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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24. napján 10 órai kezdettel
megtartott soron következő nyílt ülésének

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai ( 44 - 78  )
d.) rendelete ( 3 - 4  )

Száma: Kp/88-           /2022.

T Á R G Y S O R O Z A T A
1.) Előterjesztés a Ratkó József szobor ügyében tájékoztatás nyújtása tárgyában
2.) Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában
3.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda kérelme TSMT fejlesztő torna beindítása

tárgyában
4.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavasz nyitva tartás engedélyezése tárgyában
5.) Előterjesztés a Nagykállói Várbarátok által a volt bíróság műemlék épület földszintjén Kállói

vártörténeti kiállító termek kialakítása, illetve a béke út környéki feltárásokkal kapcsolatos
tájékoztatás tárgyában

6.) Előterjesztés a polgármester két ülés közti fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól szóló tájékoztató
tárgyában

7.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában
8.) Előterjesztés fontosabb jogszabályi változások tárgyában
9.) Előterjesztés a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés

megállapításáról szóló rendelet módosítása tárgyában
10.)Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2023-2024-2025. évekre vonatkozó saját bevételeinek

és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában
11.)Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének

szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában
12.)Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység és a

Pindur Palota Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában
13.)Előterjesztés Nagykálló Város 2022. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó

költségeknek az elfogadása t.
14.)Előterjesztés a Nagykállói Televízió működtetéséhez kapcsolódó támogatási kérelem tárgyában
15.)Előterjesztés a Nagykállói Napstrand üzemeltetésre történő átadása a TESZOVÁL Kft. részére

tárgyában
16.)Előterjesztés a Nagykálló, 848 hrsz. alatt lévő sportpályán műfüves pálya kialakításához kapcsolódó

pályázat benyújtása tárgyában hozott 23/2022. (I.27.) Kt. határozat módosítása tárgyában
17.)Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában
18.)Előterjesztés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában
19.)Előterjesztés szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában
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20.)Előterjesztés Nagykálló Város közigazgatási területén található szennyvízátemelők állapotára
vonatkozó tájékoztató tárgyában

21.)Előterjesztés a Nagykálló 0623/9 hrsz-ú ingatlan cseréjével kapcsolatos kérelem tárgyában
22.)Előterjesztés természetvédelmi kategória és hozzá kapcsolódó elővásárlási jog törlésére vonatkozó

kérelem tárgyában
23.)Előterjesztés Nagykálló külterület 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
24.)Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, belterületi 2363/3 hrsz-

ú ingatlanrész megvásárlása t.
25.)Előterjesztés a Nagykálló, Árpád út forgalomszabályozása iránti kérelem tárgyában
26.)Előterjesztés a Horváth Kertészeti Árudák Kft. Nagykálló, 2532/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból

való részmegvásárlás iránti kérelem tárgyában
27.)Előterjesztés a Nagykálló, Petőfi úti óvoda-bölcsőde területrészének idegen használatáról

nyilatkozat tárgyában
28.)Előterjesztés a Nagykálló 0210/39 hrsz-ú földrészlet megvásárlása iránti kérelem tárgyában
29.)Előterjesztés Nagykálló belterület 5151/2 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
30.)Előterjesztés Nagykálló belterületi 5113/1 és 5113/2 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
31.)Előterjesztés a 299/2021. (XI.25.) KT. határozat módosítása tárgyában
32.)Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Kossuth út 40.

szám alatti 2755/2 hrsz-ú ingatlanon lévő Idősek Otthona épület pince szintén lévő födém és
falszerkezet részleges káreseménye tárgyában

33.)Tájékoztató a Rendezvényház megvalósításához kapcsolódó események tárgyában
34.)Tájékoztató hangfelvétel készítése tárgyában
35.)Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező 0417/5 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének

felbontása

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 2022. február 24. napján 10 órai
kezdettel megtartott soron következő nyílt 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
Vislóczki Zoltán,
Papp László,
Busák Sándor,
Oroszné dr. Nagy Matild képviselők

Jelenlévő meghívottak: Bereczki Mária jegyző,
Dr. Petromán  Viktória Járási Hivatal vezető-helyettese
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
Nagy Tamásné Brunszvik Teréz Óvoda vezetője
Dr. Ratkó Lujza néprajzkutató, főmuzeológus
Várbarát nagykállói lakosok

Távol vannak: Bereczkiné Pápai Margit,
Tóth Zoltán képviselők

Horváth Tibor: Tisztelettel köszöntöm a Megjelenteket!
Tóth Zoltán igazoltan van távol, Bereczkiné Pápai Margit képviselő asszony később fog érkezni.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes,  7 fő van jelen az ülésen.

Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Van-e a javasolt napirendeken túl valakinek módosító javaslata?
Én javasolnám, hogy 1-es napirendként a Ratkó József szoborra vonatkozó napirenddel kezdjünk, 2., 3.,
4. az óvoda három napirendje következne, majd 5. pontként a várral és vártörténeti kiállítással
kapcsolatos napirend kerülne megtárgyalásra.

Busák Sándor: A zárt ülés 4. és 5. napirendjét javaslom a nyílt ülésen tárgyalni!

Horváth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a zárt ülés 4-es és 5-ös napirendjét nyílt ülésen tárgyaljuk,
kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslatot elfogadta.

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem még lenne egy javaslatom, hogy a zárt ülésen hangfelvétel készült a
tegnapi bizottsági ülésen, és ennek a kivizsgálását szeretném kérni.

Horváth Tibor: Aki egyetért az elhangzott napirendi pont felvételével, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslatot elfogadta.

Vislóczki Zoltán: A következő testületi ülésre szeretnék egy pár lakossági kérést tolmácsolni, hogy
tárgyaljuk majd.

- A Béke útból nyílik egy zsák utca, és ennek az útnak a legvégére közvilágítást szeretnének kérni.
- Volt olyan lakossági igény, hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a  Sport utcát

próbáljuk már meg összenyitni a tulajdonképpen Sport úttal. Van ott egy olyan kis rész, amely
nem engedi az átjárást.

Bereczkiné Pápai Margit képviselő asszony megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

Busák Sándor:  A ludastói földterület használati ügyét szeretném, ha felvennénk napirendre.

Horváth Tibor:  Ismertetném a napirendeket:

1. Előterjesztés a Ratkó József szobor ügyében tájékoztatás nyújtása tárgyában
2. Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában
3. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda kérelme TSMT fejlesztő torna beindítása

tárgyában
4. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavasz nyitva tartás engedélyezése tárgyában
5. Előterjesztés a Nagykállói Várbarátok által a volt bíróság műemlék épület földszintjén Kállói

vártörténeti kiállító termek kialakítása, illetve a béke út környéki feltárásokkal kapcsolatos
tájékoztatás tárgyában

6. Előterjesztés a polgármester két ülés közti fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól szóló
tájékoztató tárgyában

7. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában
8. Előterjesztés fontosabb jogszabályi változások tárgyában
9. Előterjesztés a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés

megállapításáról szóló rendelet módosítása tárgyában
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10. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2023-2024-2025. évekre vonatkozó saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek
megállapítása tárgyában

11. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában

12. Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység és
a Pindur Palota Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában

13. Előterjesztés Nagykálló Város 2022. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó
költségeknek az elfogadása t.

14. Előterjesztés a Nagykállói Televízió működtetéséhez kapcsolódó támogatási kérelem tárgyában
15. Előterjesztés a Nagykállói Napstrand üzemeltetésre történő átadása a TESZOVÁL Kft. részére

tárgyában
16. Előterjesztés a Nagykálló, 848 hrsz. alatt lévő sportpályán műfüves pálya kialakításához

kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában hozott 23/2022. (I.27.) Kt. határozat módosítása
tárgyában

17. Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában
18. Előterjesztés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában
19. Előterjesztés szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában
20. Előterjesztés Nagykálló Város közigazgatási területén található szennyvízátemelők állapotára

vonatkozó tájékoztató tárgyában
21. Előterjesztés a Nagykálló 0623/9 hrsz-ú ingatlan cseréjével kapcsolatos kérelem tárgyában
22. Előterjesztés természetvédelmi kategória és hozzá kapcsolódó elővásárlási jog törlésére

vonatkozó kérelem tárgyában
23. Előterjesztés Nagykálló külterület 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
24. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, belterületi 2363/3

hrsz-ú ingatlanrész megvásárlása t.
25. Előterjesztés a Nagykálló, Árpád út forgalomszabályozása iránti kérelem tárgyában
26. Előterjesztés a Horváth Kertészeti Árudák Kft. Nagykálló, 2532/8 hrsz-ú önkormányzati

ingatlanból való részmegvásárlás iránti kérelem tárgyában
27. Előterjesztés a Nagykálló, Petőfi úti óvoda-bölcsőde területrészének idegen használatáról

nyilatkozat tárgyában
28. Előterjesztés a Nagykálló 0210/39 hrsz-ú földrészlet megvásárlása iránti kérelem tárgyában
29. Előterjesztés Nagykálló belterület 5151/2 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
30. Előterjesztés Nagykálló belterületi 5113/1 és 5113/2 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
31. Előterjesztés a 299/2021. (XI.25.) KT. határozat módosítása tárgyában
32. Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Kossuth út

40. szám alatti 2755/2 hrsz-ú ingatlanon lévő Idősek Otthona épület pince szintén lévő födém és
falszerkezet részleges káreseménye tárgyában

33. Tájékoztató a Rendezvényház megvalósításához kapcsolódó események tárgyában
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34. Tájékoztató hangfelvétel készítése tárgyában
35. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező 0417/5 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének

felbontása

Aki egyetért az ismertetett napirendi javaslatokkal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a napirendi javaslatokat
elfogadta.

N A P I R E N D E K:

Tárgy: ( 1.tsp.) Előterjesztés  a Ratkó József szobor ügyében tájékoztatás nyújtása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Tisztelettel köszöntöm Dr. Ratkó Lujzát! Korábban tárgyalta a testület a napirendet, és
egy javaslat érkezett, hogy beolvasztásra kerüljön. A szobor fenntartási kötelezettsége lejárt, és
elindultunk az ügyben a család kérelme alapján, hogy eltávolításra, beolvasztásra kerüljön a szobor, és
hogy milyen lehetőségek vannak az ügyben. A szobrász örökösei válaszoltak írásban. Ez a levél azt
tartalmazza, hogy a szobor megsemmisítéséhez nem járulnak hozzá, de van rá ötletük, hogy hogyan
tovább. Az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr megérkezett az ülésre.

