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J e g y z ő k ö n y v 

Mely készült 2021. március 04. napján Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterének alábbi napirend 

tekintetében a jelen veszélyhelyzetben hozott határozatáról. 

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.hués a 

jegyzo@nagykallo.hue-mail címre. 

- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, akkor a Polgármester úgy 

tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem kíván véleményt alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező a polgármesteri döntés meghozatalakor. 

- Az eredmény megállapítása az Mötv. 47.§. (2) bekezdésének figyelembe vételével történik. 
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- 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. február 26. napján megküldött előterjesztés a 

következő: 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évekre vonatkozó saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában 

2. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában 

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

elfogadásáról szóló 5/2021. (I.28.) polgármesteri határozat módosítása tárgyában 

4. Előterjesztés az Éves Közbeszerzési Terv elfogadása tárgyában 

5. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

tárgyában 

6. Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában 

7. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyában 

8. Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

9. Előterjesztés a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tárgyában 

10. Előterjesztés a 2019. évben a Nagykállói Városi Sportegyesületnek a sport alapból nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában  
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1. Előterjesztés 

3. Előterjesztés Bereczki segély 

ügye tárgyában

4. Előterjesztés Kovácsn 

támogatása tárgyában 

5. Előterjesztés Péter 

11. Előterjesztés fogorvosi körzetek módosítása tárgyában 

12. Előterjesztés a Mátészalkai Szakképzési Centrum az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló 2597 hrsz-ú 

földrészlet megosztására vonatkozó kérelme tárgyában 

13. Előterjesztés a Nagykállói Városi Sportegyesület támogatási kérelme tárgyában 

14. Előterjesztés a Nagykálló külterület 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

15. Előterjesztés a Nagykálló, külterület 0617/31 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó, várhatóan 15.750 m2 területű 

ingatlan értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat tárgyában 

16. Előterjesztés a Matyi Solar Kft. 0617/70 hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlásra vonatkozó kérelme 

tárgyában 

17. Előterjesztés Matéz Zsanett Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7./8. szám alatti önkormányzati bérlakás átalakítására 

vonatkozó kérelme tárgyában 

18. Előterjesztés Szabóné Pető Marianna közterületi fa kivágatása iránti kérelme tárgyában 

19. Előterjesztés Tóth Zsolt nagykállói lakos az önkormányzat tulajdonában lévő 0210/39 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlására vonatkozó kérelme tárgyában 

20. Előterjesztés Dankó István és fia Dankó István Dávid, mint juhtenyésztők kérelme a Nagykálló, Magyi út 

mentén és a László kertben külterületen elhelyezkedő ingatlanokon való legeltetés tárgyában 

21. Előterjesztés a FESO TRANS Kft. ipari parkban lévő közút aszfalt bontására vonatkozó kérelme tárgyában 

22. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Nyírségvíz Zrt.-vel pályázat benyújtása tárgyában 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

nagykállói lakos lakástámogatási ügye tárgyában 

2. Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügyek tárgyában 

nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti ndrea tartós beteg 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi nagykállói lakos tartós beteg gyermek 

rendszeres 

gyermekvédelmi támogatása tárgyában 

6. Előterjesztés Szabó Kinga nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatása 

tárgyában 

NYÍL TÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

Tárgy: (l.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évekre vonatkozó saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 

26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 

kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 
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képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

67/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Nagykálló Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 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.) Nagykálló Város Önkormányzat 2022-2024 évekre vonatkozóan a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét jelen határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

2.) A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételek lényeges változása esetén 

lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelettervezet indokolásában ismertetni kell. 

Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje 

Felelős: jegyző 

Határozatot kapják:  
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- Gazdasági Csoport 

- Képviselő -testületi referens 

- Irattár 

1. melléklet a 67/2021. (III.04.) Kt. határozathoz 

Nagykálló Város Önkormányzat 2022-2023-2024. évekre vonatkozó saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 

Megnevezés 
Sor- 
szá 
m 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettségek összegei (Forintban!) 

2021. 2022. 2023. 2024. 

Helyi adók 1. 330 200 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek 2. 
    

Díjak, pótlékok, bírságok 3. 3 800 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

4. 
245 000 000 50 000000 0 0 

Részvények, részesedések értékesítése 5. 0 0 0 0 
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 

6. 
0 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 15 460 003 0 0 0 

Sajátbevételek (1 + ...+7) 8. 594 460 003 403 000 000 353 000 000 353 000 000 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 297 230 002 201 500 000 176 500 000 176 500 000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (11+.+18) 

10. 35 126 934 0 0 0 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+ kamat) 11. 20 100 000 0 0 0 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 12. 0 0 0 0 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség 
13. 

0 0 0 0 

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség 14. 0 0 0 0 

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 15. 0 0 0 0 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 16. 0 0 0 0 

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 17. 0 0 0 0 
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
18. 

15 026 934 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (20+.27) 

19. 
0 0 0 0 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+ kamat) 20. 0 0 0 0 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 21. 0 0 0 0 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség 
22. 

0 0 0 0 

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség 23. 0 0 0 0 

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 24. 0 0 0 0 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25. 0 0 0 0 

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26. 0 0 0 0 
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
27. 

0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 28. 35 126 934 0 0 0  
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Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) 29. 
262 103 068 201 500 000 176 500 000 176 500 000  

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában 

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

Közjóléti Bizottság tagjai részére 2021. február 26. napján véleményezés céljából megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények - Kt. esetében 1 kivételével, PKB. esetében 1 kivételével - a megadott e-mail címre 

megérkeztek, melyek összesítésre kerültek. Megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Közjóléti 

Bizottság 3 igennel, 1 nemmel, 1 tartózkodással, a Képviselő-testület 6 igennel, 2 nemmel, 1 tartózkodással 

javasolja elfogadásra. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

5/2021. (III.05.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 

1.§. (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, 

jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.  
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ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 

199 920 613 Ft, 

334 000 000 Ft, 

776 132 639 Ft, 
 

576 253 Ft, 

245 000 000 Ft, 

413 505 934 Ft, 

16 485 003 Ft, 

367 564 907 Ft, 

267 564 907 Ft,  

(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI2. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi 

a) költségvetési bevételeit 1 985 620 442 Ft-ban 

b) költségvetési kiadásait 2 197 642 403 Ft-ban 

c) költségvetési hiányát 212 021 961 Ft-ban 

ca) működési többletét 2 227 118 Ft-ban 

cb) felhalmozási hiányát 214 249 079 Ft-ban 

d) finanszírozási bevételeit 367 564 907 Ft-ban 

e) finanszírozási kiadásait 155 542 946 Ft-ban 

f) finanszírozási egyenlegét 212 021 961 Ft-ban 

g) az összevont költségvetés 
  

hiányát 367 564 907 Ft-ban 

h)bevételi és kiadási főösszegét 2 353 185 349 Ft-ban  

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

meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból 

a) 267 564 907 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési 

maradványból, 

b) 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza. 

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

alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá: 

a) Működési bevételek 

b) Közhatalmi bevételek 

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 

d) Működési célú átvett pénzeszközök 

e) Felhalmozási bevételek 

f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

h) Finanszírozási bevételek  
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1 308 402 387 Ft, 

442 845 317 Ft, 

70 837 173 Ft, 

635 983 192 Ft, 

33 134 000 Ft, 

125 602 705 Ft, 

889 240 016 Ft, 

560 282 118 Ft, 

0 Ft, 

328 957 898 Ft, 

155 542 946 Ft, 

120 000 000 Ft, 

24 870 134 Ft, 

10 672 812 Ft.  

hb) Folyószámla hitelfelvétel 

i) Működési kiadások 

ia) Személyi juttatások 

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

ic) Dologi kiadások 

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 

ie) Egyéb működési célú kiadások 

j) Felhalmozási kiadások 

ja) Beruházási kiadások 

jb) Felújítási kiadások 

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 

k) Finanszírozási kiadások 

ka) Hitelek törlesztése 

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 

kc) Pénzügyi lízing 

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, 

költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint 

állapítja meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 

4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(6) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei költségvetési kiadásait és 

bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 

(8) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg. 

(9) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves 

létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási 

ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg. 

100 000 000 Ft, 
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(12) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak 

alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(14) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul 

veszi. 

(15) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20-21. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(16) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a 

működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23-24. melléklet szerint jóváhagyja. 

(17) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25-26. mellékletben 

részletezett rovatrend szerint állapítja meg. 

(18) Az önkormány közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá. 

(19) Az önkormányzatot megillető 2021. évi állami és költségvetési támogatást a 28-29. melléklet szerint 

tudomásul veszi. 

