vételárért.  

2. Az ingatlanrész értékesítése kapcsán érdemi döntést a hagyatéki eljárás lefolytatása után 

tud hozni új kérelem benyújtása mellett. Az ingatlan vételárának meghatározásához a 

területet fel kell értékeltetni.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő:2021. február 15. 

  

Határozatot kapják: 

- Magyar Zoltán 4320 Nagykálló, Alma út 17. 

- Képviselő – testületi referens 

- Ügyintéző Kp/12/2021. 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés Végső István önkormányzati ingatlanrész megvásárlása iránti 

kérelme tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 3 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 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 

 

19/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Végső István (4320 Nagykálló, Ady E. köz u. 5.) önkormányzati ingatlanrész megvásárlása 

iránti 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: 

 

 

Végső István4320 Nagykálló, Ady E. köz u. 5. szám alatti lakos kérelemére a Nagykálló Város 

Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, Ady köz 3. szám 

alatti, 2662/2 hrsz.-ú számú ingatlanból 18 m x 11 m nagyságú területet a vonatkozó hatályos 

39/2007. (X. 05.) Kt. rendelettel elfogadott Nagykálló Helyi Építési Szabályzata és a mellékletét 

képező Szabályozási terve figyelembevételével nem kívánja értékesíteni. 

 

Határozatot kapják: 

1. Végső István4320 Nagykálló, Ady E. köz 5. 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző Műsz/14/2021. 

4. Irattár 

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

 

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, Nagykertiszőlőben lévő utak elnevezése tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy javaslat 3 képviselőtől érkezett konkrét nevekre. 
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A javaslatok hiánya alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

20/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

Nagykálló, Nagykertiszőlőben lévő utak elnevezése tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) A Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 

Nagykálló, Nagykertiszőlőben elhelyezkedő 3342, 3133, 117, 3202, 3252, 0651/2, 152, 3143 

hrsz-ú utak elnevezését újra tárgyalja.  

 

Határozatot kapják: 

- Képviselő – testületi referens  

- ÜgyintézőMűsz/47/2021. 

- Irattár 

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

  

Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló 0434 hrsz-ú csatorna feletti híd állapotáról 

tájékoztatás, illetve a helyreállításával kapcsolatos nyilatkozat tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 3 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 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 

 

21/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló, 0434 hrsz.-ú csatorna feletti híd helyreállításával kapcsolatos nyilatkozat tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

Nagykálló külterületén 0434 hrsz.-ú csatorna fölötti híd állapotára való tekintettel a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) részére nyilatkozom, hogy Nagykálló 

Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) a híd átépítésére vonatkozóan 

fedezettel nem rendelkezik. 

 

Határozatot kapják: 

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző Műsz/53/2021. 

4. Irattár 

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

 

 

Tárgy: (23.tsp.) Előterjesztés Nagykálló hatályos településrendezési eszközeinek 1 helyen 

történő módosítása szálláshely építése kapcsán 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti 

válaszok kiértékelésetárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

22/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló hatályos településrendezési eszközeinek 1 helyen történő 

módosítása szálláshely építése kapcsán 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti válaszok 

kiértékelése 

 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) A Nagykálló város településrendezési eszközeinek 1 helyen történő szálláshely építése 

kapcsán való módosításáról Marosán Andrea okl. településmérnök részéről 2020. november 

hónapban elkészített „Előzetes adatszolgáltatást kérő és tájékoztatási dokumentáció” 

tartalmát megismerte és azzal egyet ért. 

 

2.) A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében a megkeresett államigazgatási szervek által 

megküldött válaszok alapján Veres István Nagykálló Város mb. Főépítész-0 e kiértékelését 

elfogadja, mely értelmében a módosítási eljárásban környezeti hatásvizsgálat lefolytatására 

nincs szükség. 

 

3.) Az előzőek és a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42. §.-a (2) értelmében megbízza a 

Nagykálló város Főépítészét a TRT módosítás végső szakmai véleményezési szakaszának 

lefolytatásával. 
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A határozatról értesülnek: 

- Veres István Nagykálló Város Főépítésze 

- Marosán Andrea településtervező 

- Képviselő – testületi referens  

- Ügyintéző 

- Irattár 

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

 

2021. január 28. napján meghozott döntések a ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖKBEN: 

 

 

Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek átszervezésére 

vonatkozó vélemény és javaslat kérés tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek, melyek összesítésre kerültek, 

és ezen vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

23/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

képviselői vélemények és javaslatok az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek átszervezése 

tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzat a tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezését az 

alábbi javaslatok figyelembe vételével kívánja megvalósítani: 
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- A legfontosabb, hogy a megfelelő helyre a megfelelő személyeket! Kiemelten fontos a 

szakmaiság, a szakmai irányítás. Maximum egy vagy kettő céget szükséges tovább 

működtetni. Meg kell szüntetni a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ét, az 

Urbs Novum Városfejlesztési Nonprofit Kft.-ét, a Kállai Kettős Gazda Kft.-ét. Jelentős 

átszervezésre van szükség mind szervezeti szinten, mind személyi állományi szinten.  

