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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 27. napján 12 óra 30 

perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata 

c.) határozatai (  160 - 161 ) 

 

Száma: Kp/17-     /2021. 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A  

 

 

 

 

1.) Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 „Nagykálló külterületi helyi közutak fejlesztése” 

című pályázat benyújtása tárgyában 

 

 

 

 

                               Horváth Tibor 

           polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 27. 

napján 12 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyaló terme (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)  

 

Jelen vannak:  Horváth Tibor polgármester, 

    Sőrés László alpolgármester 

    Orosz Mihály Zoltán,     

Bereczkiné Pápai Margit 

Vislóczki Zoltán,  

Tóth Zoltán képviselők 

 

Távol van:   Busák Sándor, 

Papp László,  

Oroszné dr. Nagy Matild képviselők 

 

Jelenlévő meghívottak:  Bereczki Mária jegyző, 

             

Horváth Tibor: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait!  

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen az 

ülésen. Oroszné dr. Nagy Matild, Busák Sándor és Papp László képviselők jelezték, hogy 

nem tudnak jelen lenni az ülésen.  

A pályázat benyújtási határideje tette szükségessé a rendkívüli ülés telefonon történő 

összehívását. 

A mai napon a Képviselő-testületnek 1 napirendi pontot kell megtárgyalnia és döntést 

hozni az üggyel kapcsolatosan.  

1.) A napirendi pont: Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 „Nagykálló külterületi helyi közutak 
fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyában 

 

Van-e még javaslat a testület részéről más napirend megtárgyalására? 

 

Ha nincs akkor, aki az ismertetett napirendi pont megtárgyalásával egyetért, kérem, 

szavazzon! 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javasolt 

napirendi pont megtárgyalásával egyetért. 

 

N A P I R E N D E K: 

 
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 „Nagykálló külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyában 

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Horváth Tibor: Az előterjesztést, a határozat tervezetét mindenki megkapta. Van egy 

pályázati lehetőség külterületi utak felújítására vonatkozóan. Ezt a pályázatot már 

egyszer elvesztettük, mert azt hittük, hogy nem fog összeállni.  

 

Orosz Mihály Zoltán: Csak közbe szólnék, igaz más témában, hogy az SZMSZ-ben 

szerepel, hogy a Nagykállói TV közvetíti a testületi üléseket. Most miért nincsenek itt? 

 

Bereczki Mária: A rendes testületi üléseket közvetíti. 

 

Horváth Tibor: Tájékoztatni fogjuk a lakosokat. Kint van mindenki a Harangodon, 0-24-

ben dolgoznak.   

Visszatérve a napirendi ponthoz, a támogatottság 95 %-os. Maga az út a Nagybalkányi  

utat és a Kállósemjénbe vezető út külterületi részét kötné össze. Reményeink szerint egy 

kicsit talán a Mártírok utat is tehermentesítenénk. Már az előző ciklusban is voltak 

próbálkozások, hogy esetleg egyirányúsítani a Mártírok utat, és ezzel 

tehermentesítenénk, de elég hosszú út, és nem igazán sikerült. 

A fejlesztés teljes költsége 306.939.920,-Ft. Tervezett költségbecslés alapján lett kiírva, 

mert ez kell a pályázat beadásához. Az önerő, melyet biztosítani szükséges a pályázathoz, 

15.346.996,-Ft. Ma éjfél a beadási határidő.  

 

Vislóczki Zoltán: Milyen széles út lesz? 

 

Horváth Tibor: Rendes két sávos út lesz. A költségeket növeli a híd felújítása, vagyis ez a 

nagyobb tétel. A tervezése miatt csúsztunk, mert úgy tűnt, hogy annak a tervét nem tudja 

elkészíteni a tervező. 

 

Vislóczki Zoltán: A híd költsége mennyi? Mert most pont aktuális. 
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Horváth Tibor: A híd költségvetése 22 MFt. Voltak már ehhez valamikor terveink, és ott 

ment el egy kicsit az idő, mert próbáltuk megkeresni a tervezőt, aki készítette, de kiderült, 

hogy már nem tudja megtervezni.  

Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatosan? 

 

Orosz Mihály Zoltán: Ez ott menne kenyérgyár felé, ahol a csapadékvíz belefolyik a 

főfolyásba. Még soha nem ment bele a víz. A Kisbalkányi úttól egyik csapadékvízgyűjtő 

sem működik. A főfolyásba kellene belemenni a csapadékvíznek a Csokonai útról, ahol 

hiányzik most az aknafedél.  

 

Vislóczki Zoltán: A Csokonai útról a Nóbordanál átjön egy telken keresztül. Amit 

képviselő úr Te mondasz, az más, az nem a Csokonai útról megy. 

 

Orosz Mihály Zoltán: Az a baj, hogy nem működik egyik sem. 

 

Vislóczki Zoltán: Azért javasoltam a vomát. A rendszer kompletten átmosatva utoljára 

még talán akkor volt, amikor én a hivatalban dolgoztam. Ez egy nagy probléma városi 

szinten, tehát nem kérdés, hogy ezzel foglalkozni kell. Mindig mondom, hogy venni kell 

egy vomát. 

 

Horváth Tibor: Elég drága, ezt a jövő évben be kell tervezni a költségvetésben. 