(20) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint tudomásul veszi. 

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

4. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás 

zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 millió forint összegű 

folyószámla-hitelkeret lehívására. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és 

azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti. 

(2) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a polgármesteri keret 

felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére 

kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában 

meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen 

belül: 

a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók 
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lakhatásával kapcsolatos költségek mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet 

enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel nyújtott támogatás formájában 

adható. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell 

a lakóhelyéül szolgáló ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli 

élethelyzetet okozó körülményt. 

b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan kiadásokra nyújtható 

támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó hírnevének megőrzését szolgálja. 

A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület 

részére tájékoztatást ad. 

(3) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás 

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, 

melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni. 

(4) A Képviselő - testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános 

tartalék felhasználásáról. 

(5) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási 

előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is 

túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

(6) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem 

terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. 

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, 

kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. A céljelleggel keletkező 

többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. 

(8) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás 

követelményét. 

(9) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati 

hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 
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(10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig 

vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. 

(11) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 

(12) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(13) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg. 

(14) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek 

intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével 

történik. 

(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselőtestület dönt a polgármester 

előterjesztése alapján. 

(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben 

végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első 

negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. 

(17) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani. 

A napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz - likvid hitel igénybevétele és visszafizetése - 

kapcsolódó előirányzat módosítások esetében a nettó 1 millió forintos összeghatárt meghaladóan a 

polgármester jogosult dönteni. 

(18) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 

felhatalmazása alapján jogosult. 

(19) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri 

Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(20) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek 

elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási 

előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. 

(21) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért 

a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 
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(22) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését: 

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs 

kiadásokra, 

b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 

rovatain elszámolandó kiadások, 

c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, 

létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális 

javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, 

d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti 

karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri 

engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, 

írásban, indoklással kell kérelmezni, 

e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai, 

f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 

g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások 

kiadása, 

h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése 

legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást 

annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal 

bankszámlájára visszaérkezett, 

i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések, 

j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó rovatain elszámolandó kiadások, és 

k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó 

bevételek terhére történő kifizetések. 

(2) Az 5. § (1) bekezdés a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél 

foglalkoztatott részére - figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban 

meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható. 
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(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső 

szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia. 

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési 

hozzájárulást nem biztosít. 

(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére megállapított cafetéria 

juttatás 2021. évi összege bruttó 400 ezer forint. 

(3) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, a Ratkó József Városi 

Könyvtár és a Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére a bankszámla 

költséghozzájárulás éves összege 12000 Ft. 

7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az 

illetményalap 2021. évben 50.000 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a hivatal költségvetésében 

biztosítja. 

(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri 

Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 10 %-a mértékéig 

teljesíthető. 

(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői 

pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a. 

(4) A Polgármesteri Hivatalban 2021. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke 

a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a 

közszolgálati tisztviselő alapilletményének20 %-a, 

b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a 

közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék 

számítási alapja 2021. évben 20.000 forint. 

(6) 2021. február 1-től a minimálbér összege 167.400 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált 

bérminimum összege 2021. február 1-től 219.000 Ft. 

8. § (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó 

feladatokra biztosít fedezetet. 

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett összes 
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előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és 

a következő években támogatási igénnyel nem járhat. 

(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek betartani. Az 

előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő -testület elé terjeszteni, 

amely a körülmények figyelembevételével fegyelmi felelősséget von maga után. 

(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani költségvetésüket, de 

csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már teljesítették. 

(5) A költségvetési szervekrészére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető 

előirányzat - felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal - június 30., szeptember 30., december 31. - 

köteles bejelenteni. 

(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a 

Képviselő -testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a 

pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére 

jutalom év közben csak a Polgármester engedélyével fizethető. 

(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Képviselő -

testület által meghatározott pénzügyi - gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján 

kezdeményezheti. 

(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a 

forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének 

szem előtt tartásával - a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az 

intézmény a dologi kiadások között - az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású 

előirányzatok kivételével - hajthat végre átcsoportosításokat. 

(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján csak a 

Képviselő - testület engedélyezhet. 

(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt 

kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. 

(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 

14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és a támogatás 

értékű bevételek függvényében teljesíthetők. 
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(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni. 

(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező 

személy nevezhető ki. 

(14) A feladat elmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő 

- testület engedélyével kerülhet sor. 

(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 

követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját 

bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható 

kötelezettség. 

(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, 

részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési támogatások esetében. A céljelleggel megállapított 

előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. 

(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére 

igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen 

és közvetett költségek figyelembevételével. 

(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között 

megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére 

természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, 

ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy 

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 

alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy 

egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem 

foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 

(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő - 

testület engedélyezhet. 

9. §. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani 
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számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás 

vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével kell 

elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a 

jegyzőt terheli. 

10. § A Képviselő - testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak 

elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 

10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani. 

Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő - testület döntése alapján 

a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé. 

11. §. (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli 

pénzeszközöket is felhasználhat. 

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező 

működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft 

értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt. 

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós 

pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt. 

(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási 

szerződésben rögzítettek betartásáról. 

(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező 

források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi 

hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati 

forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt. 

(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is 

érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat. 

12. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére 

a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője, 

b) 30.000 - 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, 

c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult. 

(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett 
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gyakorolható. 

(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható. 

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

13. §. (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony 

működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési 

beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. 

(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat - TAX Kft 

között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2021. gazdasági évre vonatkozó 

munkatervében foglaltak szerint). 

(3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles 

a képviselő - testületet tájékoztatni. 

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14. §. (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé 

terjeszteni. 

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e 

rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni. 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi 

CLXXXIX. törvény, az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet,a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

15. §. Ez a rendelet 2021. március 05. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1- től kell alkalmazni. 

16. §. A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Horváth Tibor 

jegyző 

Bereczki Mária 

polgármester 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Nagykálló, 2021. március 05. napján 

Bereczki Mária 

jegyző



20

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom: 

Általános indoklás 

Nagykálló Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra. 

A jegyző által előkészített költségvetési rendeletet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 

hatálybalépését követőnegyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2021. január 1-

jén lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2021. február 15-e. 

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet 

költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a 

rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó 

önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek. 

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

alkotja meg a 2021. évi költségvetési rendeletét. 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.)IRM rendelet 

előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen 

előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) 

pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat 

csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés 

összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi 

költségvetésről szóló törvény határozza meg. 
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Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll: 

• a rendelet normaszövegéből, 

• a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, 

• valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből. 

Jelen előterjesztés tartalmazza Nagykálló Város Önkormányzatának 2021. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, 

költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből 

finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását 

nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes 

költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete előző évben a 50/2020. (II.27.) Kt. számú határozatával hagyta 

jóvá az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 

összegeit 2021-2022-2023. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki 

adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk. 

2020. évben bevételek között számoltunk ingatlan értékesítéssel, amely célunk 2021. évben is fennáll. Az ingatlanok 

értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek 

számbavételre. Alapvető elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Az Önkormányzat igyekszik a 

használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítésére. Ezek tükrében 245 000 000 forint bevételt 

tervezünk ingatlan értékesítésből. 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülésre tervezett előző évi bevétel nem realizálódott teljes mértékben, ezért a 

tárgyévre és a következő évekre vonatkozóan is számolnunk kell vele. 

Kiadási oldalon az adósságot keletkeztető ügyletek beváltására tervezett összeg előző évben nem realizálódott teljes 

mértékben. A fennmaradó összeg beváltása áthúzódik 2021-2022. évekre. A tárgyévben esedékes kezességvállalást 

2021. évre be kell terveznünk, így ezzel az összeggel és a 2020. évben felvett 135 millió forint kedvező kamatozású 

adósságmegújító hitel visszafizetési kötelezettségek tárgyévi vonzatával számolnunk kell, melynek fedezetét a rendelet-

tervezet tartalmazza.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához 

1. §-hoz 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet címrendjét határozza meg. 

2. §.-hoz 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, 

többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 

3. §.-hoz 

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati 

csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását. 

4. §.-hoz 

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. 

5. §.-hoz 

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából történő kifizetések jogcímeit határozza meg. 

6-7. §-hoz 

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. 8-9.§.-hoz 

A költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának rendjét határozza meg. 

10. §-hoz 

Önkormányzati biztos kirendelésének eseteit tartalmazza. 

11. § 

Az államháztartáson kívülről érkező források fogadásának, felhasználásának rendjét határozza meg. 