- Össze kell vonni a cégeket, elég egy vezető és egy helyettes, aki irányítaná az egészet. 

- Több információra van szükség, hogy felelős döntés születhessen. A cégek között fel kell 

osztani a jövedelmező, illetve ráfizetéses vállalkozásokat. 

 

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

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés az EAST MILK KFT kérelme a 0617/31 hrsz-ú ipari park 

területéből történő vásárlás tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 3 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

24/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

EAST MILK KFT kérelme a 0617/31 hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlás tárgyában 
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Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzata támogatja, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

0617/31 hrsz-ú 73.900 m2 területből értékesítésre kerüljön 15.750 m2. 

2.) Az értékesítéshez kapcsolódóan Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 40/2012. (XII.20.) rendelet alapján pályázati kiírás 

kerül meghirdetésre, ahol a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat.  

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

4.) Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) bekezdése alapján az 

államnak elővásárlási joga van. 

5.) Eredményes pályázat esetén az értékesítéshez szükséges megosztást Nagykálló Város 

Önkormányzata végrehajtja. 

6.) Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati eljárás lefolytatására. 

 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- EAST MILK KFt. 4400 Nyíregyháza, István bokor 2. 

- Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 

- Gazdasági iroda 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, külterület 0617/54 hrsz-ú ingatlanból kialakított 

0617/72 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 3 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 



58 

 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

25/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló, külterület 0617/54 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0617/72 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 0617/54 hrsz-ú 

ingatlanból kialakított 12.603 m2 terület (hrsz: 0617/72) értékesítéséhez kapcsolódó 

pályázatot.  

2.) Elfogadja a DELFORG Élelmiszer- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (2331 Dunaharaszti, Fő 

út 270.) Nagykálló, külterület 0617/54 hrsz-ú ingatlanból kialakított 12.603 m2 területrész 

(hrsz: 0617/72) megvételére tett ajánlatát, melynek összege 3.100,-Ft+27 % Áfa/m2 azaz 

bruttó 3.937 Ft/m2. 

3.) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CCVI. tv. 14. § (2) bekezdése alapján az ingatlanra 

vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg és a versenytárgyalás nyertesével 

kötendő adásvételi szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha a Magyar Állam az 

elővásárlási jogával nem kíván élni.  

4.) Nagykálló Város Önkormányzata, mint eladó nevében az adásvételi szerződés aláírásra 

kerülhet. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: polgármester 
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Határozatot kapják: 

- DELFORG KFT. (2330 Dunaharaszti Fő út 270.) 

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

- Gazdasági iroda 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a Kállai Kettős Közalapítvány hagyományőrző tevékenység 

finanszírozásának támogatásához kapcsolódó terveiről szóló tájékoztató tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő javasolja, 2 képviselő 

nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen 

tartózkodott. 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

26/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

a Kállai Kettős Közalapítvány hagyományőrző tevékenység finanszírozásának támogatásához 

kapcsolódó terveiről szóló tájékoztató tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 
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1.) Nagykálló Város Önkormányzata egyetért a Kállai Kettős Közalapítvány céljával, mely 

szerint meg kívánja vásárolni a 2755/1 hrsz-ú, természetben 4320 Nagykálló, Bocskai út 2-

4. szám alatt lévő „Kivett irodaépület, udvar és egyéb épületek” megnevezésű 1189 m2 

területű ingatlant. 

2.) Nagykálló Város Önkormányzatának, mint fenntartónak, szándékában áll, hogy az irányítása 

alatt álló intézmények bérleti szerződés alapján az 1. pontban hivatkozott épületekben 

folytassák működésüket. 

 

3.) Nagykálló Város Önkormányzata vállalja, hogy a Kállai Kettős Közalapítvány részére az 

ingatlan vételárának kiegyenlítése céljából a Közalapítvány a saját bevételein túl (bérleti díj 

+ egyéb bevételek) a szükséges fedezetet Önkormányzati támogatással vagy 

Közalapítványi tulajdonban lévő volt önkormányzati földterületek Önkormányzat által 

történő visszavásárlásával biztosítja. A támogatás összege egyeztetést követően az 

Önkormányzat adott évi költségvetésében kerül jóváhagyásra. 