Dr. Ratkó Lujza kérelmező: Köszönöm a Képviselő-testületnek, hogy lehetővé tették, hogy hamarabb
tárgyalják a napirendet! Betekintettem az előterjesztésbe, és ez alapján úgy gondolom, hogy az özvegy
elég  kompromisszum  készen  állt  hozzá  ehhez  az  ügyhöz.  Viszont  miután  nem  volt  időnk  arra,  hogy
alaposabban tájékozódjunk ez ügyben, és jogi oldalát is megnézzük, mindössze annyi kérése lenne a
családnak, hogy ha el lehetne napolni ebben az ügyben a döntést a következő ülésre, mi addig
áttekintjük az anyagot. Egy megjegyzésem viszont már is lenne az ügyre vonatkozóan, hogy az özvegy a
kulturális örökség törvényére hivatkozva mondja azt, hogy nem lehet megsemmisíteni a szobrot.
Tévedésben van ezzel kapcsolatban, én 40 éve a kulturális örökség területén dolgozom, mint
muzeológus. A kulturális örökségben a régészeti feltárt anyagok, a műemlékek és a szellemi örökségnek
az a része tartozik, ami a múltból örökségként ránk maradt. A XX-XXI. századi jelenkori művészek
alkotásai nem tartoznak bele.   Tehát egy hibás, téves jogi hivatkozás van előttünk. Természetesen a
szerzői jog az működhet, és ennek kell nekünk utána járni. Mindössze annyi kérésem lenne, hogy
napolja el a testület a napirendet. Mi is szeretnénk egy mindenki számára megfelelő megoldást találni.
Abszolút kompromisszum készek vagyunk.
A következő testületi ülésre én egy írásbeli állásfoglalást fogok készíteni.
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Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és abban maradtunk, hogy a
családdal kell egyeztetni.

Horváth Tibor: Az elhangzottak alapján döntést nem hoznánk az ügyben, hanem a következő testületi
ülésen újra tárgyalnánk.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

44/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Ratkó József szobor ügyében tájékoztatás nyújtása tárgyában

Képviselő-testület

- a Ratkó család kérésére a Ratkó József szobor ügyét a soron következő ‒ márciusi ‒ ülésén
tárgyalja újra, további tájékozódást követően.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/352/2022.
· Irattár

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

Horváth Tibor: Még mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontra, sok szeretettel köszöntöm
körünkben Dr. Simon Miklós Országgyűlési Képviselő Urat! Néhány gondolatot szeretne velünk
megosztani Képviselő Úr.
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Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Köszönöm szépen! Köszönöm a türelmet!
Arra szeretném a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét felhívni, hogy kialakult egy sajnálatos helyzet a
művelődési ház ügyében. Emlékezzenek vissza 2020. elején, amikor itt voltam képviselő-testületi ülésen,
és elmondtam, hogy a békétlenségnek ára lesz. Ezt az árat 100 milliókban fogják számolni. Az első ár
már régen megszületett, állandó hadakozás és békétlenség jellemzi a közéletet Nagykállóban. Nyilván
ennek meg vannak a generátorai. Én nagy tisztelettel kérem ezeket az embereket, hogy szíveskedjenek
két lépést hátra lépni, és a közösségért kezdjenek el dolgozni. Az, hogy szétverek valamit, az sehová
nem vezet, különösképpen, amikor határidők vannak. Három elem szerepel a projektben: egyik a
strandon egy épület felújítása, második sétány kialakítása és parkolók létrehozása, harmadik a
rendezvényház megépítése, ami az új nevén, mint  Kállai Kettős Rendezvényház még a projektben nem
szerepel.  A képviselő-testület döntött arról, hogy a Kállai Kettős Művelődési Ház projekt elemet
szeretné a képviselő-testület másképpen megvalósítani a Zöld Város Program keretén belül. Összesen
nettó 450 MFt állt rendelkezésre, és az előbb említett két projekt elem megvalósításával, ez az összeg
lecsökkent 382 MFt-ra nettóban.
Én a múltkori testületi ülésen is sajnálkozásomat fejeztem ki, hogy nem valósul meg a Kállai Kettős
Rendezvényközpont annak ellenére, hogy 2018.10.31-én a  döntés megszületett, és utána egy héten
belül a pénz rendelkezésre állt az önkormányzat számláján ‒ előleg formájában biztos, hogy ott volt. Én
nem tudok mást tenni, mint hogy tudomásul veszem a képviselő-testület döntését, és megpróbálok a
kialakult helyzetben a képviselő-testület és a város segítségére sietni. Most is ezt tenném. Fölhívnám
nagy tisztelettel a Képviselő-testület figyelmét a határidőkre. Én úgy látom, hogy a határidők
betartásával baj van. Ez kiderült az előző évben is, mármint aminek eredményeként vissza kellett vonni a
harmadik projektelemet. Nem akarok intrikus lenni, de szerintem vannak olyan emberek, akiknek az a
célja, hogy a határidőket ne tartsuk be.  A következmény pedig a teljes közösségre hullik rá. A lényeg az,
hogy március 10-én le fog járni a határidő. Eddig a határidőig a képviselő-testületnek el kell dönteni,
hogy a harmadik projektelem tekintetében mit kíván megvalósítani. Nyomatékosan kérem nagy
tisztelettel a Nagykállói Közösségeket, hogy kössenek fegyverszünetet, mert, hogy 382 MFt sorsáról szól
a történet. Ha nem teljesíti Nagykálló Önkormányzata, mint pályázó a feltételeket, akkor ez a 382 MFt
visszakerülhet a nagykalapba, ha teljesíti, akkor itt marad a városnak. Tudomásom szerint elindultak az
egyeztetések ebben az ügyben, és arról szól a történet, hogy olyan projekteket kell a harmadik
projektelembe beemelni, amelyek teljesítik az indikátori mutatókat. Amennyiben nem teljesíti, akkor
forráscsökkenés lesz a következménye. Tehát olyan elemeket kéretik ebbe a programba bele tenni,
amelyekkel teljesül az indikátori mutató 100 %-a. Ha nem teljesül, akkor 75 %-ig le lehet menni, akkor
még pénzügyi veszteség nincsen, de 75 % alatt pénzelvonás lesz a következménye, kivéve, ha
méltányossági okból engedélyt nem adnak az eltérésre. Ezt azért szeretném elmondani, hogy a döntés
előtt fölhívjam erre a figyelmet. Úgy, ahogy tettem ezt 2021-ben, amikor elmondtam, hogy a
ráemelésnek jogi feltételei vannak. A jogi feltételek azok bizonyos határidőkhöz kötöttek. Miután a
határidőt az önkormányzat nem tudta betartani a békétlenség miatt, ezért kénytelen-kelletlen a
harmadik projektelemről le kellett mondani. Arra kérem nagy tisztelettel a Képviselő-testületet, hogy
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szíveskedjen március 10-éig a szükséges döntéseket meghozni, a szükséges iratokat becsatolni, -
terveket, költségbecsléseket, és minden egyebet ‒, mert utána hiánypótlásra nem lesz lehetőség. A
2023. június 30-ig minden Európai Uniós programnak be kell fejeződni. Ez alatt az elszámolást is értjük.
Tehát a Nagykálló Zöld Város programmal is el kell számolni. Ha most vesszük azt, hogy 2022. február
van, ha az irányító hatóság engedélyt ad a harmadik projektelem módosítására, akkor elindulhat a
közbeszerzés, ami 3-4 hónap alsó hangon. Akkor már nyár lesz, szerződést kell kötni, ami kb. 1 hónapos
procedúra, már nyár végén vagyunk ezeket számolva, és építkezni kellene. Én még megvalósíthatónak
tartom, hogy megcsinálják a képviselő-testület által kijelölt beruházásokat, de nagyon szűkek a
határidők véleményem szerint. Ha bele fogunk menni az őszbe, és nincs kivitelező, akkor már az ősszel
elkezdett építkezés nagyon nehézkes. Erre szeretném a Képviselő-testület figyelmét felhívni.

Ezt a gondolatot befejezve szeretném elmondani, hogy ha szükségeltetik plusz szakemberek bevonása a
projektbe, akkor állunk rendelkezésre, mert van rengeteg tapasztalatunk a projekt megvalósításában.
Arra kérem, a Képviselő-testületet, ha ilyen igény van, akkor értesítsenek, és megpróbálunk az ügyön
segíteni.
Ennyit szerettem volna mondani a Művelődési Ház tekintetében.

Ha már nálam a szó, akkor röviden arról szeretnék számot adni, hogy 469 programban több, mint 13
MdFt érkezett Nagykállóba az elmúlt időszakban. Ez rettenetesen sok pénz, amelyről van egy listám, ami
tartalmazza a projekteket. A foglalkoztatási paktumtól kezdve a bölcsődén keresztül, az ipari park
fejlesztésén át, humán társadalmi együttműködés erősítésén keresztül, útfelújításokon keresztül vezet a
sor egészen a kisvárosi programig. Biztos tetszenek tudni, hogy Nagykálló Városa 155 MFt-ot nyert a
kormány jóvoltából a temető ravatalozójának és környezetének a rendbe tételére és két út felújítására,
amelyek a Hunyadi és a Kállay Miklós utak. Tehát a 469 program az önkormányzati programokat is
tartalmaz, vidékfejlesztési programok sokaságát, egyházi programokat és gazdaságfejlesztési
programokat. A Nagykállói Önkormányzat 20 programban 4 MdFt-ot jegyez ebből a 13 MdFt-ból.
Hosszas előkészítő munka után reményeink szerint hamarosan meg fog indulni a Nagykállói
Görögkatolikus templomnak a felújítása. Egy határon átnyúló program jóvoltából és a Területfejlesztési
Operatív Program Turisztikai program jóvoltából fog megvalósulni.