12. § 

A behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó összeghatárokat és felhatalmazásokat 

tartalmazza. 

13. §.-hoz 

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

14. §.-hoz 

A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza. 

15. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza az egységes szerkezetbe 

foglalásért és a rendelet kihirdetésért felelős személyt. 

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város 2021. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó 

költségek elfogadásáról szóló 5/2021. (I.28.) polgármesteri határozat módosítása tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 
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megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő 

javasolja, 2 képviselő nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

68/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

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

költségeknek elfogadásáról szóló 5/2021 (I.28.) Polgármesteri határozat módosítása 

tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést 

hozza: 

Nagykálló Város 2021. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó költségeknek elfogadásáról szóló 

5/2021 (I.28.) Polgármesteri határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

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, a Nagykállói Televízió működtetéséhez kapcsolódó bér és járulék költségekre, a közművelődésben 

dolgozó munkatársak bér és járulék költségeinek biztosítására 2021. évben 22 millió forint támogatással járul 

hozzá. 

2. ) A tervezett programok megvalósítása során amennyiben olyan rendezvény kerül megtartásra, amely bevételt 

eredményez a KFT részére, azt köteles a KFT a támogatáson felül a rendezvényekre fordítani. 

3. ) A bér és járulék költségekhez kapcsolódó támogatás havi ütemezésben, a programokhoz kapcsolódó támogatás 

pedig az adott hónapban megrendezésre kerülő rendezvények költségeinek függvényében kerül biztosításra a 

KFT részére. 

Az esemény esetleges elmaradása esetén más célra felhasználni nem lehetséges az adott feladatra meghatározott 

összeget. A fel nem használt összegek visszafizetésre kell, hogy kerüljenek. 
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4. ) A fellépők kiválasztásakor, azok díjairól minden esetben egyeztetés szükséges a fenntartóval. 

Határidő:2021. március 31. 

Felelős: jegyző, ügyvezető 

Határozatot kapják: 

o Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft 

o Gazdasági Iroda 

o Képviselő -testületi referens 

o Irattár  
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Nagy kallói Közhasznú Nonprofit Kft. 4320, Nagy kalló, Jókai Mór út 
34. 06-42/563-067 nkszolgaltatokft@nagykallo.hu 

2021. évi rendezvények részletes költségvetése 

Dátum Rendezvény megnevezése Tevékenység 
Előkalkuláció, költségvetés 

2021.03.08 NŐNAP   

  
Nyomtatványok (meghívó szerkesztése) 8 000 Ft 

  LED fal 100 000 Ft 
  

Technikai feltételek {online műsor szerkesztése) 
20 000 Ft 

  Vendéglátás  

  Bejelentések (Artisjus) 10 000 Ft 
  Összesen 138 000 Ft 

2010.03.15 Nemzeti Ünnep   

  
Nyomtatványok (meghívó szerkesztése) 15 000 Ft 

  
Általános Iskola alsó tagozat előadása 

 

  Helyszíni Dekoráció 5 000 Ft 
  

Technikai feltételek {Hangosítás, Színpad, 
Konferálás, Fénytechnika, vetítő, projektor, 
számítógép, kamera, operatőr) 

 

  Bejelentések (Rendőrség, Polgárőrség, Artisjus, 
stb) 

10 000 Ft 

  
Koszorúzáshoz asztal, virág, mécses 15 000 Ft 

  Futóverseny költségei  

  Összesen 45 000 Ft 
2021.03.29 Tojásfa díszítés   

  Alapanyagok 30 000 Ft 
2021.04.01 Húsvéti Népszokások   

  Alapanyagok 10 000 Ft 
2021.05.01 Majális   

  
Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 

15 000 Ft 

  
Előadó művészek tiszteletdíja, útiköltség 200 000 Ft 

  
Helyszíni Dekoráció (virágok, májusfa) 

 

  
Technikai feltételek (Hangosítás, Színpad, 
Fénytechnika, vetítő, projektor) 

 

  Bejelentések (Rendőrség, Polgárőrség, Artisjus, 
stb) 

10 000 Ft 

  
Ajándéktárgy (oklevelek, emléklap, díjak) 15 000 Ft 

  Egészségügyi sátor/orvos 80 000 Ft 
  

Buszjárat a tér és Harangod között 50 000 Ft 

  
Kézműves foglalkozások alapanyag költsége 60 000 Ft 

  
Áram ellátás biztosítása (vidámpark stb.) 100 000 Ft 

  Összesen 530 000 Ft   
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2021. évi rendezvények részletes költségvetése 

2021.05.30 Gyereknap   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 15 000 Ft 

  Előadó művészek tiszteletdíja  

  Ákom-bákom báb csoport, 100 000 Ft 
  Répa retek mogyoró együttes 140 000 Ft 
  Alma együttes 506 000 Ft 
  

Technikai feltételek (Hangosítás, Színpad, 
Fénytechnika, vetítő, projektor, kamera) 

 

  Bejelentések ( Rendőrség, Polgárőrség, Artisjus, 
stb) 

10 000 Ft 

  

Ajándék tárgy (oklevelek, emléklap, díjak) 
25 000 Ft 

  Egészségügyi sátor 80 000 Ft 
  

Csi-hu-hu a Kállai Kettős tér és Harangod között 

 

  

Kézműves foglalkozások alapanyag költsége és 
díja (csilIámtetkó, arc test festés, hajfonás) 100 000 Ft 

  Áram ellátás biztosítása 50 000 Ft 
  Összesen 1 026 000 Ft 

2021.06.19 Sörfesztivál   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 100 000 Ft 

  Előadó művészek tiszteletdíja  

  Vastag Csaba, 487 000 Ft 
  Zenekar 1 000 000 Ft 
  

Helyszíni Dekoráció, felépítmények 50 000 Ft 

  

Technikai feltételek (Hangosítás, Színpad, 
Fénytechnika, vetítő, projektor, kamera) 50 000 Ft 

  Bérleti díj (sátor) 150 000 Ft 
  Vendéglátás 50 000 Ft 
  Zsoldos biztonsági szolgálat 200 000 Ft 
  Bejelentések ( Rendőrség, Polgárőrség, Artisjus, 

stb) 
10 000 Ft 

  Egészségügyi sátor/orvos 80 000 Ft 
  fellépőknek VIP sátor  

  Kézműves foglalkozások 60 000 Ft 
  tűzijáték  

  Összesen 2 237 000 Ft   
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2021. évi rendezvények részletes költségvetése 
2021.07.24-08.01 TÉKA tábor 

  

  Előkészületi munkák, karbantartás, felújítás, 
bővítés 

 

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 100 000 Ft 

  Előadó művészek tiszteletdíja,  

  Táncpedagógusok tiszteletdíja 810 000 Ft 
  Technikai feltételek (Hangosítás, Színpad, 

Fénytechnika) 200 000 Ft 

  Sátorbérlés 300 000 Ft 
  

Vendéglátás (üdítő, víz, pogácsa, ebéd, vacsora) 

 

  Biztonsági szolgálat 880 000 Ft 
  

Bejelentések (Rendőrség, Polgárőrség, 
Katasztrófa védelem Artisjus) 20 000 Ft 

  

PR Marketing (Tv, újság, rádió, Net) 50 000 Ft 

  Egészségügyi sátor/orvos 280 000 Ft 
  foglalkozási alapanyagok 300 000 Ft 
  Karszalag, ebédjegyek 32 000 Ft 
  Kommunális költségek 20 000 Ft 
  Áram ellátás biztosítása 100 000 Ft 
  Vízellátás 50 000 Ft 
  Tisztítószerek 100 000 Ft 
  Megbízási díjak 200 000 Ft 
  Üzemanyagköltség 60 000 Ft 
  Összesen 3 502 000 Ft 

2021.08.20 Államalapítás Ünnepe   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 

20 000 Ft 

  

Előadó művészek tisztelet díja, útiköltsége 50 000 Ft 

  

Vendéglátás (üdítő, víz, pogácsa, ebéd) 
 

  

Bejelentések (Rendőrség, Polgárőrség, 
Katasztrófa védelem Artisjus) 15 000 Ft 

  

Díjazottak, oklevél, emléklap, ajándék, virág 
 

  Nemzeti szalag, kenyér 10 000 Ft 
  Összesen 95 000 Ft 

2021.08.29 Szüreti Szokások   

  Előadás 10 000 Ft 
  Alapanyagok 20 000 Ft 
  Összesen 30 000 Ft   
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2021. évi rendezvények részletes költségvetése 

2021.09.04 Lecsófesztivál   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 30 000 Ft 

  