 

Vislóczki Zoltán: De ne olyat, mint amilyen a Teszovál Kft-nek volt. Nem mondom, hogy 

nem volt alkalmas kisebb átmérőjű csapadékvíz-elvezető tisztítására.  

Tehát ezzel komolyan kell foglalkozni.  

 

Horváth Tibor: A pályázattal kapcsolatosan van-e kérdése valakinek?  

 

Sőrés László:   Igazából nem értem, hogy esetleg elviszi a forgalmat a Mártírok útról. A 

sportcsarnoknál nagy a forgalom.  Nem tudom, hogy ki fogja használni a mezőgazdasági 

járműveken kívül. Tehát nem biztos, hogy ki lesz használva. Nem tudom, hogy célszerű-e 

azt az utat megcsinálni. Valamikor volt egy gondolatunk, hogy csinálunk egy elkerülő utat,  

hogy a Korányi utat tehermentesítsük. 

 

Vislóczki Zoltán: Van arra lehetőségünk, hogy ezt a pályázatot más út felújítására 

használjuk? 
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Sőrés László:  Igen. 

 

Horváth Tibor: Azért ezt az utat valósítanánk meg, mert rövid volt a határidő, és ennek az 

útnak voltak meg a tervei.  Tehát azért vettük elő ezt a tervet.  

 

Vislóczki Zoltán: Hány ilyen terv van a fiókban? Mennyibe kerül egy ilyen pályázati 

anyagnak az elkészítése?  

 

Horváth Tibor: Olyan 1 MFt kb. 

 

Vislóczki Zoltán: Nem lehet egy stratégiát kialakítani, és rászánni 10 MFt-ot egy évben, 

és ha bármikor lesz egy pályázati lehetőség, akkor a fontossági sorrend szerint be tudjuk 

nyújtani. Szerintem ezzel foglalkozzunk. Úgy gondolom, hogy 10 MFt egy 4 MdFt-os 

költségvetésből ne legyen sok ahhoz, hogy egy stratégiát alakítson ki az önkormányzat, 

és egy sorrendet. 

 

Horváth Tibor: Ebbe a pályázatba kevés út fejlesztése fért volna bele, mert ebben az 

esetben alá kell támasztani mezőgazdasági jellegét az útnak. Például a Kisbalkányi utat a 

Csokonai úttal összekötő utat nem tudnánk alátámasztani mezőgazdasági út jelleggel.  

2019 óta most íródott ki ilyen pályázat.  

 

Vislóczki Zoltán: Én támogatok minden ilyen fejlesztést, csak nem biztos, hogy ez a 

legfontosabb út. 

 

Horváth Tibor: Igen van sok fontosabb utunk, de sajnos nem tudjuk alátámasztani a 

mezőgazdasági hasznosítását.  

 

Bereczki Mária:  A képviselő-testület által elfogadott Gazdasági Programban van benne, 

hogy az elkövetkezendő 5 évben mik a prioritások.  

 

Bereczkiné Pápai Margit: Szeretném bejelenteni az érintettségemet. Férjemnek van ott 

földterülete. Nem szeretnék szavazni.  

 

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az érintettséget, és Bereczkiné Pápai 

Margit képviselő asszonyt kizárjuk a szavazásból, kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

160/2021. (VII.27.) KT. 

h a t á r o z a t a 

Bereczkiné Pápai Margit önkormányzati képviselő napirenddel kapcsolatos 

érintettségének bejelentése 

 

Képviselő-testülete  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján Orosz Mihály Zoltán önkormányzati képviselő személyes 

érintettségének bejelentéséről az alábbiak szerint határoz: 

  

- Bereczkiné Pápai Margit önkormányzati képviselőt a VP6-7.2.1.1-21 „Nagykálló 

külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból kizárja, nem vehet részt a 

szavazásban a személyét érintő ügyben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

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

 

Horváth Tibor: Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül (1 fő 

nem szavazott érintettség miatt) elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

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

 NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

161/2021. (VII. 27.) Kt.  

h a t á r o z a t a 
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VP6-7.2.1.1-21 „Nagykálló külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat 

benyújtása tárgyában 

Képviselő-testület 

1. egyetért a „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben-Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra a „Nagykálló 

külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű 95% vissza nem térítendő 

támogatás intenzitású pályázat benyújtásával. A beruházással érintett ingatlanok 

helyrajzi számai: 0173, 0176/4, 0156/33, 0156/90, 0169, 0156/79, 0156/10, 

0156/11, 0156/12, 0156/117, 0156/76, 0160/8, 0160/9, 0164, 0172/1, 0172/2, 

0172/3, 0172/4, 0172/5, 0172/6, 0174/1. 

2. Az igényelt támogatás összege 95%:  bruttó: 291.592.924.- 

- a pályázat önereje 5%-a:   bruttó:   15.346.996.- 

- összköltség:     bruttó: 306.939.920.- 

3. a pályázat nyertessége esetére az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 

biztosítja az 5% önerőt.  

4. A fedezete a céltartalékban rendelkezésre áll. 

5. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázattal kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére és felhatalmazza a tárgyban keletkező dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatot kapják: 

- ügyintéző  (Pály/21 /2021.) 

- képviselő-testületi referens 

- irattár 

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

Polgármester megköszönte a megjelentést, 

az ülést 13 órakor bezárta 

 

kme. 

 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor        Bereczki Mária 

polgármester              jegyző  