Horváth Tibor: Köszönöm szépen Képviselő Úrnak a gondolatait! Én azt gondolom, hogy eddig is
hálásak voltunk a városért tett munkájáért Képviselő Úrnak, és bízunk benne, hogy ezen az úton
mehetünk tovább. Azt gondolom, hogy a Zöld Város projektben volt egy olyan egyeztetésünk, ami most
már tényleg előre mutató, és újabb projekt ötletek vannak kidolgozás alatt. Kedden folytatódik ez a
történet a Korányi Ház kapcsán. A felmerülő kérdéseket tisztázzuk, illetve az egyéb ötleteket, amik
felmerültek, azok megvizsgálás alatt vannak. Képviselő úr nem csak most jelezte segítségét felém,
hanem az elmúlt napokban is. Tehát folyamatban van az egyeztetés, hogyan tudunk összedolgozni, hogy
biztosan megvalósulhassanak a projektelem is. Mindent meg fogunk tenni ezért. A határidő az biztos,
hogy szorít bennünket, de igyekszünk mindent megtenni, hogy időben meg legyünk mindennel.
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Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Nem szoktam félútról visszafordulni. Az, hogy itt
megvalósul a Kállai Kettős Rendezvényház, az feltett célom. Minden támogatást, ami tőlem, és
kollegáimtól telik, meg fogunk tenni, hogy azt a régi álmot megvalósítsuk. Nem fogok addig nyugodni,
míg ez készen nem lesz. Arra kérem, a tisztelt Rendzavarókat, hogy ebben az ügyben, mert ezt egy közös
nagykállói ügy, lépjenek kettőt hátrébb, tárgyaljuk meg a problémákat. Nem kell a nagyvilágnak tudni
arról, hogy nekünk milyen kötődéseink vannak a régi művelődési házhoz, miért nem tetszik az az ív
például. Ezeket tárgyaljuk meg, és tegyünk azért, hogy itt Nagykállóban egy olyan rendezvényház épüljön
meg, ami a Kállai Kettősnek méltó emléket állít.

Orosz Mihály Zoltán: Nem tudom, hogy kikre gondolt Képviselő Úr a békétlenség kapcsán. Szeretném
felhívni Képviselő Úr figyelmét, hogy én tegnap kaptam meg azt az anyagot, amit már a két testületi
üléssel ezelőtt kértem, hogy számoljanak be a rendezvényház történetéről. Amit Vislóczki Zoltán és
Busák Sándor képviselő-társaim is kifogásoltak, én is kifogásoltam, hogy kiderült például egy olyan
dolog, hogy 2021. szeptemberében már Horváth Tibor az Államkincstárral és a minisztériummal
egyeztetett, hogy nem lesz új rendezvényház, hanem helyettesítő projektelemek valósulnának meg. Mi
képviselők pedig január végén halljuk meg ezt a dolgot. Amikor békétlenségről beszélünk, én ezt nem
nagyon veszem jó érzéssel. Mi ezt a módszert nem tudjuk elfogadni. Tehát azt, hogy nem mondják el,
hogy miben egyezkednek, és voltak közben testületi ülések, de a polgármester nem hajlandó erről
tájékoztatni, törvényi kötelezettsége ellenére sem, mi pedig ezért felháborodunk, azt gondolom, hogy
meg kell ilyenkor keresni, hogy aki felháborodik az a hibás érte, vagy az, aki ezeket folyamatosan
megcsinálja. Azt sem értem, hogy miért nem kell időben elkészíteni az anyagot, és kiküldeni a képviselők
részére. Itt látom az irományban, hogy a pluszforrás több mint 800 MFt volt. Nekem több mint egy éve
bent van a kérdésem közérdekű adatként, és ma reggel tudom meg, hogy plusz 800 MFt-ról ábrándoztak
a 400 MFt-hoz. Örülök, hogy Nagykállóban van most már egy olyan társadalmi réteg, aki ezt nem akarja
eltűrni. Itt 800 MFt-os kiegészítésről beszélnek, és egy önkormányzati képviselő meg akarja tudni, és
nem hajlandóak ezt megmondani.
Az is kiderült a Kállói TV-vel kapcsolatban, hogy a hírforrásra 3 állandó alkalmazott van, plusz még van
megbízási rész. A projektekben is ott van, hogy a tájékoztatásra hány millió forintot költenek el. Tehát itt
gyakorlatilag nem tudunk meg semmit.
A héten is volt egy megbeszélés, és polgármester úr bejelenti, hogy nem tudja elérni a Korányi
Alapítványnak a tagjait már december óta. Nem tudja elérni a Korányi családot, és ezért húzódik az ügy.
Az alapítvány tagját felhívtam, és 10 perc múlva már meg is beszélt egy időpontot a találkozóra
vonatkozóan.
Busák Sándor képviselő-társam javasolta, hogy beszéljünk a Kincstárral, hogy ne csússzon el a
kiegészítő projektek megvalósíthatósága. Én felhívtam az illetékest, aki rögtön felajánlotta, hogy segít,
de nem tud ide Nagykállóba kijönni. Bemehet minden képviselő hozzá, és megbeszéljük az egészet, hogy
az indikátorok jók legyenek. Sajnos a mi részünkről nem érnek rá, hogy tárgyaljanak a megadott
időpontban.
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Mi szerettük volna megtudni, hogy mennyi a régi művelődési ház felújításának pontos költsége. Ezért
kértük, hogy a tervpályázatot bővítsék ki, és a tervpályázatnak legyen része, hogy a mérnöki irodák
tudjanak beadni felújításra is egy változatot látványtervekkel és költségvetéssel. Ezt nem engedték.

Busák Sándor:  Képviselő-társam elmondta tulajdonképpen, amit én is szerettem volna elmondani.
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy februárban volt egy rendkívüli testületi ülésünk, és ott Vislóczki
Zoltán képviselő-társam többször megkérdezte, hogy kaptunk valamilyen hiánypótlást, csinálni kell
valamit. Azt mondtátok, hogy nem. Majd 22-én kiderül, hogy már 1-jén kaptunk hiánypótlást.

Horváth Tibor: február 09-én kaptuk meg. Ha kaptunk volna, akkor természetesen azt mondtam volna,
hogy kaptunk.

Vislóczki Zoltán: Én a hét elején is beszéltem jegyző asszonnyal, és ő azt mondta, hogy nem kaptunk
hiánypótlásra felszólítást. Ennek ellenére másnap kiderült, hogy kaptunk.

Bereczki Mária:  Azt  mondtam,  hogy  én  nem  tudok  róla,  hogy  kaptunk  volna.  Erre  vannak  kollegák,
akiknek az a feladata, hogy az ezekkel kapcsolatos feladatokat ellássák. Az e-mail címre nem a levelet
kapjuk meg, hanem egy értesítést, hogy az EPTK felületre levél érkezett. Az a kolleganő, aki ezzel
foglalkozik, az indította tovább az ügyet. Ami bizottsági ülésen is felvetődött azt megbeszéltük, hogy
március 10. napjáig van határidő, hogy ezt a feladatot a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentációt
elkészítsük, elküldjük. Nem hiszem, hogy tudnátok bármikor is mondani olyan esetet, amikor a kiadott
határidő csúszása miatt, be nem tartása miatt bármiféle negatív dolog ért volna a pályázatokkal
kapcsolatosan.

Vislóczki Zoltán: Amikor tavaly februárban képviselő úr nyomatékosan felhívta a figyelmünket, hogy mit
kell tenni azért, hogy a ráemelés megtörténjen, akkor elmondta képviselő úr, hogy a 24. órában vagyunk.
Ahhoz  képest  sehogy  nem  állunk.  Ez  több  mint  egy  évvel  ezelőtt  volt.  Amikor  kapok  egy  ilyen
dokumentumot, ebből hogy lehet meghatározni, hogy a javaslatunkat hogy fogalmazzuk meg? Tehát
milyen körzethatárokban tudunk gondolkodni? Ilyen minőségben kapjuk meg. Hogy lehet ezt a
dokumentumot értelmezni? Nagyon szívesen segítenénk konstruktívan, le is írtam 2 héttel ezelőtt a
javaslataimat.  A kapcsolattartó Bereczki Mária és dr. Dalanics Beáta, a projekt menedzsernél pedig
Véghseő Sándor. Ha én kapok egy értesítést az EPTK felületről, akkor az első dolgom az, hogy az
illetékes kollegámnak azonnal továbbítom. Nyilván tudom, hogy lehet játszani a kézbesítési vélelemnek
az intézményével, - néha kell is egyébként ‒ csak ebben az esetben, amikor már ennyire szorít az idő,
nem biztos, hogy célszerű.

Busák Sándor: Ha már tavaly szeptemberben tudtátok, hogy projektelem cseréje lesz, akkor
megkérdezhettük volna, hogy ők mit gondolnak erről. Legalább a látszata meg lett volna.
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Horváth Tibor: Az a baj, hogy egy kívülről nézőt félre lehet ezzel vezetni. A két dolog párhuzamosan
ment egymás mellett. Arra készültünk, hogy legyen egy menekülő utunk. Tehát nem arra készültünk,
hogy biztosan nem lesz ebből a projektből rendezvényház, hanem arra, hogy ha esetleg ez bekövetkezik,
akkor legyünk képben, hogy miket lehet.
Busák Sándor: Mi 5 hónap után tudtuk meg, hogy más projektelemek vannak betervezve.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Amikor az ember leül és elkezd tárgyalni egy olyan
projektről, ami veszélyben van, az köztudott volt, hogy Nagykállóban a Zöld Város program
veszélyeztetett projekt. Többször behívtak benneteket a Kincstárba. Tehát, ha tárgyalás folyik erről a
projektről, akkor nyilván felvetődik az, hogy megcsináljuk a rendezvényházat, de ha nem működik, akkor
mit csinálunk. Ez ilyen szinten már 2021. februárjában, márciusában felmerült, mert már akkor hívtak
Benneteket a megyeházára egyeztetni. Ilyenkor az ember automatikusan el kezd ezen gondolkodni.
Szerintem  nem  úgy  volt,  hogy  már  akkor  gondolkodtunk  azon,  hogy  mi  lesz  belőle,  ha  nem  sikerül  a
rendezvényházat megvalósítani, hanem, mint alternatívát az ember megkérdezi, hogy mit valósítsunk
meg az összegből. De természetesen a cél az volt, hogy a képviselő-testület megvalósítsa a
rendezvényházat. Annak a valószínűsége, hogy nem valósul meg, szerintem akkor még kicsi volt. Ahogy
telt az idő, egyre jobban látszódott, hogy nem fog megvalósulni. Úgymond ez a szekér elment 2021.
decemberében. Minden projekt esetében fel kell készülni arra, hogy ha az eredeti terv nem valósul meg,
akkor mi jöhet számításba.
Én szeretnék segíteni az önkormányzatnak, és tudomásul vettem az önkormányzati választás
eredményét. Horváth Tibor a polgármester, és az ő felelőssége első sorban a projektek megvalósulása. A
képviselő-testület dolga, hogy tárgyaljátok át ezeket a dolgokat, ezért működik a képviselő-testület.