Előadó művészek tisztelet díja, útiköltsége 
 

  Technikai feltételek főzéshez 100 000 Ft 
  

Vendéglátás (üdítő, víz, pogácsa, ebéd, vacsora) 

 

  

Bejelentések (Rendőrség, Polgárőrség, 
Katasztrófavédelem Artisjus, stb) 15 000 Ft 

  

Ajándék tárgy (oklevelek, emléklap, díjak) 80 000 Ft 

  PR Marketing 50 000 Ft 
  Egészségügyi sátor/orvos 80 000 Ft 
  Alapanyag beszerzése 150 000 Ft 
  Zsűri tisztelet díja 30 000 Ft 
  

Buszjárat/Csi-hu-hu a tér és Harangod között 
 

  

Kézműves foglalkozások alapanyag költsége 30 000 Ft 

  Kommunális költségek 25 000 Ft 
  Áram ellátás biztosítása 100 000 Ft 
  Vízdíj 30 000 Ft 
  Zsoldos biztonsági szolgálat 180 000 Ft 
  Összesen 900 000 Ft 

2021.09.11 Népművészeti Forgatag   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 25 000 Ft 

  Helyszíni Dekoráció 50 000 Ft 
  Technikai feltételek (Hangosítás, Színpad, 

Fénytechnika) 
50 000 Ft 

  

Vendéglátás (üdítő, víz, pogácsa, ebéd, vacsora) 

 

  

Bejelentések ( Rendőrség ,Polgárőrség, Artisjus, 
Katasztrófa védelem stb) 

10 000 Ft 

  Egészségügyi mérések/orvos  

  

PR Marketing (Tv, újság, rádió, Net) 
 

  fellépőknek külön sátor  

  Kézműves foglalkozások a sátraikban, 
tiszteletdíjak 

 

  Összesen 135 000 Ft 
2021.10.06 Aradi Vértanúk megemlékezés   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 5 000 Ft 

  Bejelentések ( Rendőrség, Polgárőrség, Artisjus, 
stb) 10 000 Ft 

  

Koszorúzáshoz asztal, virág, mécses 10 000 Ft 

  Összesen 25 000 Ft 
2021.10.22 Kukorica kaláka   

  
Alapanyagok 20 000 Ft   
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2021. évi rendezvények részletes költségvetése 

2021.10.23 

56-os Forradalom és Szabadságharc 
emlélkműsor 

  

  

Előadó színművészek tisztelet díja, útiköltség 50 000 Ft 

  
Bejelentések ( Rendőrség, Polgárőrség, 
Artisjus, stb) 

10 000 Ft 

  Koszorúzáshoz virág, mécses 15 000 Ft 
  Összesen 75 000 Ft 

2021.12.10 Csigacsináló   

  Alapanyagok 20 000 Ft 

2021.12.20-22 

Múzeumi karácsonyi kézműves 
foglalkozás 

  

  Alapanyagok 20 000 Ft 
2021.12.01-24 Advent és Mikulás   

  

Nyomtatványok (plakát, meghívó, program 
füzet, szóró anyag, boríték, posta költség) 20 000 Ft 

  

Előadó művészek tisztelet díja, útiköltsége 
 

  Helyszíni Dekoráció Mikulás ház, adventi koszorú, 
fő tér 

20 000 Ft 

  
Bejelentések (Rendőrség, Polgárőrség, 
Artisjus, stb) 

10 000 Ft 

  Összesen 50 000 Ft  

|Mindösszesen | 8 888 000 Ft 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés az Éves Közbeszerzési Terv elfogadása tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő 

javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 
69/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Éves Közbeszerzési Terv elfogadásának 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 
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hozza: 

1. 

Nagykálló Város Önkormányzata a 2021. évre vonatkozó Éves Közbeszerzési Tervét az 1. számú 

melléklet szerint elfogadja. 

Határidő:2021. év 

Felelős: jegyző 

Határozatot kapják: 

• Polgármesteri Hivatal valamennyi irodája 

• Képviselő - testületi referens 

• Irattár 

1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 69/2021. (III.04.) számú Polgármesteri határozatához. 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Érintett költségvetési év: 2021. 

I. 

2. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

3.  
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19. 

- nyílt eljárás X 

- meghívásos eljárás 

- tárgyalásos eljárás 

- versenypárbeszéd 

- Kbt. 115. §-a szerinti eljárás X 

4. Közbeszerzés tárgya 
5. típusa 

* 
mennyiségi 

egysége 
6. 

7. TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 

kódszámú, „Jövő bölcsődéje 

Nagykállóban” építés 

8. 2 9. db 10. 

/* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.  
szolgáltatási koncesszió/ 

11. 

12. A közbeszerzés várható időpontjai 

13. 

1. Ajánlattételi felhívás feladásának ideje: 2021. év január hónap 

14. 

15. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:** 

16. /** = megjelölendő „X” jellel/ 

17. 

18. Értékhatár szerint: - közösségi közbeszerzési értékhatárt elérő 

- nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő X 

20. 

21. Egyéb eljárástípus: 

22. 

1. 

2. 

3. 

23. 

24. 

25. Szerződéses határidők: 

1. - szerződéskötés várható időpontja: 2021 év március hó 

2. szerződés várható időtartama: 

3. kezdete: 2021 év április hó 

26. befejezése: 2021 év december hó 

27. 

27. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, 

bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb): 

29. 

30. Forrás 31. Mérték 

32. Támogatás 33. 100 34. % 
35. 36. 37. % 

 
38. 39. 40. % 
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41. 

42. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek): 

43. 

44. Név 
45. beosztás/tisztség 

46. Bereczki Mária 47. Jegyző 

48. 49. 
 

50. 

51. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem*** 

52. /*** = a megfelelő rész aláhúzandó/ 

53. 

53. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: 

54.  ................................................................................................................................................  

55.  ................................................................................................................................................  

Készítette: 

Bereczki Mária (név) 

jegyző (beosztás) 

Jóváhagyta: Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere a 69/2021. ( III.04.) határozatával. 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotása tárgyában 

Az előterjesztés, a rendelet-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezetet 8 képviselő 

javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

6/2021. (III.05.) 

önkormányzati rendelete 
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az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének 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 - környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

46. § (1) bekezdés c) pontjában és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról 

szóló 549/2020 (XII.2.) Korm. rendelet. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § 

A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, amely biztosítja a 

levegő tisztaságának védelmét. 

2. § 

A rendelet hatálya Nagykálló város belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § 

(1) Avar és kerti huladék: a kert használata során keletkező és hasznosításra nem kerülő növényi hulladék, különösen ág, 

gally, fanyesedék, fű, falomb, kaszálék, gyökérmaradványok és egyéb növénytermesztéssel összefüggésben keletkező 

hulladék. 

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy 

használatában lévő ingatlanon települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül. 

(3) Hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása. 

II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

3. Az avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 
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4. § 

(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. 

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű növényi hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata. 

4. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai 

5. § 

(1) Az avar és kerti hulladék égetése minden év március 1-jétől április 30-ig hétfőtől péntekig terjedő napokon egész 

nap, szombati napokon 06 órától 12 óráig lehetséges, az ünnepnap, a vasárnapok és a (2) bekezdésben meghatározottak 

kivételével. 

(2) A tavaszi fagykárok megelőzése érdekében történő nyílttéri égetés megengedett a vonatkozó szabályok betartásával. 

(3) Nyílttéri égetés során figyelemmel kell lenni a meteorológiai viszonyokra. Égetni csak megfelelően kialakított 

helyen, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy által, a tűzvédelmi 

előírások betartásával lehet. 

(4) Az ingatlantulajdonos az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről. 

(5) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot. 

(6) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot szárítani kell, nyers, megázott avar és kerti 

hulladék nem égethető. 

(7) Nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék égetése esetén a szomszédokat előzetesen értesíteni kell az égetés 

várható időpontjáról. 

6. § 

(1) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül, továbbá szeles, párás, 

ködös, esős időben. 

(2) Tilos az égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején. 

(3) Közterületen avar és kerti hulladékot égetni tilos. 

7. § 

(1) A tűz őrzéséről és szükség esetén annak eloltásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(2) Az égetés befejezését követően az ingatlantulajdonosnak meg kell győződnie arról, hogy a tűz elhamvadt. 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

7. § 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és 2021. május 23. napján hatályát veszti. 
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Horváth Tibor 

jegyző 

Bereczki Mária 

polgármester 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet kihirdettem: 

Dátum: Nagykálló, 2021. március 05. napján 

Bereczki Mária jegyző
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az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól 

6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

I. Általános indokolás 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló a Kormány 549/2020. 

(XII.2.) Korm. rendelete, valamint annak a hatályának meghosszabbításáról szóló, a Kormány 80/2021 (II.22.) Korm. 

rendelete értelmében: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési 

önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 

A rendelet a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 

szabályokról szól, tartalma alapján veszélyhelyzet megszűnéséig (vagyis jelen állás szerint május 23-ig) továbbra is a 

települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 

sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. 

Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is az önkormányzatokra van bízva, engedélyezik-e az avar- és 

zöldhulladék-égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. 

II. Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet célját határozza meg. 

2. §-hoz 

A rendelet területi hatályáról rendelkezik. 

3. - §-hoz 

Értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 

4-7. -§-hoz 

Az avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. 

8. - §-hoz 

A rendelet időbeli hatályáról rendelkezik. 

Tárgy: (6 .tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő 
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javasolja, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

70/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2020. évre vonatkozó MIR-KIR hivatali céljait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1) Ügyfélbarát és színvonalas ügyintézés, problémamegoldó hivatal. Az ügyintézés során kiemelt figyelmet kell 

fordítani az ügyfelekkel való udvarias, kulturált és befolyásmentes, ugyanakkor személyre szabott bánásmódra, még 

inkább meg kell felelni a szolgáltató és az ügyfélbarát közigazgatás követelményének. 

2) Belső kommunikáció javítása, a döntések végrehajtásának nyomon követése, visszacsatolás a végrehajtásról. 

3) Az Önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának biztosítása, amelyek során kiemelt fontosságú a 

költségek előzetes, helyes meghatározása, a gazdaságossági szempontok érvényesítése, a határidők betartása és 

betartatása. A tervátvételi és ellenőrzési lista bevezetése és folyamatos alkalmazása. 

4) Az elektronikus ügyintézés működtetésével kapcsolódó feladatok ellátása, a lakosság megfelelő tájékoztatása. 

5) GDPR-ben (egységes adatvédelmi rendelet, azt a célt szolgálja, hogy a magánszemélyekre vonatkozó adatok, 

tranzakciók, tárolása és feldolgozása biztonságos keretek között történjen) foglalt előírásoknak való megfelelés. 

6) A Polgármesteri Hivatal MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási 

és környezetirányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a belső audit és a tanúsítási eljárás sikeres 

megvalósítása. 
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Határidő: 2021. év 

Felelős: jegyző 

Határozatról értesülnek: 

• Képviselő - testületi referens 

• MIR-KIR megbízott 

• Irattár 

Tárgy: ( 7.tsp.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 

tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő 

javasolja elfogadásra,1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

71/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

a Ratkó József Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 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.) pályázatot ír ki a Ratkó József Városi Könyvtár (4320 Nagykálló, Korányi út 1.) intézményvezetői álláshelyre a jelen 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

2. ) felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak a Nagykálló Város honlapján történő megjelenéséről 

gondoskodjon, illetve végezze el a beérkezett pályázatok bontását. 
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3. ) Felkéri az Oktatási- és kulturális Bizottság elnökét, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §.-ban 

meghatározottak szerint hozzon létre egy három tagú szakmai bizottságot; és a tagok a szükséges feladatokat a boríték 

bontását követően az ott meghatározottak szerint lássák el. 

4. ) felhatalmazza az Oktatási- és kulturális Bizottság elnökét, hogy a beérkező pályázatok szakmai véleményezése 

érdekében könyvtári szakértőket kérjen fel. 

Határidő: 2021. 06. 30. 

Felelős: jegyző 

Határozatról értesülnek: 

1. Képviselő - testületi referens 

2. Köznevelési referens 

3. Irattár



40

 

1. melléklet a 71/2021. (III.04.) Kt. határozathoz 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint pályázatot hirdet 

a fenntartásában működő 

Ratkó József Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására 

Munkakör megnevezése: intézményvezető (igazgató) 

Munkahely megnevezése: Ratkó József Városi Könyvtár Munkavégzés helye: 4320 Nagykálló, Korányi út 1. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és 

felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, 

képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, 

- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves 

szakmai gyakorlatot szerzett, 

- Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör 

betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) 

igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a 

képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést 

határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható 

tovább. 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

- magyar állampolgárság. 

Javadalmazás: 

alapbér: 250.000 Ft.- vezetői pótlék: 45.000 Ft.- 
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A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: 

2021. 07. 01. napjától 2026. 06. 30. 

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 

hónap próbaidő kikötésével történik. 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 

- részletes szakmai és vezetői programot, 

- iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör 

betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) 

igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a 

képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést 

határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható 

tovább. 

- nyilatkozat személyes adatok kezeléséről, 

- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó a megbízatása után teljesíti, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

Előnyt jelent: ezen a területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat. 

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. március 8. 

A pályázat beadása: a pályázat kiírásától számított 30 nap. 

A pályázati felhívást a www.nagykallo.huinternetes oldalon teszi közzé a munkáltató. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot postai úton kell benyújtani Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. sz.) 

címére történő megküldésével. A borítékra rá kell írni Kp./351/2021. iktatószámot és „könyvtár intézményvezető” 

megnevezést. 

A pályázat elbírálása: 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör 

gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - 

bizottság hallgatja meg. 
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A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő 

lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Horváth Tibor Polgármester Úrtól kaphat. (42/263-101) 

Tárgy: ( 8.tsp.) Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő 

javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

72/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

1.) megállapítja, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda körzethatára Nagykálló város közigazgatási területe. 

Határidő: 2021. 03. 31. 

Felelős: jegyző 

Határozatot kapják: 

• Nyíregyházi Tankerületi Központ 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület 

• Képviselő - testületi referens 

• Ügyintéző 

• Irattár 
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Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő 

javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

73/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést 

hozza: 

Nagykálló Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 1140 hrsz-ú 4320 Nagykálló, Hunyadi út 1. szám alatti ingatlant a 

Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.) részére használatba adja az alábbi feltételekkel: 

1.) az ingyenes használat 5 éves időtartamú, 

2. ) hozzájárul az ingatlanon található épület átalakításához, 

3. ) hozzájárul az ingatlanon a használó által létesített felépítmény elhelyezéséhez, 

4. ) az ingatlanhoz kapcsolódó valamennyi rezsiköltségeket a használó fizeti, 

5. ) a beruházáshoz, a felújításhoz kapcsolódó kiadásokat a használó saját költségvetéséből biztosítja, amelyet a 

későbbiek során nem kérhet a tulajdonostól, 

6. ) az ingatlanon a használó által létesített felépítményt a szerződés megszűnésével a használó köteles kártalanítás 

nélkül, a saját költségén rövid határidővel elbontani, és az eredeti állapotot helyreállítani. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: jegyző, gazdasági irodavezető 

Határozatot kapják: 
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- Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (4320. Nagykálló, Bercsényi út 6.) 

- Gazdasági Iroda 

- Képviselő —testületi referens 

- Irattár 

Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés a 2019. évben a Nagykállói Városi Sportegyesületnek a sport alapból nyújtott 

támogatás felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 5 képviselő 

javasolja, 3 képviselő nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

74/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

a 2019. évben a Nagykállói Városi Sportegyesületnek a sport alapból nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

- elfogadja a Nagykállói Városi Sportegyesület beszámolóját a 2019. évben kapott támogatásról. 

Határidő: 2021. március 04. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határozatot kapják: 

- Nagykállói Városi Sportegyesület 

- Ügyintéző 

- Képviselő-testületi referens 
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- Irattár 

Tárgy: ( 11.tsp.) Előterjesztés fogorvosi körzetek módosítása tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 7 képviselő 

javasolja, 1 képviselő nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

75/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Fogorvosi körzetek módosításáról 

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: 

hozzájárul a fogorvosi alapellátási körzetek módosításához az 1. számú melléklet alapján. 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