 

4.) Javasolja a Közalapítvány kuratóriumának a szükséges intézkedések megtételét. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: polgármester, kuratórium elnöke 

 

Határozatot kapják: 

- Kállai Kettős Közalapítvány 

- Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda (Nyíregyháza, Selyem u. 16.) 

- Gazdasági Iroda 

- Képviselő-testületi referens 

- Irattár 

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

 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés Radó Sándor Istvánné kérelme tartós beteg gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

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

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 
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A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

27/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Radó Sándor Istvánné kérelme tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

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: 

 

Radó Sándor Istvánné 4320 Nagykálló, Bátori út 2. 2/5. szám alatti lakos 2021. január 13.-án 

benyújtott kérelmének helyt ad, 2021. január 13. napjától – 2021. június 01. napjáig havi 15.000.-

ft összegű támogatást állapít meg. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   folyamatos 

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

 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés Gargya István havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 

kérelme tárgyában 

 

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

részére 2021. január 22. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

vélemények – 1 kivételével - a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 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 

 

28/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Gargya István  havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelme tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

Gargya István 4320 Nagykálló, Krúdy Gy. út 20. szám alatti lakos 2021. január 12-én kelt kérelmét 

elutasítja. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   folyamatos 

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

 

Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelmek 

tárgyában 

 

Az előterjesztések és határozat-tervezetek a Képviselő-testület tagjai részére 2021. január 22. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények – 1 kivételével - a 

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

nyert, hogy a határozat-tervezeteket 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő 

véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. 

  

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatokat hozta: 
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---------------------------------------------------- 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

29/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Szilágyi Tibor 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: 

 

Szilágyi Tibor 4320 Nagykálló, Május 1 út 4.szám alatti lakos 2020.01.14-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 14. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

30/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Szilágyi Ferenc 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: 

 

Szilágyi Ferenc 4320 Nagykálló, Akácos út 14. szám alatti lakos 2020.01.13-án kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 13. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

31/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Novodánszky Istvánné 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: 

 

Novodánszky Istvánné 4320 Nagykálló, József Attila út 11.szám alatti lakos 2020.01.13.-án kelt 

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

2021. január 13. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 
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Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

32/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Varga Jánosné 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: 

 

Varga Jánosné 4320 Nagykálló, Sport út 84. szám alatti lakos 2020.01.15.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 15. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

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

 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

33/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Szabó Zsuzsanna 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: 

 

Szabó Zsuzsanna 4320 Nagykálló, Széchenyi út 56.szám alatti lakos 2020.01.18.-én kelt 

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

2021. január 18. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

34/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Vadász Ferenc 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: 

 

Vadász Ferenc 4320 Nagykálló, Torony út 34. szám alatti lakos 2020.01.08-án kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 08. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

35/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

Árpád Andrásné 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: 

 

Árpád Andrásné 4320 Nagykálló, Táncsics út 15. I/4. szám alatti lakos 2020.01.12-án kelt 

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

2021. január 12. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 
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Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

36/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagy Sarolta Margit 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: 

 

Nagy Sarolta Margit 4320 Nagykálló, Kisvasút utca 21.szám alatti lakos 2020.01.12-án kelt 

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

2021. január 12. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 
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37/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Monori Istvánné 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: 

 

Monori Istvánné 4320 Nagykálló, Hársfa út 11. szám alatti lakos 2020.01.12.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 12. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

38/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Balasáné Blaskó Gyöngyi 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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Balasáné Blaskó Gyöngyi 4320 Nagykálló, Nyírfa út 8.szám alatti lakos 2020.01.12.-én kelt 

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

2021. január 12. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

39/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Balogh Jánosné 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: 

 

Balogh Jánosné 4320 Nagykálló, Rózsa út 12.szám alatti lakos 2020.01.12.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 12. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

40/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Szilágyi Zsolt 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: 

 

Szilágyi Zsolt 4320 Nagykálló, Rózsa út 54.szám alatti lakos 2020.01.12.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 12. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

41/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Ruha Márton 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: 

 

 

Ruha Márton 4320 Nagykálló, Tompa Mihály út 2. szám alatti lakos 2020.01.11.-én kelt 

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

2021. január 11. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

42/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

 Povelcsák Éva Erzsébet 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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Povelcsák Éva Erzsébet  4320 Nagykálló, Forrásdűlő 7.szám alatti lakos 2020.01.11.-én kelt 

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

2021. január 11. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

43/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Gömörkényi Éva 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: 

 

Gömörkényi Éva  4320 Nagykálló, Kiskút út 11. szám alatti lakos 2020.01.11.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 11. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

44/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Tóth Lászlóné 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: 

 