Orosz Mihály Zoltán:  Polgármester úr miért nem akar a Kincstárba elmenni és tárgyalni az illetékes
személlyel?

Horváth Tibor: Én megpróbáltam elmondani Neked Képviselő Úr, de nem lehetett veled beszélni. Üres
kézzel hiába mész a Kincstárba. Ahhoz az kell, hogy meg legyenek az alaprajzok, legyen kézzel fogható
dokumentum, amivel odamegyünk, és azt tudják mondani, hogy mehet, nem mehet.
Az új elemekkel kapcsolatosan, ha lesz költségvetésünk, akkor mehetünk a Kincstárba. Egyébként
folyamatosan támogatják a munkánkat, és bármilyen kérdésük van, azonnal válaszolnak.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Azt kértem Kincstártól, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy
a képviselő-testület ‒ amennyiben akar ‒ egyeztetést folytasson. Ezt indítványoztam jó néhány napja. Én
azt javaslom, hogy amikor meg van a döntés arról, hogy mit akar a testület beletenni a harmadik
projektelem helyére, akkor össze kell hozni az egyeztetést a Kincstárban, és így mindenki számára
világos lesz, hogy mi újság van az indikátorok tekintetében. De úgy odamenni, hogy hát minek is jöttem
ide.? Úgy nem lehet.
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Dr. Petromán Viktória Nagykállói Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese bejött az ülésterembe.

Vislóczki Zoltán: Én elküldtem a javaslataimat.

Horváth Tibor: Azok a javaslatok jók is.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Én azt javaslom, hogy amikor összeállt az egész, akkor
menjetek egyeztetésre.

Vislóczki Zoltán: Olyan szakembereket keressünk, akik rá is érnek a mi ügyünkkel foglalkozni.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Felvetném ezekben az ügyekben a projektmenedzsment
felelősségét. Jó néhány projektet végig csináltunk a választókerületben, és a határidő be nem tartása
súlyos problémát jelent, aminek a felelőse a projektmenedzsment. Neki kell a jelzést a vezetők irányába
átküldeni, a döntést követően pedig küldik az irányító hatóság felé.  Ha ez nem működik olajozottan,
akkor probléma van. Bebizonyosodott, hogy a Kállai Kettős Rendezvényház tekintetében vannak
problémák. A projektmenedzsment csinálja meg a dolgát, ha  nem megfelelően végzi a feladatát, akkor
vonjátok felelősségre.  Ha el fog veszni ez a 382 MFt, azt tudniuk kell, hogy kamatos kamattal kell
visszafizetni az államnak. Ahogy látom Nagykálló gazdasági helyzetét, ez a csőd szele lenne. Tehát
súlyos döntések vannak itt. Adott esetben Nagykálló ebből a projektből kifolyólag csőd helyzet elé is
kerülhet. Azt kérem, hogy vegyétek komolyan ezt az egész dolgot.

Orosz Mihály Zoltán: Kaptunk egy 10 oldalas előterjesztést, de fel sem merül senki részéről, hogy
valakit is felelősségre vonjanak.
Az előző polgármester idejében a művelődési ház még arra a helyrajzi számra volt tervezve, ahol nem
kellett telekösszevonást eszközölni. Utána a jelenlegi polgármester úr döntött, hogy saját érdekük miatt
lentebb tolják az épületet, hogy nagyobb hely legyen nekik. Tehát ezért került a művelődési ház arra a
helyrajzi számra, ahol már két helyrajzi számot össze kellett vonni. Így jött be ez a telekalakítási
probléma.

Horváth Tibor:  Az az épület, ami akkor oda volt tervezve, az alapterület szinten 6-700 m2. Míg az első
rendezvényház, amit újra terveztünk, és ez a tervező tervezett meg, az is csak arra az egy helyrajzi
számra volt tervezve, mert elfért volna. De mivel a másiknak megnőtt az alapterülete, ahhoz, hogy a
beépíthetőségi százaléknak megfeleljen, ezért kellett telekalakítást végezni. Semmilyen egyéni érdek
nem volt benne. Sőt egyébként, hogy kiküszöbölődjön az egyéni érdek, és a közös út használata
tekintetében ne legyen kitéve a rendezvényház működése annak, hogy esetleg egy magánútról kell
megközelíteni, pontosan ezért került bele az útnak a terve. Abszolút pozitív szándékkal.  Én itt lezártam
ezt a dolgot.
Köszönjük szépen, hogy Országgyűlési Képviselő úr megtisztelt minket jelenlétével!
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Szeretném köszönteni Dr. Petromán Viktóriát a járási hivatal vezető-helyettesét!

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés  az óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az óvodai körzethatárok felülvizsgálatát az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. Nagykálló város
egész közigazgatási területe az óvoda körzethatára, mint ahogyan eddig is.

Nagy Tamásné óvodavezető: Nagykálló városából szeretettel várjuk a gyerekeket.

Orosz Mihály Zoltán:  Én csak javaslom mindig, hogy sokan nézik a közvetítést, és nem tudják miről van
szó. Ezért két mondatban vagy a bizottság elnöke, vagy az előterjesztő foglalja már össze az
előterjesztést.

Vislóczki Zoltán elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

Horváth Tibor:  Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  elmondta  az  előbb,  hogy  miről  van  szó  3
perccel ezelőtt.
Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

45/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában

Képviselő-testület
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- megállapítja, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda körzethatára Nagykálló város
közigazgatási területe.

Határidő: 2022.02.28.
Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:
· Brunszvik Teréz Óvoda
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/351/2022.
· Irattár

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vislóczki Zoltán képviselő bejött az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

Tárgy:  (3.tsp.)  Előterjesztés   a  Nagykállói  Brunszvik  Teréz  Óvoda  kérelme  TSMT  fejlesztő torna
beindítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Meghallgattuk az óvodavezető
kiegészítését. Részletes anyagot kaptunk arról, hogy az óvoda egy TSMT fejlesztő torna beindítását
szeretné megvalósítani csoportosan az intézményben.  Gondolom, hogy az óvodavezető a testületet is
tájékoztatni fogja. Egy nem annyira közismert fejlesztő tornáról van szó. A bizottság támogatta az óvoda
kezdeményezését.

Nagy Tamásné óvodavezető: A TSMT fejlesztő torna köznyelven szerepel úgy is, hogy egy okosító
torna. Ez egy olyan terápiás fejlesztő foglalkozás, amelynek a vezetését egy megfelelően felkészült, erre
a célra speciálisan felkészített szakember végezheti.  Intézményünkben a helyi pedagógiai program és a
kialakult egyéb értékek mentén kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni képességének
megfelelő fejlesztési folyamatoknak az elvégzését, a mozgásfejlesztést. A gyermekeink egyéni fejlődési
útját figyelembe véve, illetve a szülőktől kapott jelzéseket is figyelembe véve kerestük, és gondoltuk át
az utat a mozgásfejlesztő foglalkozás megszervezésének a lehetőségére. Ahogyan a kérelemben
jeleztem, csoportos fejlesztési foglalkozásoknak a megszervezését javasoljuk azoknak a gyermekek, akik
iskola előtt állnak. Nagyon fontos számomra a csoportba való bekerülés alkalmával az
óvodapedagógusok véleménye, hogyan is látják a gyermekek egyéni fejlődését, és az ő javaslatuk, illetve
a szülőkkel történő egyeztetés alapján a szakember által elvégzett vizsgálatot követően kerül sor a
gyermekek tornára való jelentkezésére egyéni vagy fejlesztő csoportba. Mi az intézményünkben a
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csoportos fejlesztésnek a lehetőségét szeretnénk megteremteni. Ahogyan a kérelmemben jeleztem 20 fő
gyermeknek a részvételével vezetnénk be ezt a tornát. Miután ez a fejlesztő foglalkozás nem kötelező
feladat az intézmények számára, ezért ugyanúgy, ahogyan az országban máshol is ennek a
szolgáltatásnak külön díja van.  A szakember díjazásával kapcsolatosan a szülők is vállalnának egy részt
a foglalkozáson való részvétel díjából, a másik részt pedig önkormányzati támogatásból szeretnénk
fedezni, amennyiben a képviselő-testület ezt támogatja.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

46/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda kérelme TSMT fejlesztő torna beindítása tárgyában

Képviselő-testület

1.) hozzájárul, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvodában a kérelemben foglaltak szerint TSMT
fejlesztő torna kerüljön beindításra.

2.) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben év közben az Intézmény költségvetése nem nyújt
fedezetet a szolgáltatás igénybevételére, úgy a szükséges maximum 2,1 millió forint fedezetet
biztosítja az Óvoda részére.

3.) hozzájárul, hogy a helyiségre vonatkozóan az Óvoda térítésmentes használatra vonatkozó
megállapodást kössön a Bölcsődével.

4.) hozzájárul, hogy a használatában lévő helyiség és a tulajdonában lévő eszközök tekintetében
bérleti szerződést kössön a gyerekek egyéni TSMT fejlesztésének biztosítása érdekében

Határidő: 2022. február 28.
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Felelős: polgármester, intézményvezető

Határozatot kapják:
· Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

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

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés  a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi nyitva tartás
engedélyezése tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az előterjesztést az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Megtárgyalta a bizottság, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra,
hogy  az óvoda 2022. április 14-én és április 19-én tartson zárva, azzal  a kitétellel, hogy a meghatározott
időszakban felmerülő szülői igény esetén a gyermekek napközbeni ellátását megoldani köteles. Felkéri
az intézményvezetőt a szülők időben történő tájékoztatására.

Horváth Tibor: Kérdés, észrevétel van-e? ‒ Nincs. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem,
szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

47/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi nyitva tartás engedélyezése tárgyában

Képviselő ‒ testület
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- engedélyezi, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2022. április 14-én és 2022. április 19-én zárva
tartson, azzal a kitétellel, hogy a meghatározott időszakban felmerülő szülői igény esetén a gyermekek
napközbeni ellátását megoldani köteles.

- felkéri az intézményvezetőt a szülők időben történő tájékoztatására.