Értesülnek: 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető 

- Ügyintéző Kp/ /2021 

- Irattár  
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Nagykálló város fogorvosi körzetei 2021. tervezet 
I.számú fogorvosi körzet II.számú fogorvosi körzet 

fő fő 

1. Ady Endre köz 7 1. Arany János út 151 

2. Ady Endre út 58 2. Bátori út 375 

3. Akácos utca 151 3. Bátori zug 8 

4. Alma út 22 4. Bercsényi köz 12 

5. Ámos Imre utca 45 5. Bercsényi utca 59 

6. Árpád utca 210 6. Bessenyei utca 37 

7. Bajcsy-Zsilinszky út 46 7. Erdőalja utca 18 

8. Balassi Bálint út 31 8. Eszperantó utca 8 
9. Béke utca 79 9. Fenyő dűlő 1 

10. Béke zug 10 10. Fenyő út 23 

11. Bem József utca 56 11. Fintortag 16 

12. Bethlen Gábor út 33 12. Harangod tanya 22 
13. Birisi út 4 13. Hársfa utca 72 

14. Biriszőlő út 115 14. Hunyadi út 26 

15. Bocskai út 164 15. Internátus utca 61 

16. Bocskai zug 8 16. Jánoskert utca 4 

17. Budai Nagy Antal út 98 17. Jókai Mór út 184 

18. Csillag köz 11 18. Kállay Miklós út 163 
19. Csillag utca 30 19. Katona József utca 15 

20. Csokonai út 198 20. Kert utca 129 

21. Damjanich János utca 68 21. Kert zug 5 
22. Deák Ferenc út 

66 
22. Kisbalkámyi út 

Kísérleti Gazdaság 
176 

23. Debreceni út 237 23. tanya 14 

24. Dózsa György út 228 24. Kisharangodi út 239 
25. Egres utca 6 25. Kiskút utca 64 

26. Forrásdűlő 17 26. Kossuth út 510 

27. Geszterédi út 79 27. Kölcsey Ferenc utca 35 

28. Gyöngyvirág köz 43 28. Krúdy Gyula út 99 

29. Gyöngyvirág út 77 29. Lászlókert 6 
30. Ibolya út 109 30. Lászlókert út 6 

31. Ifjúság útja 93 31. Lehel köz 4 
32. Iskola út 20 32. Lehel út 57 

33. József Attila út 93 33. Magyi köz 29 

34. Kálvin János út 75 34. Magyi út 86 

35. Kisvasút utca 79 35. Május 1. utca 55 

36. Korányi Frigyes út 345 36. Mezőgép utca 69 

37. Mártírok útja 150 37. Nagybalkányi út 290 

38. Móricz Zsigmond utca 93 38. Nagykertiszőlő 6 

39. Nefelejcs út 59 39. Nagykertiszőlő út 80 
40. Patak út 1 40. Nagyszállási út 3   



47

 

41. Petőfi Sándor út 63 41. Nyár utca 62 

42. Porosladány dűlő 2 42. Nyíl utca 2 

43. Porosladány út 83 43. Nyírfa utca 119 
44. Rét út 1 44. Orosi út 85 

45. Rittersporntanya 1 45. Ősz utca 29 

46. Simonyi József utca 193 46. Páskom út 4 

47. Somogyi Béla út 52 47. Rákóczi út 85 

48. Széchenyi István út 249 48. Rózsa utca 209 

49. Tompa Mihály utca 36 49. Sport köz 49 

50. Tulipán zug 34 50. Sport út 231 

51. Újfehértói út 2 51. Sport zug 31 

52. Városkert utca 38 52. Szabadság tér 2 

53. Vasvári Pál út 121 53. Szabadságharcos út 56 
54. 

Zrínyi Miklós út Csatolt település: 65 
54. Szakolyi köz 

7 

55. Biri község közigazgatási területe 1355 55. Szakolyi út 405 
 

összesen: 5609 56. Szent István út 134 
   

57. Szirond út 30 
   

58. Szőlő út 5 
   

59. Szőlőskert út 7 
   

60. Táncsics köz 2 
   

61. Táncsics Mihály út 141 
   

62. Tavasz utca 63 
   

63. Temető út 140 
   

64. Torony út 13 
   

65. Vadkert út 60 
   

66. Várdomb út 1 
   

67. Virág utca 20 
   

68. Zöldfa út 38 
   

69. Zrínyi Ilona út 107 
    összesen: 5354  

Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés a Mátészalkai Szakképzési Centrum önkormányzati tulajdonban lévő Nagykálló 

2597 hrsz-ú földrészlet megosztására vonatkozó kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 

26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 

kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 

képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 
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NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

76/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum (4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.) kérelme 

az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló 2597 hrsz.-ú földrészlet megosztása 

tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum (4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.) képviseletében Rostás János Tibor kancellár 

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

Korányi F. út 27. szám alatti, 2597 hrsz.-ú, középiskola és kollégium megnevezésű, 2.5759 m2 nagyságú földrészlet 

megosztásával kapcsolatosan az alábbiakat határozza: 

A két középiskola intézmény fenntartói az elképzeléseik figyelembevételével, közös megegyezés alapján készíttessen az 

ingatlanra vonatkozóan, a megosztási szabályozások alapján szakemberekkel (földmérő, közúttervező, építésztervező, 

Főépítész, stb) egyeztetve ingatlan megosztási tervezetet, amely alapján a pozitív tulajdonosi döntés után a telekmegosztás 

lebonyolítható. 

Határozatot kapják: 

- Mátészalkai Szakképzési Centrum 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12. 

- Képviselő - testületi referens 

- Ügyintéző Műsz./101/2021. 

- Irattár 

Tárgy: ( 13.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Városi Sportegyesület támogatási kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 4 képviselő 

javasolja, 2 képviselő nem javasolja elfogadásra, 2 képviselő pedig tartózkodott. Horváth Tibor polgármester nem 

nyilvánított véleményt érintettség (NSE elnöke) miatt. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 
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NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

77/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

A Nagykállói Városi Sportegyesület támogatási 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: 

• nem támogatja a Nagykállói Városi Sport Egyesület kérelmét, melyben az önkormányzat tartalékának terhére 

5.500.000.- Ft támogatást kér biztosítani a 2020. évben keletkezett működési kiadások fedezetére. 

Határidő: 2021. március 12. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határozatot kapják: 

Nagykállói Városi Sportegyesület 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7. 

- Képviselő-testületi referens 

- Ügyintéző 

- Irattár 

Tárgy: ( 14.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 8 képviselő javasolja elfogadásra a 

határozat-tervezet azon részét, hogy nem él elővásárlási jogával, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
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Polgármesterének 

78/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Nagykálló külterület 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

Ferenczi Zsoltné 4320 Nagykálló, Geszterédi út 6. szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonát képező, Nagykálló 

külterület 0294/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar és gyümölcsös megnevezésű, 2158 m2 területű ingatlan 

tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával. 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

Értesülnek: 

- Képviselő-testületi referens 

- Gazdasági irodavezető 

- Ügyintéző 

- Irattár 

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, külterület 0617/31 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó, várhatón 15.750 m2 

területű ingatlan értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. február 26. 

napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail címre - 1 kivételével - 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 6 képviselő 

javasolja, 1 képviselő nem javasolja elfogadásra, 2 képviselő pedig tartózkodik. A vélemények alapján Polgármester 

úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
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Polgármesterének 

79/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Nagykálló, külterület 0617/31 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó, várhatóan 15.750 m2 

területű ingatlan értékesítésére vonatkozó beérkezett pályázat 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 Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 0617/31 hrsz-ú ingatlanból 

kialakítandó, várhatóan 15.750 m2 terület értékesítéséhez kapcsolódó pályázatot. 

2. ) Elfogadja a East Milk (4400 Nyíregyháza, István bokor 2.) Nagykálló, külterület 0617/31 hrsz-ú 

ingatlanból kialakítandó, várhatóan 15.750 m2 területrész (pontos m2 a megosztási vázrajz alapján 

határozható meg ) 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. április 30. 

Felelős: polgármester 

Határozatot kapják: 

- East Milk (4400. Nyíregyháza, István bokor 2.) 

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

- Gazdasági iroda 

- Képviselő - testületi referens 

- Irattár
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Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés a Matyi Solar Kft. 0617/70 hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlásra 

vonatkozó kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 5 képviselő 3000,-FT/m2 árral, 2 képviselő 4000,-Ft/m2 árral, 1 képviselő 3100,-Ft/m2 

árral javasol elfogadásra, 1 képviselő pedig tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

80/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Matyi Solar KFT. kérelme a 0617/70 hrsz-ú ipari park területéből történő vásárlás 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 támogatja, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 0617/70 

hrsz-ú 20.528 m2 területből értékesítésre kerüljön 10.000 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 3000,-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 érékesítéshez szükséges megosztást Nagykálló Város 

Önkormányzata végrehajtja. 

6. ) Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a minimum vételár elfogadása esetén a 

pályázati eljárás lefolytatására.  
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számú 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: jegyző 

Határozatot kapják: 

- Matyi Solar KFT (4441. Szorgalmatos, 401 hrsz.) 

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

- Gazdasági iroda 

- Képviselő - testületi referens 

- Irattár 

Tárgy: ( 17.tsp.) Előterjesztés . szám alatti 

önkormányzati bérlakás átalakítására vonatkozó kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

81/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 
kérelme a Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. szám 

önkormányzati bérlakás átalakítása 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: 

- engedélyezi a lakás egyik helyiségének leválasztását saját költségén. A bérleti jogviszony 

megszűnésekor köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határozatot kapják: 

- Képviselő-testületi referens 

- Ügyintéző Kp/300/2021. 