Tóth Lászlóné 4320 Nagykálló, Szakolyi út 158. szám alatti lakos 2020.01.11.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 11. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

45/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Dr. Bánki Csaba Mihályné 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: 

 

Dr. Bánki Csaba Mihályné 4320 Nagykálló, Tompa M út 5. szám alatti lakos 2020.01.20.-én kelt 

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

2021. január 20. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

46/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Vonza Judit 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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Vonza Judit 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 60. szám alatti lakos 2020.01.08.-án kelt 

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

2021. január 08. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

47/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Bódi Mónika 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: 

 

Bódi Mónika 4320 Nagykálló, Kállai Miklós út 13. szám alatti lakos 2020.01.07.-én kelt 

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

2021. január 07. napjától  -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

48/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Rézműves Zoltán 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: 

 

Rézműves Zoltán 4320 Nagykálló, Nyírfa utca 17. szám alatti lakos 2020.01.07.-én kelt 

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

2021. január 07. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

49/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Ifj. Rézműves Zoltán 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: 

 

Ifj.Rézműves Zoltán 4320 Nagykálló, Nyírfa utca 17/a szám alatti lakos 2020.01.05.-én kelt 

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

2021. január 05. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

50/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Bereczkiné Czuczku Katalin 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: 

 

Bereczkiné Czuczku Katalin 4320 Nagykálló, Arany János út 66. szám alatti lakos 2020.01.07.-én 

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

2021. január 07. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 
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Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

51/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Balog Péterné 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: 

 

Balog Péterné 4320 Nagykálló, Rózsa utca 19. szám alatti lakos 2020.01.07.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 07. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 
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52/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Veres Lászlóné 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: 

 

Veres Lászlóné 4320 Nagykálló, Ibolya út 22. szám alatti lakos 2020.01.07.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 07. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

53/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Rostás Péterné kérelme tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

Rostás Péterné 4320 Nagykálló, Nyírfa utca 36. szám alatti lakos 2020.01.08.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 

08.napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

54/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Lakatos Józsefné 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: 

 

Lakatos Józsefné 4320 Nagykálló, Magyi út 38. szám alatti lakos 2020.01.06.-án kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 06. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

55/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Balogh István 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: 

 

Balogh István  4320 Nagykálló, Rózsa utca 2.  szám alatti lakos 2020.01.05.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 

05.napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

56/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Erdőhegyi Sándor 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: 

 

Erdőhegyi Sándor 4320 Nagykálló, Kisvasút út 6.szám alatti lakos 2020.01.04.-én kelt 

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

2021. január 04.napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

57/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Árki Attiláné 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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Árki Attiláné 4320 Nagykálló, Sport út 69.  szám alatti lakos 2020.01.14-én kelt kérelmének helyt 

ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 

14.napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

58/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

 Málik Tibor 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: 

 

Málik Tibor 4320 Nagykálló, Magyi út 14.  szám alatti lakos 2020.01.19.-én kelt kérelmének helyt 

ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 19. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

59/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Tóth Istvánné 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: 

 

Tóth Istvánné 4320 Nagykálló, Hársfa utca 5. szám alatti lakos 2020.01.18.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 18. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

60/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Szilágyi János 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: 

 

Szilágyi János 4320 Nagykálló, Nyár utca 15.  szám alatti lakos 2020.01.19.-énkelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 19. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

61/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Farkas Lajos 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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Farkas Lajos 4320 Nagykálló, Kállay Miklós út 34.szám alatti lakos 2020.01.19.-én kelt 

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

2021. január 19. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

62/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Csordás Lászlóné 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: 

 

Csordás Lászlóné 4320 Nagykálló, Szakolyi út 111. szám alatti lakos 2020.01.19.-én kelt 

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

2021. január 19. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

63/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Boros Józsefné 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: 

 

Boros Józsefné 4320 Nagykálló, József A. út 2.  szám alatti lakos 2020.01.19.-én kelt kérelmének 

helyt ad, és havi 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást állapít meg 2021. január 19. 

napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

64/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 
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Radiczki Ilona 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: 

 

Radiczki Ilona 4320 Nagykálló, Zrínyi Ilona út 10.  szám alatti lakos 2020.01.19.-én kelt 

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

2021. január 19. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

65/2021. (I.28.) 

 

h a t á r o z a t a 

 

Simoncsik Józsefné 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: 

 

Simoncsik Józsefné 4320 Nagykálló, Arany János út 33. szám alatti lakos 2020.01.19.-én kelt 

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

2021. január 19. napjától   -   2021. december 31. napjáig. 
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Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

          Horváth Tibor 

                       polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

Bereczki Mária 

               jegyző 

 

 

 

 

 

 