Határidő: 2022. 02. 28.
Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:
- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
- Képviselő ‒ testületi referens
- ügyintéző  Kp/259/2022.
- Irattár

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

Tárgy:  (5.tsp.)  Előterjesztés   a  Nagykállói  Várbarátok  által  a  volt  bíróság  műemlék  épület
földszintjén Kállói vártörténeti kiállító termek kialakítása, illetve a béke út környéki feltárásokkal
kapcsolatos tájékoztatás tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

A napirendnél jelen van Jónás Sándor Várbarátok Egyesület részéről és a kuratórium tagjai.

Horváth Tibor: Az előterjesztést a Városstratégiai Bizottság tárgyalta.

Bereczkiné Pápai Margit:  A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és igazából nem is nagyon
értettük, hogy miért kell ezt még egyszer tárgyalni, hiszen a januári testületi ülésen én úgy gondolom,
hogy egyhangúan támogattuk, hogy a Nagykállói Várbarátok kezdeményezésére a Korányi F. út 1. szám
alatti épület földszintjén kialakuljon egy Kállói Vártörténeti kiállító terem. Én személyesen a bejáráson
nem vettem részt munkahelyi elfoglaltság miatt. A bizottságnak egyöntetűen az volt a véleménye, hogy
azt a helyet adjuk oda, mert nem sok település büszkélkedhet azzal, hogy földvára volt. Ez egy hatalmas
nagy történelmi jelentőségű dolog, amire méltán büszkék lehetünk, és köszönhetjük azoknak, akik
szívügyüknek tekintik, és saját idejüket nem sajnálják arra, hogy mindent megtegyenek azért, hogy
megtörténhessenek a régészeti feltárások. A bizottság véleménye, hogy ott kell lennie a kiállított
daraboknak a Korányi úti épületben, nem összevonva egy helytörténeti múzeummal.
A másik dolog, hogy támogatja a bizottság a régészeti feltárásokat továbbra is. Az ingatlanvásárlással
kapcsolatban, ha már az az ingatlan, amelyet szerettünk volna megvásárolni, eladásra került, akkor



19

mindenképpen azt az összeget ingatlanvásárlásra, akár a területtel szomszédos telkek végének a
megvásárlására kellene fordítani. Tehát ahol még vannak maradványok, amiket érdemes feltárni.

Busák Sándor:  Én még mindig javasolnám , ha lehetőség van rá, akkor vásároljuk meg az ingatlant, és
ha feltárás után nem találunk olyan értékes dolgokat, amiket rekonstruálni lehetne, akkor azt a lakást el
lehetne adni.  Esetleg hozzá lehetne kapcsolni olyan telkeket, amiket megvásárolnánk.
Megkerestem az üggyel kapcsolatban Kőrösfői Zsolt urat, aki azt írta, hogy pályázhat a város úgy,
hogyha bemutatóhelynek megjelöljük a Jósa András Múzeumot. Tehát a múzeummal együtt lehet
pályázni  közösen.    A  pályázatot  2022.  március  16-ig  lehet  beadni.   Azt  mondták,  hogy  szívesen
segítenek a pályázatban. A költségvetésben megspórolnánk 1,5 MFt-ot.

Horváth Tibor:  Összesen 4 MFt-ot adnak 75 %-os támogatottsággal.

Papp László:  Én is támogatom, hogy megkapják a Várbarátok a kért helyiségeket, mert ott méltó helye
lenne a kiállításnak.
A telekvásárlásnál is javasoltam, hogy a 12 MFt-ot vagy arra a telekre lehetne használni, például
radarvizsgálatra is lehet használni.

Vislóczki Zoltán: Ennek örülni kellene, hogy van egy ilyen csapat, aki szabadidejét nem kímélve ilyen
elhivatottan csinálják azt, amit egyébként a városnak már régen meg kellett volna csinálni. Köszönöm
szépen!

Orosz Mihály Zoltán: Volt egy nagyon fontos testületi kérés, hogy a vár területén lévő ingatlannal
kapcsolatban menjen ki egy levél. Én úgy gondolom, hogy ezt ki kellett volna küldeni. Kérem Jegyző
Asszonyt, hogy ha lehet sürgősen küldjük ki azt a levelet, és azon gondolkodjunk, hogy hogyan lehet azt
a területet úgymond megmenteni azokra a célokra, amiket szeretnének.

Bereczki Mária:  Tájékoztatni szeretném a hallgatóságot az ügyről! A képviselő-testületi ülésen az a
döntés született, hogy küldjünk egy tájékoztató levelet a tulajdonosok részére, amelyben azt közöljük,
hogy szeretnénk megvásárolni az ingatlant, és a későbbiek folyamán is mindent meg fogunk tenni annak
érdekében, hogy ez a terület az önkormányzati feltáráshoz igénybe lehessen venni. Ha kell, akkor a
kisajátítás eszközét is alkalmazni fogjuk. Az akkori testületi ülésen azon volt a hangsúly, hogy ha a
kisajátítási eljárást esetlegesen elindítjuk, az mennyire fogja károsan érinteni azokat, akik most vennék
meg ezt az ingatlant, és nem bírnak azzal a tudással, hogy esetlegesen itt ilyen eljárást lefolytathat
Nagykálló Város Önkormányzata. A kisajátítási eljárásnak meg vannak a szabályai. Kulturális célú
kisajátítás lehetséges. Az, hogy kulturális kisajátítás milyen jogcímmel, milyen formátumban valósulhat
meg, ezzel kapcsolatosan hívta föl a kollegám a régészeket, akik elmondták, hogy erre vonatkozóan ‒
mivel ez nem egy olyan nemzeti kulturális érték, amire a kisajátítási  eljárást el lehet indítani ‒ ők nem
tudnak még most olyan papírt kiadni, ami a kisajátítás alapja lehet. Ezzel kapcsolatosan szeretném
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elmondani, hogy azért nem küldtük ki ezt a levelet, és kezdtünk el ezzel fenyegetőzni, amikor tudjuk,
hogy nem biztos, hogy lehetséges a kisajátítás megvalósítása.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Kérném, hogy a két ügyet válasszuk már ketté. A járásbíróság
épületének az ügyét és a telekvásárlás ügyét!

Bereczki Mária:  Most  a  telekvásárlásról  van  szó.  Úgy  gondolom,  hogy  nem  fogunk  kiküldeni  olyan
levelet a kisajátításról, ami nem valós, és egy fenyegetésnek hat, de nem tudom jogszabályilag
alátámasztani.

Orosz Mihály Zoltán:  Én a bizottsági ülésen azt mondtam, hogy helyi védettség alá vonjuk a területet.

Bereczki Mária:  Van rá lehetőség, de még nem néztünk utána.

Orosz Mihály Zoltán:  A szakértők végeztek talajradaros vizsgálatot, aminél kiderült, hogy a terület
melyik részén van a várnak maradványa. Én javasolnám, hogy azt bizonyos méterrel megnagyobbított
sugarú körben helyi védettség alá tegyük. Utána a kisajátítási eljárás véleményem szerint lehetséges.
Nincs fenyegetés, hanem a közjónak a szolgálata történik ilyenkor.

Bereczki Mária:  Ezt akkor tudjuk megtenni, amikor erre vonatkozó döntéssel rendelkezünk. Jelen
pillanatban nincsen olyan döntés, hogy helyi védett lenne a terület.

Orosz Mihály Zoltán:  Le  kell írni a levélben a célt. Ez a célja az önkormányzatnak, mert van egy
Várbarátok köre, és nekik van ilyen missziójuk, hogy ők szeretnék ezt a várkonstrukciót megvalósítani, a
testület támogatja a kezdeményezést, és helyi védettség alá fogja helyezni. Utána ki akarja a képviselő-
testület sajátítani. Bízzuk meg a Várbarátok Egyesület kuratóriumának elnökét, hogy tárgyaljanak a
mostani és leendő tulajdonosokkal. Szerintem az egyesület lelkesedése meg fogja hozni azt a tárgyalási
végeredményt, ami mindenkinek  az érdekét fogja szolgálni. Ezt sürgősen kellene lebonyolítani.

Vislóczki Zoltán: Amikor kérték a Várbarátok a helyiséget, akkor felmerült egy költségigény is, ami
összeírásra került. Amikor ezt beszéltük, úgy gondolom, hogy egyhangúan támogatta mindenki, és
szerintem ezt az ügyet is együtt kellene kezelni.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: A telekhez szeretnék annyit hozzászólni, hogy vannak újabb
fejlemények. Ma beszéltem a tulajdonossal, és azt mondta, hogy a jövő héten szerdán lesz a végleges
szerződés megkötve az új tulajdonossal. Előszerződésük van, mivel CSOK-ot vesz igénybe a vevő. Nem
tudom, hogy mik a lehetőségek. Elolvastam a régészek által küldött levelet, amiben benne van, hogy
kérik az önkormányzatot, hogy ha lehetőség van rá, akkor elővételi jogot jegyeztessenek be a bal oldali
három ingatlanra, és kiemelten kezeli az NK01-es területet, ami most eladó. Tehát ezen a területen a
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talajradaros vizsgálatokra hivatkozva olyan falmaradványok maradtak, amiket a későbbiek során csak
ezen az egy telken lehet bemutatni.

Harsányi Gézáné kuratóriumi tag: Röviden szeretném elmondani, hogy miért fontos az a telek. Mert ott
volt a középkori Nagykálló központja, és annak a teleknek a földjében van nagy valószínűséggel annak a
középkori kállói templomnak a maradványa, ami csak ott van. Ez egy kerek templom volt, egy rotonda.
Ezt csak ott lehet előbányászni. Ha már nem lehet visszacsinálni ezt az ingatlanvásárlást, akkor is lépni
kell. Ők úgy tudom, hogy lakni szeretnének benne, fel akarják újítani. Abba beleszólhat a város, hogy egy
új épület kiásásához nem ad engedélyt, ami tönkre teheti a földben lévő rotonda alapjait. Csak ennyire
kell  figyelni, hogy ott építkezés, ásás, földbolygatás ne történjen addig, míg a városnak lehetősége van
tulajdonába venni a földet.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Erre  van  is  mód,  mert  a Kőrösfői Zsolt azt  mondta,  hogy  be  kell
jegyeztetni az egész vár területére az építési tilalmat.

Bereczki Mária:  A tilalmat a rendezési tervvel tudod bejegyeztetni. Tehát a rendezési terv módosítását
kell megvalósítani.

Orosz Mihály Zoltán:  Most meg lehet szavazni, és utána majd módosítva lesz.

Horváth Tibor: Ezen  elindíthatnánk, hogy a rendezési terv módosítását elindítanánk.

Bereczki Mária: Legyen egy képviselő-testületi döntés a területre vonatkozóan.