- Irattár 

Tárgy: (18.tsp.) Előterjesztés közterületi fa kivágatása iránti 

kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 8 képviselő nem javasolja elfogadásra, vagyis a fa kivágatásával ért egyet, 1 képviselő 

pedig tartózkodott. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

82/2021. (III.04.)
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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: 

Szabóné Pető Marianna 4320 Nagykálló, Simonyi u. 43. szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló Város 

Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, Simonyi út elnevezésű, 

2795/31 hrsz.-ú közterületen, a kérelmező 4320 Nagykálló, Simonyi út 43. szám alatti 2795/50 hrsz.-ú 

ingatlana előtt lévő nyírfát kivágatja. 

Határozatot kapják: 

- Képviselő - testületi referens 

- Ügyintéző 

- Irattár 

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés nagykállói lakos az önkormányzat tulajdonában 

lévő 0210/39 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 5 képviselő javasolja, 1 képviselő nem javasolja elfogadásra, 3 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

83/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

óth Zsolt 4320 Nagykálló, Mezőgép út 23. szám alatti lakos kérelme a Kállai Kettős Közalapítvány 

tulajdonában lévő 0210/39 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása tárgyában Nagykálló Város Polgármestere 

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

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő 
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felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

Tóth Zsolt 4320 Nagykálló, Mezőgép út 23. szám alatti lakos kérelmére a Kállai Kettős Közalapítvány (4320 

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Mezőgép út 27. szám alatti, 0210/39 hrsz.-ú, 

rét megnevezésű, 933 m2 nagyságú ingatlant 500.000.- Ft eladási áron nem értékesíti. 

Határozatot kapják: 

- Kállai Kettős Közalapítvány 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

- Képviselő - testületi referens 

- Ügyintéző Műsz./58/2021. 

- Irattár 

Tárgy: ( 20.tsp.) Előterjesztés , mint juhtenyésztők 

kérelme a Nagykálló, Magyi út mentén és a László kertben, külterületen elhelyezkedő ingatlanokon való 

legeltetés tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

84/2021. (III.04.) 

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

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

önkormányzati ingatlanokon való legeltetés tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdése alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 
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Dankó István és fia Dankó István Dávid 4246 Nyíregyháza, Butyka telep 10. szám alatti lakosok, mint 

juhtenyésztők kérelmére a Nagykálló, Magyi út külterületi szakasza mentén elhelyezkedő Nagykálló Város 

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

Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő zártkerti (Kapóskert, Kristófkert, Jánoskert, Lászlókert) ingatlanokon a 

bárányaikkal való legeltetéshez, a területek ezáltal való rendben tartásáért cserében hozzájárulok. 

Határozatot kapják: 

• Képviselő - testületi referens 

• Ügyintéző 

• Irattár 

Tárgy: ( 21.tsp.) Előterjesztés a FESO TRANS Kft. ipari parkban lévő közút aszfalt bontására vonatkozó 

kérelme tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 4 képviselő javasolja, 4 képviselő nem javasolja elfogadásra, 1 képviselő pedig 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

85/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

FESO TRANS Kft. (4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 17.) kérelme az Ipari Parkban lévő 

közút aszfalt bontása tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdése alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 
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A FESO TRANS Kft. (4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 17.) által a Nagykállói Ipari Parkban a 0617/66 hrsz.-ú 

ingatlanon megépített ipari épület szennyvíz hálózatra való rácsatlakozása kapcsán a Nagykálló Város 

Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 0617/30 hrsz.-ú közút aszfalt 

felületének bontásához és visszaépítéséhez nem járul hozzá. 

Határozatot kapják: 

- FESO TRANS Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 17. 

- TESZOVÁL Kft.4320 Nagykálló Bercsényi u. 6. 

- Képviselő - testületi referens 

- Ügyintéző 

- Irattár 

Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Nyírségvíz Zrt.-vel pályázat 

benyújtása tárgyában 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 2021. 

február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a megadott e-mail 

címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

86/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Nyírségvíz ZRT.-vel pályázat benyújtása 

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 pályázatot kíván benyújtani a „Vízi-közművek Állami 
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Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című kiírásra. 

2. ) A pályázat benyújtása és a megvalósítás érdekében egyetért a Nyírségvíz Zrt-vel, mint konzorcium 

vezetőjével kötendő jelen határozat 1. számú melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírásával. 

3. ) Nagykálló Város Önkormányzata nevében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásra 

kerülhet. 

Határidő:2021. március 31. 

Felelős: jegyző, 

Határozatot kapják: 

o Nyírségvíz ZRT (4400. Nyíregyháza, Tó út 5.) 

o Gazdasági Iroda 

o Képviselő -testületi referens 

o Irattár  
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről: 
Név NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 
Postacím 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 
Adószám 11492809-2-15 
Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám) 

15-10-040209 

Képviseli Tóth István  
 
másrészről 

Név ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Székhely 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Postacím 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám 15732475-2-15 

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám) 

732473 

Képviseli Dr. Hosszú József  
 
Név KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71. 
Postacím 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71. 
Adószám 15732248-2-15 

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám) 

732242 

Képviseli Kotricz Attila  
 
Név KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely 4482 Kótaj, Szent István utca 13. 
Postacím 4482 Kótaj, Szent István utca 13. 
Adószám 15732286-2-15 

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám) 

732286 

Képviseli Orosz Mihály  
 
Név NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Székhely 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
Postacím 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
Adószám 15732327-2-15 

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám) 

732329 

Képviseli Horváth Tibor  
 
Név NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZAT 

Székhely 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. 

Postacím 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. 
Adószám 15732358-2-15  
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Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám) 

732352 

Képviseli 
 

Dubay László 

Továbbiakban együttesen, mint felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

Preambulum 

A Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 
támogatás tárgyú pályázati felhívására pályázatot kíván benyújtani az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(továbbiakban Támogató) irányába. 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai jelen konzorciumi együttműködés megállapodást (a 
továbbiakban Megállapodás) kötik. 

- Megállapodás tárgya 

A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Pályázati Kiírás rendelkezéseit és annak mellékleteit 
ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek 
minden Tagra nézve kötelező érvényűek. A Tagok a támogató okiratban foglalt kötelezettségeket a Vezető 
egyidejű értesítése mellett teljesítik. 

A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázatot elkészítik, annak 
támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 
együttműködnek. 

- Konzorcium képviselete 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tagot választják a Konzorcium vezetőjévé 
(továbbiakban Vezető). 

A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény alapján 
meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a Támogató részére benyújtsa és a 
Pályázat elbírálása során a konzorciumot képviselje, az odaítélt pályázat elbírálása során a kifizetési kérelmeket, 
és minden egyéb, a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet részére tett nyilatkozatot nevükben és 
helyettük aláírjon. 

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében 
koordinálja a Konzorcium működését. 

A Konzorciumot a Támogató, és más harmadik személyek felé - kivéve, ha a Tagok másként állapodnak meg - a 
Vezető képviseli. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást 
kérnek, a Tag köteles erről előzetesen értesíteni a Vezetőt. 

- A Tagok jogai és kötelezettségei 

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megkötött támogatási szerződés 
másolatát a támogatási Szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 
megküldi a Tagoknak. 

A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a 
Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a 
támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a 
Tagokat tájékoztatja. 
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A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása 
akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt 
megvalósítását befolyásolja. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok 
kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, 
hogy a Vezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják: 

• Felek rögzítik, hogy a projekt teljes lebonyolítását a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vállalja, azzal, hogy a 
lebonyolításért külön díj nem illeti meg. 

A Tagok a Projekt megvalósításához az Önrészt rendszerfüggetlen víziközművek esetén a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
biztosítja, míg nem rendszerfüggetlen víziközművek esetén az adott víziközmű rendszer vonatkozásában 
elszámolt bérleti díj, vagy értékcsökkenés terhére kerül finanszírozásra. A projekt megvalósítása után a 
rendszerfüggetlen víziközmű elemek a NYÍRSÉGVÍZ Zrt, míg a nem rendszerfüggetlen víziközmű elemek a 
víziközmű rendszerben érintett konzorciumi tagok közös tulajdonába kerülnek a víziközmű rendszerben fennálló 
tulajdoni arányuknak megfelelően. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés 
Támogató részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető 
részére a Támogató által meghatározott projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványon. 

A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Támogató részére. A 
Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges dokumentumokat és számlákat a Vezetőnek küldik meg. 
A dokumentumoknak és számláknak a támogatói okiratban meghatározott alakiságoknak megfelelően kell 
elküldeni a Vezetőnek. 

A tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső támogatást a 
Vezető részükre tovább nem utalja, a támogatás terhére kifizetéseket kizárólag a Vezető teljesít. 

A Konzorcium működéséért, valamint a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Vezető 
felel a Támogatónak. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért 
való egymással szemben fennálló felelősségét. 

- Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek 
ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen 
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók 
nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt 
megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt 
kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. 

- Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

A Tagok a Projekt keretében szükséges beszerzések megvalósítása érdekében a beszerzési eljárásokat Vezető 
saját nevében - saját beszerzési szabályzatában rögzített feltételekkel - folytatja le. Jelen megállapodással a 
konzorcium tagjai megbízzák vezetőt az eljárások lefolytatásával, és a szükséges szerződések megkötésével. 
A Vezető a konzorcium tagjainak a beszerzési eljárás bármely szakában az eljárás irataiba betekintést enged, a 
konzorcium tagjai az eljárást véleményezhetik. 
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- A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés osztja azon dolog jogi sorsát, amely dolog helyébe lépett, ilyen dolog hiányában 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti ellátásért felelős tulajdonába kerül. 

A Támogatás terhére létrehozott vagyon - a Támogatásból megvalósuló rekonstrukcióval érintett ingatlan is 

- a rekonstrukciót követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el. 

- A Megállapodás megszűnése és módosítása 

A Megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult bármely Tag egyoldalúan megszüntetni. Rendkívüli 
felmondásra csak a másik Tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan okból van lehetőség, amely a szerződésszerű 
teljesítést lehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az érintett Tag a felmondását megelőzően köteles egyeztetést 
kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel 
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett tevékenységről beszámolni. Köteles 
továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek 
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül valamely Tag olyan tevékenysége vagy mulasztása, amely a támogatási 
szerződésben szerződésszegésnek minősülő körülmény előidézéséhez vezet. 

A Vezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni, azonban jogosult és köteles rendkívüli felmondási jogának 
gyakorlásával a Konzorciumból kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását 
akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a jelen 
pontban írt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A Megállapodás nem szűnik meg a jelen pontban foglalt felmondások esetében, amennyiben a Konzorciumban 
maradó tagok új konzorciumi tag bevonása mellett vagy anélkül a Konzorciumi megállapodást 30 napon belül 
megfelelően úgy módosítják, hogy a Konzorcium, valamint a Projekt a Megállapodás módosítását követően is 
megfelel a pályázati kiírásban a Konzorciummal szemben támasztott követelményeknek, valamint a 
Konzorcium a Projektet a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesíteni tudja. 

Valamely Tag jogutód nélküli megszűnése esetén az érintett Tag, a felszámoló, illetőleg ezek hiányában a 
Vezető köteles egyeztetést kezdeményezni a Projekt céljának elérése érdekében. A Tag jogutód nélküli 
megszűnése esetén a Megállapodást a jelen pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell módosítani. 

Jelen Megállapodás a támogatási szerződés megkötését követően, annak elválaszthatatlan részét képezi, és 
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják. 

A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges.  
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NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Konzorcium vezetője 

képviseli 
Tóth István 

P.H. 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorcium tagja 
képviseli 

Dr. Hosszú József 
P.H. 

KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Konzorcium tagj a 

képviseli 
Orosz Mihály 

P.H. 

A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárj 
ák. 

- Záró rendelkezések 

A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának 
napjával. 

Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére 
és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek és harmadik személyeknek semminemű olyan 
jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok Nyíregyházi Törvényszék, illetve értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal 
mindenben egyezőt aláírták. 

Kelt, Kelt, 
 
 
 
  

KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Konzorcium tagja képviseli Kotricz Attila 

P.H.
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NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Konzorcium tagja 

képviseli 
Horváth Tibor 

P.H. 
NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

Konzorcium tagja 
képviseli 

Dubay László 
P.H. 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖRÖK: 

Tárgy: (l.tsp.) Előterjesztés nagykállói lakos lakástámogatási ügye 
tárgyában 

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

2021. február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a 

megadott e-mail címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesterének 

87/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

dr. Markó Nikoletta nagykállói lakos lakástámogatási ügye tárgyában 

4320 Nagykálló, Sport út 54. szám alatti lakos lakástámogatás iránt benyújtott kérelmének helyt ad és 
400.000.-Ft azaz: Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

Megkeresem a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát, hogy a kifizetett lakástámogatás erejéig jelzálogjog 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és az ennek alapjául szolgáló szerződés elkészítése iránti 

intézkedjen. 

A határozat azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozással 

közigazgatási per indítását lehet kérni. A keresetlevelet jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon 
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belül Nagykálló Város Önkormányzata ellen a Nyíregyházi Törvényszékhez címezve, de a határozatot 

hozó hatóságnál kell benyújtani. A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.-Ft. Eljárási költség nem 

merült fel. 

Indoklás 

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. Markó Nikolett nagykállói lakos lakástámogatás megállapítása ügyében. 

dr. Markó Nikolett 4320 Nagykálló, Sport út 54. szám alatt lakóházat vásárolt a Nagykálló Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) Önk. 

rendeletben (továbbiakban R.) foglalt feltételeinek megfelelően. 

A kérelmező részére 400.000.-Ft azaz Négyszázezer forint összegű vissza nem térítendő lakástámogatást 
állapít meg. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban) Ákr.) 116.§ (4) 

bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek, az Ákr. 114.§ alapján van lehetőség közigazgatási per 

indításának. A közigazgatási per illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/a §- a határozza 

meg. 

Értesülnek: 

• dr. Sarkadi Erika 

• Gazdasági Iroda 

• Ügyintéző Kp/362-3/2021. 

• Irattár 

Tárgy: (2 .tsp.) Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügyek tárgyában 

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

2021. február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a 

megadott e-mail címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 
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NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesterének 

88/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügyek tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

1.) Az alább felsorolt személyek kérelmének helyt ad. Havi 5.000.-Ft azaz Ötezer forint összegű havi 
rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási támogatást állapít meg 

kérelmezők részére 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig.
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2.) Az alább felsorolt személyek kérelmének helyt ad. Havi 5.000.-Ft, azaz Ötezer forint összegű havi 
rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási támogatást állapít meg 
kérelmezők részére 2021. február 01. napjától 2021. december 31. napjáig. 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

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

segély ügye tárgyában 

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

részére 2021. február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői 

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

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

képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesterének 
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89/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Bereczki József nagykállói lakos havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély ügye 
tárgyában 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

Bereczki József 4320 Nagykálló, Széchenyi út 13. szám alatti lakos 2021.01.29-én kelt kérelmét elutasítja. 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés tartós beteg gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatása tárgyában 

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

2021. február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a 

megadott e-mail címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesterének 

90/2021. (III.04.) 

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: 

Kovácsné Elek Andrea 4320 Nagykálló, Szakolyi út 118. alatti lakos 2021. február 04-én benyújtott 
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kérelmének helyt ad. Kérelmező részére 2021. február 8. napjától - 2022. január 29. napjáig havi 15.000.-

Ft összegű támogatást állapít meg. Nyilvántartásunk szerint az 506-3/2020. határozattal megállapított tartós 

beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatása 2021. február 07. napján jár le. 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatása tárgyában 

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

2021. február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a 

megadott e-mail címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesterének 

91/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Péter Andrea nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatása 
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: 

Péter Andrea 4320 Nagykálló, Sport út 47. szám alatti lakos 2021. február 16-án benyújtott kérelmének 

helyt ad. Kérelmező részére 2021. február 16. napjától - 2021. június 30. napjáig havi 15.000.-ft összegű 

támogatást állapít meg 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatása tárgyában 

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

2021. február 26. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó képviselői vélemények a 

megadott e-mail címre - 1 kivételével - megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és 

megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 8 képviselő javasolja elfogadásra, 1 képviselő tartózkodik. 

A vélemények alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesterének 

92/2021. (III.04.) 

h a t á r o z a t a 

Szabó Kinga nagykállói lakos tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatása 
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 Kinga 4320 Nagykálló, Orosi út 10. szám alatti lakos 2021. február 18-án benyújtott 
kérelmének helyt ad. Kérelmező részére 2021. február 18. napjától - 2022. február 17. napjáig havi 
15.000.-ft összegű támogatást állapít meg. 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 
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k.m.e. 

P.H. 

                                                                                 Horváth Tibor 
                                                                      polgármester 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

Bereczki Mária 
jegyző 