Horváth Tibor: A vár maradványokkal érintett területekre vonatkozóan építési tilalom kerülne
bejegyzésre.

Füzesné Borsy Paula kuratóriumi tag:  Én olvastam az interneten, hogy törvényileg a vár környéke
védetté lett nyilvánítva.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Ehhez tudni kellene, hogy mik azok a helyrajzi számok.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke:  Javaslom, hogy ne csak a vár épületének területe, hanem a várárok is
essen bele, mert ott is sok mindent lehet találni. Én nagyobb problémának látom, hogy ezek ingatlan
szerdán el fog kelni. Mit lehet tenni szerdáig? Lehet egyáltalán tenni valamit?

Bereczki Mária:  Ha most a képviselő-testület azt mondja, hogy a 12,5 MFt-ot felajánlja érte, és nem
fogadja el a tulajdonos, akkor nem tudom.
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Orosz Mihály Zoltán:   Szerintem ajánljunk fel 12,5 MFt-ot, és utána bízzuk rá az önkormányzat részéről
valakire és a kuratóriumra, hogy folytassák le a tárgyalást.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Van benne egy ingatlanközvetítő, történt egy előszerződés. Mi hogy
tudunk ebbe belefolyni?

Bereczki Mária:  A képviselő-testület hoz egy döntést, hogy mennyiért kívánja megvásárolni, onnantól
kezdve a tulajdonosnak a döntése, hogy köt-e az önkormányzattal szerződést, vagy a másik vevőnek
adja.

Orosz Mihály Zoltán:  Tájékoztatni kell az eladót is és a vevőt is.

Bereczki Mária:  De mi nem tudjuk ki a vevő.

Orosz Mihály Zoltán:  Az eladó meg tudja neki mondani, hogy kapott egy levelet.

Vislóczki Zoltán: Egyetértek Oroszné képviselő asszonnyal, hogy meg kellene jelölni, hogy melyik
helyrajzi számokra terjed ki a tilalom.

Horváth Tibor: Aki támogatja azt, hogy a kijelölt területekre vonatkozóan építési tilalom jegyeztessünk
be, kérem, szavazzon!

Orosz Mihály Zoltán:  A helyi védettséget is be kell jegyeztetni! Az is legyen benne a levélben.

Sőrés László: Mielőtt kiteszünk egy olyan embert, aki be sem költözött. Mindenképpen szeretném, ha
alaposan körbejárnánk, nehogy utána a bíróságra kelljen menni. Én is támogatom egyébként, de olyat
találjunk ki, amivel a későbbiekben sem nekik, sem az önkormányzatnak ne legyen gondja.

Horváth Tibor: Ha ezeket a területeket lezártuk, akkor elindulunk ebben. Utána térjünk rá konkrétan a
házra. Szavazzunk már az építési tilalomról!

Orosz Mihály Zoltán:  Az én javaslatom az építési tilalom, továbbá a helyi védettség alá helyezés, a
harmadik pedig, hogy alakítson az önkormányzat és a  Várbarátok Alapítvány egy közös bizottságot, akik
lefolytatják az eladóval.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Én még negyedikként belevenném, hogy az önkormányzatnak
elővételi joga legyen.
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Bereczki Mária:  Az építési tilalomra azt mondja a jogszabály, hogy rendeletben kell szabályozni. Lehet
hozni most egy határozatot, de a rendezési tervet kell módosítani, azzal hagyja jóvá a testület a tilalom
bejegyzését. Azt tudjuk bevinni a Földhivatalba, hogy bejegyezze az ingatlanra a tilalmat.

Orosz Mihály Zoltán:  Az elővételi jog bejegyzése is legyen benne. A levél menjen ki még holnap, hogy
az eladó tudjon egyeztetni a vevővel szerdáig.

Bereczki Mária:  A levelet megírjuk, tájékoztatjuk az építési tilalomról, a helyi védettségről, az
elővásárlási jogról, amik bejegyzésre kerülnek a területre. A képviselő-testület döntése alapján vételárat
ajánl fel a tulajdonosnak az ingatlanért.

Orosz Mihály Zoltán:  12.550.000,-Ft-ot javaslok felajánlani.
A levélből kapjon már az alapítvány is!

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Én meg úgy gondolom, hogy a képviselő-testület tagjai kapják meg a
levelet, nem gondolom, hogy az alapítványnak kellene ezt megkapni.

Orosz Mihály Zoltán:  Döntsünk arról most, hogy beadjuk a pályázatot március 16-ig,
együttműködéssel.

Horváth Tibor: Az nem volt kérdés, hogy beadjuk a pályázatot, ami egy külön pont lenne a határozatban.
A határozat-tervezetben szerepel a régészeti feltárásról szóló tájékoztatás elfogadása és hogy a
költségvetés terhére 1,5 MFt-ot különítsünk el a feltárásokra. Ha pályázunk, akkor önerőként kerülne
felhasználásra, ha nem nyer a pályázat, akkor a feltárásra biztosítjuk.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Én úgy tudom, hogy a múzeum is beadhatja ezt a pályázatot a Kállói
Várra. Ezzel megkönnyítené az önkormányzat dolgát.

Bereczki Mária:  Nem az önkormányzatnak kell beadni, mert az erre a feladatra szakosodott intézmény
adhatja be a pályázatot.

Orosz Mihály Zoltán:  Én azt javaslom, hogy legyen benne a határozatban, hogy ugyanaz a bizottságot,
Kőrösfalvi Zsolt urat is bevonva felügyeljék a pályázat beadását.

Horváth Tibor: Akkor az első pont lenne, hogy 12.550.000,-Ft vételi ajánlatot teszünk tulajdonosnak. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
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A térképen bejelölt területekre vonatkozóan építési tilalom, helyi védettség és elővásárlási jog
bejegyzését elindítjuk. A kapcsolattartásra egy bizottságot választ Bereczkiné Pápai Margit képviselő és
az Alapítvány elnöke tagságával.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslatot elfogadta, és
az előző szavazást is figyelembe véve a következő határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

48/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

a Béke út 20. szám alatt található Kállói Vár maradványait tartalmazó területek feltárásával
kapcsolatos tájékoztatás, ingatlanbejegyzések tárgyában

Képviselő-testület

1.) a Nagykálló, Béke út 14. sz. alatti, 902/2 hrsz-ú, beépített ingatlan megvásárlására vonatkozóan
12.550.000,-Ft vételi ajánlatot tesz.

2.) térképen bejelölt területekre vonatkozóan építési tilalom, helyi védettség és elővásárlási jog
bejegyzését kezdeményezi.

3.) Kapcsolattartásra egy bizottságot hoz létre, melynek tagjai Bereczkiné Pápai Margit
önkormányzati képviselő és Jónás Sándor a Várbarátok Alapítvány elnöke.

4.) Jakab Attila régész által a Nagykálló, Béke út 18. szám alatti régészeti feltárásról készített
jelentést, valamint annak kiegészítését elfogadja.

5.) A Nagykálló, Béke út 20. szám alatti ingatlan hátsó kertjének feltárására vonatkozó pályázat
benyújtását kezdeményezi, és a pályázat önerejére biztosítandó összeget a 2022. éves
költségvetésében előirányozza 1.500.000.- Ft értékben. Amennyiben a pályázat nem nyer, a
betervezett összeget a feltárásokra fordítja.

6.) A pályázat beadására vonatkozó kapcsolattartással megbízza a határozat 3. pontjában szereplő
bizottságot, valamint Kőrösfői Zsolt régész urat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Értesülnek:
- Jónás Sándor 4320 Nagykálló, Fenyő út 12.
- Képviselő-testületi referens.
- Ügyintéző Műsz./35/2022.
- Irattár.

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

Horváth Tibor: A kiállító teremről már korábbi testületi ülésen szó volt. Térképen be lettek jelölve a
helyiségek. A Műemlékvédelmi Felügyelőséggel le lett egyeztetve. Nem olyan egyszerű az a történet,
mint ahogyan mi gondoltuk. Első körben arról volt szó, hogy nem kell semmilyen hozzájárulás. Mint
kiderült komolyabb tervezést és egyéb dolgokat igényel ez az épületrész.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Én is beszéltem a Műemlékvédelmi Felügyelőség Örökségvédelemhez
tartozó illetékesével. Mivel egyértelmű, hogy mi nem akarunk olyan átalakítást, ami megváltoztatja a
legelső eredeti állapotot, hanem vissza akarjuk állítani. Ehhez az átalakításhoz egy egyszerűsített
tervezés is elég. Egy engedéllyel rendelkező tervező megtervezi a mostani alaprajzot, berajzolja a másik
alaprajzot, hogy mit szeretnénk módosítani. Ez összesen tulajdonképpen három részt érint. Egy rövid
műszaki leírás kell még hozzá, amiben le van írva, hogy mit akarunk kibontani, hogyan akarjuk
visszaépíteni. Egy pár fényképet kell mellékelni hozzá a jelenlegi állapotról. Ez engedélyköteles, de nincs
semmiféle illeték, tehát a műemlékvédelem részéről semmibe nem kerül. Ezt a tervezést az alapítvány
magára vállalja, mert van egy építész várbarát tagunk, aki ezt megtervezné, leírná, és be is tudnánk adni
a Műemlékvédelmi Felügyelőségnek.

Horváth Tibor: Korábban volt már szó a helyiségek kialakítására vonatkozóan anyagi támogatásról, ami
most a határozat-tervezetben nincs benne.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Arról beszéltünk, hogy ezt jó lenne külön választani. Tehát jó lenne,
ha az épületről tudna dönteni a képviselő-testület, hogy megkapjuk-e vagy sem, akkor utána, ha tudja
támogatni a képviselő-testület, akkor megköszönjük, elfogadjuk, ha nem tudja támogatni, akkor
megszerezzük valahonnan az anyagi forrásokat. Tehát, ha az önkormányzat részéről nem kapunk
semmiféle anyagi támogatást a célunkra, akkor mi úgy is elfogadjuk az épületet. Egyébként 511 eFt
lenne a költség, amiben nincs benne, hogy ha üzlethelyiséget megkapunk, azok járólappal burkolása.
Ugyanúgy lenne burkolva, ahogyan a többi helyiség is le van.

Vislóczki Zoltán: Javasolnám legalább 500 eFt támogatást biztosítani, amit első körben mindenki
támogatott,  hiszen nagyságrendileg ennyiről is beszéltünk, igaz még a pontos összeget nem tudtuk.
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Horváth Tibor: Még felmerültek a rezsiköltségek, amik még nem voltak tisztázva. A fűtés a könyvtár
fűtésrendszerén van. A víz megoldható egy plusz óra felszerelésével.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke:  A villany is könnyen megoldható, mivel az üzlethelyiségeknek külön
mérője van, és arra az ágra  rá lehet csatlakoztatni.

Orosz Mihály Zoltán:  Ha az esélyegyenlőséget nézzük, akkor a többi egyesület, mondjuk az NVSE vagy
a Népművészeti Egyesület nem fizet rezsit. Valahogy ezt szabályozni kellene. Ha az egyik nem fizet,
akkor a másiknak sem kellene. Ha egy városi sport komplexumot ingyen használ már 100 éve egy
egyesület, akkor egy ilyen Alapítványnak sem kellene fizetni. Én azt mondom, hogy ez jó, mert jó ha
támogatjuk az NVSE-t és a többi egyesületet, de akkor támogassuk az Alapítványt is jelen esetben.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem tisztáztuk le, hogy milyen
területet érint ez. A hátsó rész egyértelmű volt, a folyosó és két helyiség, de az üzlethelyiségeket nem
tisztáztuk le. Egy előzetes bejárás során polgármester úrral megbeszéltük, hogy az órás felől ki lehetne
alakítani a bejáratot, hogy független legyen a könyvtár nyitvatartási rendjétől. Ha lehetőség lenne rá,
mivel ott két helyiség is van, ahová a fény nem tud különösebben bejutni, hogyha ezeket az utcafronti
helyiségeket megkapnánk, akkor mi cserébe vállalnánk a külső homlokzatnak a lefestését a felső szintig,
a nyílászárók lefestését, a küszöbök rendbe tételét. Tehát egy jó kinézetű homlokzat lenne. Ha tehát a
négy üzlethelyiséget megkapnánk hozzá, az nekünk nagyon jó lenne, de ha csak kettőt kapunk meg
annak is örülni fogunk

Sőrés László: Tisztázzuk már le, hogy abba a hibába ne essünk, hogy nekünk nem kerül semmibe, a
végén annyi anyagot viszünk oda, hogy az már több millió forint lesz. Azt, hogy 500 EFt-ból mit lehet ott
csinálni azt nem tudom, de tudjuk, hogy mennyibe kerül egy villanykapcsoló, illetve a vezeték. Ha a
látogatottságnak megfelelően akarjuk kialakítani, amihez biztosítani kell olyan dolgokat, ami a törvényi
előírás, az is pénzbe kerül. Elkezdünk egy folyamatot, és az nem lenne helyes, hogy ha utána azt
mondjuk, hogy meg kell csinálni, mert belekezdtünk, de erre sincs pénz, meg arra sincs. A telekvásárlást
is megszavaztuk, de nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, a régészeti feltárást is megszavaztuk, de
annak sem tudjuk a teljes költségét. Azt is tudni kell, hogy mennyit szánunk erre a célra. Én támogatom
ezt az egész ügyet, de nekem az alapgondolatom az volt, hogy kezdésnek kisebb formában a Szilágyi
Házban szerettem volna javasolni a helyet. A múzeum által részünkre átadott tárgyakat az épület fölötti
részen meg lehetne tekinteni. Nem tudjuk, hogy maradnak ezek a tárgyak, vagy nem, idővel ez eldőlik.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az asztalitenisz termet úgy
csináltuk, hogy előzetesen egyeztettünk polgármester úrral, és azt vállalta az önkormányzat, hogy az
anyagköltséget az önkormányzat biztosítja.
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Sőrés László: Tisztázni kell a dolgokat, hogy a későbbiekben ne legyenek ebből viták, hogy nem
tudjuk, hogy mennyi a vége. Elviekben támogatható, amire lehet pályázni. Ha összejönnek a pénzek, és
meg van a teljes elképzelés, milyen rendezvényeket szeretnétek, lesz-e bevétel, hogy lesz a nyitva
tartás, milyen költségen tudjátok fenntartani. Ingyen senki nem fog állandóan ott ülni, hogy ha erre jár
egy átutazó, vagy egy csoport, és meg szeretné nézni. Mi van akkor, ha megbontódnak a kábelek, és
egyéb probléma merül fel? Utána már nem tudsz mit csinálni, mert meg kell oldani.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke:  Azért volt az első testületi ülés, amiről most újra beszélünk. Megkért
rá a testület, hogy mérjük fel, hogy mennyiből tudjuk kihozni, ez megtörtént. Én elmondtam most is, hogy
ha megkapjuk, akkor köszönjük szépen az 511 eFt-ot, ha nem kapunk semmit, akkor is elfogadjuk az
épületet. Én többet nem fogok kérni az önkormányzattól semmit.

Orosz Mihály Zoltán:  Én is azt mondom, hogy maximálisan takarékoskodjanak, de ha felmerül egy
ötlet, kitalálnak valamit még, akkor is álljunk hozzá konstruktívan.

Sőrés László: Az előbb felhoztad, hogy más alapítványnak, egyesületnek hogy adjuk, meg mint adjuk.
Én  úgy  gondolom,  hogy  mindenkivel  nem  tudjuk  azt  megtenni,  hogy  adunk  egy  -  az  ötlete  alapján
elképzelt - ingatlant, hogy ott tudja gyakorolni azt a tevékenységet, amit éppen szeretne. Nem
mondhatja senki,hogy nem segített az önkormányzat, mert igenis segítette. Úgy gondolom, hogy nem
csak a Várbarátokat képviseled Te sem, meg én sem, hanem azokat az embereket is, akiknek más
területen lenne elképzelése. Nem mindenki olyan beállítottságú, mint a Várbarát Alapítvány tagjai, és
azok az emberek nehezen tudják elfogadni, hogy van akinek segítünk, van akinek nem.  Ha segítünk,
akkor meg kell húzni egy vonalat, a többi menjen ötletből, önerőből. Maga az épületek fenntartásáról, a
vállalt felújításokat magának kell gondoskodni. Mint ahogy fizetik a rezsijét az épületnek a volt OTP
épületének használói, a volt kádas fürdő használói. Fizetik a karbantartási részt is és a fenntartási
költséget is.

Orosz Mihály Zoltán:  Az NVSE meg kap 6 MFt-ot és nem fizet semmit.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke:  Még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy a múzeum 2 évre adná
ide az anyagot. Tehát a múzeumnak jelen pillanatban kevesebb várral kapcsolatos tárgya van, mint már
most az Alapítványnak.  Már olyan mennyiségű tárgy gyűlt össze, hogy azt mondták a múzeum régészei,
hogy kellene valamilyen szerződést kötni a Jósa András Múzeummal, mert olyan tárgyaink vannak,
amiket irigyelnek tőlünk. Az értékesebb tárgyakat belevisszük az Alapítvány tulajdonába.

Sőrés László: Én azt szeretném, hogy ha azt mondjátok, hogy az 511 EFt elég, és több nem kell, akkor
úgy gazdálkodjatok, hogy ez maradjon így.
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Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Én erre azt tudom mondani,  mint ahogy kértem is,  hogy 511 EFt-ról
van szó pontosan. Ha ezt az összeget megkapjuk, akkor köszönettel elfogadjuk, de mi nem fogunk
többet kérni.

Vislóczki Zoltán: Nyilván egy ilyen kezdeményezésnél magát a kérést is mérlegelni kell. Korábbi
megbeszélésen is elmondtam, amit már le is írtam, hogy biztosítsunk lehetőséget egyesületeknek
azonos módon, amelyre javasoltam a civilház építését, vagy meglévő épület felújítását, amit normális
szabályok között tudnak a szervezetek használni. Tehát egy olyan civil házat kellene kialakítani, amelyet
kedvezményes áron tudnánk biztosítani használatra az adott szervezetnek.

Harsányi Gézáné kuratóriumi tag: A Daloskör, ami 2020-ban alapítódott, az elmúlt több, mint egy
évben mindenhonnan ki lett utasítva. Nincs próbahelyünk sem ingyen, sem pénzért. Soha pénzt nem
kértünk, ha a városban felléptünk, és Nagykálló értékét mentjük mi is. Azokat a több, mint 200 népdalt
akarjuk felvenni, aminek csak a kottaképe maradt meg, és az átlag ember nem tud mit kezdeni vele. Ezt
mi szeretnénk felvétellel megőrizni a jövőnek. Ha lenne valahol heti 2 órára helyünk, akkor nem is kérünk
mi sem többet. A könyvtárban nem lehettünk, a hídházban nem kaptunk helyet. Utóbbiban azt mondták,
hogy reggel 8 órakor van hely. Ez még tavaly nyáron volt, amikor Szabolcsi Katalin volt az ügyvezető.

Horváth Tibor: Én úgy gondolom, hogy azóta eltelt egy kis idő, meg kell kérdezni a hídházban.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: A nagyobb termet egy előadó teremnek szeretnénk kialakítani,
maximum csak a falakon lennének képek, és az ilyen helyzetet, mint a Daloskör helyzete, szívesen
odaadnánk.

Füzesné Borsy Paula kuratóriumi tag: Rendezvényeket szeretnénk tartani az épületrészben. Az
ásatásokat úgy szeretnénk életre kelteni, hogy előadásokat fogunk tartani. Szeretnénk az iskolásokat
meghívni előadásokra. Szeretnénk olyan dolgot megvalósítani, ami Nagykállónak nem csak a
vártörténetét mutatná be, mert a nevünkben ott van a hagyományőrzés is.  Nagyon sok hagyománya van
Nagykállónak. Tehát nem csak a kiállított tárgy a hasznos, hanem azokat szeretnénk érthetővé,
láthatóvá, elfogadhatóvá tenni. Kiváló tárlatvezetőnk Harsányi Gézáné hatalmas tudására támaszkodva
szeretnénk működtetni a helyiségeket.

Harsányi Gézáné kuratóriumi tag: A Szilágyi Házban 12 évig dolgoztam, már olyan mennyiségű
felhalmozott rosszul raktározott anyag van a tanoda pincéjében, meg össze-vissza, aminek a sorsa így
megy tönkre. Nincs lehetőség kiállítani azokat a régi eszközöket. Én már csak a tudásommal veszek
részt ebben az Alapítványban. Egy záró gondolatom lenne. Tudjátok hány földgát van Nagykállóban?
Nagykállót az 1500-as évektől 140 éven át a töröktől nem csak a vár, hanem 5 földgát védte.  Vagyis a
Nagykállóból kivezető utak végét megemelték egy jó nagy dombbal. Ilyenek a Korányi út, Kölcsey utca,
úgy is hívják, hogy Domb utca, Katona József utca (Holló kocsma), az egész Internátus utca. Egy olyan
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mesterséges emberi kézzel összehordott sánc, ami mögé el lehetett bújni az őrnek, és ha a bejövő
utakon valami ellenség közeledett, akkor idejében riasztotta a lakosságot.

Horváth Tibor: Köszönjük szépen! Úgy gondolom, hogy az egyetértés kialakult a képviselő-testület
tagjai között.
Az első pont az ingatlan térítésmentes használatba adásáról szólna a mellékelt térkép alapján. A
feltételek: 500 EFt anyagi támogatás mellett, amit az épület felújítására fordítható.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke:  Megkapjuk mind a négy üzlethelyiséget?

Horváth Tibor: Kettőt. A hátsóban a Karitász benne van, a ruhaosztás ott történik.

Füzesné Borsy Paula kuratóriumi tag: Ha egy jobban megközelíthető helyen lennének, az nekik is jobb
lenne. Ha autóval meg lehetne állni, akkor lehet, hogy többen mennének hozzájuk.

Horváth Tibor: Azért van itt a központban, hogy többen megközelíthessék a helyet.  A rászorulók gyalog
járnak ruháért. Én viszont ebben a formában nem tudom támogatni, mert meg kell egyezni velük. Most
nem tehetjük ki őket.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke:  Én azt mondom, hogy akkor döntsön a testület a 2 üzlethelyiségről,
és ha a későbbiek során lesz rá mód, hogy bővítsük, akkor megköszönnénk, ha megkaphatnánk.

Horváth Tibor: A térképen megjelölt helyiségeket biztosítjuk térítésmentesen. A rezsiköltségben kellene
egy javaslat. Támogatásként a későbbiekben biztosítaná az önkormányzat az összeget. Hány évre adjuk
bérbe, 5 évre?

Sőrés László: Ott lesz egy bevétele az Alapítványnak.

Füzesné Borsy Paula kuratóriumi tag:  Nem bevételesre terveztük az előadásokat.

Sőrés László: Akkor miből fog megélni az Alapítvány? Hosszú távon kell gondolkodni.

Horváth Tibor: Ebben a ciklusban már döntöttünk ilyen ügyekben, szervezetek kapcsán, és mindenhol
ugyanúgy döntöttünk. Odaadtuk a helyiséget, és fizetik a rezsit.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Mivel a fűtésrendszer rá van csatlakoztatva a könyvtár rendszerére,
így a leválasztás nagyon költséges és nehézkes lenne. A fűtést egy minimális hőfokkal állná az
önkormányzat, mi az áramellátást és a vízellátásnak a költségeit fizetnénk.  Valahogyan megoldanánk.
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Orosz Mihály Zoltán:  Javaslom, hogy 2 évre adjuk oda nekik úgy, ahogy elhangzott, és utána majd
felállítunk egy szabályzatot, és utána ők is csatlakoznak ahhoz.

Horváth Tibor: Tehát az elhangzott feltétellel, térítésmentesen adnánk oda a térképen bejelölt
helyiségeket, pincét, a villany és víz költségét fizeti az Alapítvány, a fűtést az önkormányzat fizeti.
Továbbá 500 EFt-ot biztosít az önkormányzat az épület felújítására.

Bereczki Mária:  Annyival egészítsük már ki, hogy elkészíttetnétek az átalakításhoz kapcsolódó terveket,
és mielőtt az benyújtásra kerül a hatóságokhoz, előtte a képviselő-testület döntsön benne. Tehát mint
tulajdonos hozzájárulását adja a felújításhoz.

Orosz Mihály Zoltán:  Javaslatom lenne, hogy  évig csatlakozzunk ahhoz a finanszírozási rendszerhez,
amit az NVSE-nél alkalmazunk, hogy ne kelljen nekik fizetni. Az indulásnál a serkentésre, meg arra
fordítsák, hogy minél több programot valósítsanak meg, és 2 év után, amikor az önkormányzat elkészíti
az objektív kritérium rendszert, hogy hogyan adja bérbe az ingatlanjait, akkor rájuk is alkalmazzuk azt a
szabályt

Horváth Tibor: Aki az elhangzott javaslatot támogatja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta
el.

Horváth Tibor: Aki  - a módosító javaslaton kívül - az elhangzottakkal egyetért, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen-, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

49/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

A Nagykállói Várbarátok által a volt bíróság műemlék épület földszintjén Kállói vártörténeti kiállító
termek kialakítása, illetve a Béke út környéki feltárásokkal kapcsolatos tájékoztatás tárgyában

A Képviselő ‒ testület:
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1.) A Nagykállói Várbarátok nevében Jónás Sándor 4320 Nagykálló, Fenyő út 12. szám alatti lakos
kérelmére a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában
lévő 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 1. szám alatti 2716 hrsz.-ú ingatlanon található volt bíróság
műemlék épület földszintjén elhelyezkedő teremhelyiséget, két üzlethelyiséget, vizesblokkot,
valamint pincehelyiséget a Kállói vártörténeti kiállító termek kialakítása céljából térítésmentesen
használatba adja a Nagykállói Várbarátok Alapítvány részére 2022. március 1. napjától 5 éves
időtartamra.

2.) Az 1-es pontban megjelölt helyiségek felújításának költségeire Nagykálló Város Önkormányzata
500.000,-Ft támogatást biztosít.

3.) A használatba adott helyiségek fűtésköltségét Nagykálló Város Önkormányzata, míg az
áramellátás és vízfogyasztás költségét a Nagykállói Várbarátok Alapítvány köteles kiegyenlíteni.

4.) A Nagykállói Várbarátok Alapítvány megbízásában elkészített felújítási terv engedélyeztetése
előtt a képviselő-testület hozzájárulásának beszerzése szükséges.

Értesülnek:
- Jónás Sándor 4320 Nagykálló, Fenyő út 12.
- Képviselő-testületi referens.
- Ügyintéző Műsz./35/2022.
- Irattár.

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

Orosz Mihály Zoltán:  Én azért szavaztam nemmel, mert én a módosító javaslattal fogadom el.

Jónás Sándor Alapítvány elnöke: Ettől függetlenül, ha az önkormányzat felajánl valamilyen segítséget,
azt mi nem fogjuk visszautasítani.

Tárgy: (6.tsp.) Előterjesztés a polgármester két ülés közti fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól
szóló tájékoztató tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A tájékoztatót a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Igen megtárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolta.

Polgármester úr felolvassa a tájékoztatót.
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Horváth Tibor: A kóbor ebekkel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy folyamatosan végzik a
munkájukat az Alapítvány tagjai és az állatbarátok. Sajnos még sok kóbor eb van az utcákon. Sajnos én
magam is tapasztaltam, hogy van kerítés sok helyen, de nyitva van a kapu, így a kutya kiszalad.
Van-e kérdése valakinek? ‒ Nincs. Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

50/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

a polgármester két ülés közti fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól szóló tájékoztató tárgyában

Képviselő-testület

- a Polgármester két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

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

Tárgy: ( 7.tsp.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában
Előadó: Bereczki Mária jegyző (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az előterjesztést a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta.
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Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? ‒ Nincs. Aki egyetért a
tájékoztatóval, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

51/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában

Képviselő-testület

- a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/221/2022.
· Irattár

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

Tárgy: ( 8.tsp.) Előterjesztés fontosabb jogszabályi változások tárgyában
Előadó: Bereczki Mária jegyző (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A fontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót a Pénzügyi és Közjóléti
Bizottság megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.
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Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? ‒ Nincs.
Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

52/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a
a fontosabb jogszabályi változások tárgyában

Képviselő-testület

- a fontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatot kapják:

· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

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

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és
illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a
képviselő-testület felé a rendelet módosítását.



35

Olyan módosítást tartalmaz a rendelet, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében a
köztisztviselői alapilletmény 30 %-a legyen megállapítva 2022. március 01. napjától.

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? ‒ Nincs.
Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a következő rendeletet
alkotta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2022. (II.25.)

önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló
17/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykálló Város Önkormányzata Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.
törvény 62. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló
17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatalban 2022. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke)
„a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a,”

2. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Horváth Tibor               Bereczki Mária
Polgármester       Jegyző
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Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem:
Nagykálló, 2022. február 25.

Bereczki Mária
         jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról
szóló 17/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2022. (II.25.)

önkormányzati rendelethez

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.§ (3) bekezdés b)
pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletében a 62. § (6)
bekezdésben foglaltak szerint a 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdései
alapján a helyi önkormányzat illetménykiegészítést állapíthat meg a köztisztviselők részére.
A 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról
szóló17/2021. (XII.17.) önkormányzati rendeletben az 2021. évi mértékek kerültek elfogadásra, melynek
következtében a felsőfokú végzettségű köztisztviselők bére nem emelkedett a megelőző évhez képest.
A garantált bérminimum jelentős mértékű emelkedését követően a középfokú és felsőfokú végzettségű
munkavállalók között kialakult bérfeszültség kezelésére van szükség.
Az eredményes és jó munkát végző szakképzett felsőfokú iskolai végzettségű munkatársak
elvándorlásának megakadályozása érdekében 2022. március 1. napjától indokolt az illetménykiegészítés
30%-os mértékre való megemelése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

A Nagykállói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők
illetménykiegészítés mértékének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
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1.számú melléklet a Kp/42/2022 számú előterjesztéshez

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL

a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló
17/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati

rendelethez

I. TÁRSADALMIHATÁSOK:
Nincs.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
A szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében betervezésre
került.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK:
Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
A rendeletben foglaltak az önkormányzat számára nem eredményez többlet adminisztratív
terhet.

V. JOGSZABÁLY-MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ
KÖVETKEZMÉNYE:
A rendelet megalkotása lehetőség. A Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott szakemberek
helyben tartása miatt szükséges a rendeletalkotás ezzel csökkenthető az esetleges további
szakember elvándorlása a versenyszférába.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak, a pénzügyi feltételek a 2022. évi
költségvetésben kerülnek szerepeltetésre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tárgy: (10.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2023-2024-2025. évekre vonatkozó
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek
megállapítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Elfogadásra javasolta az előterjesztést a bizottság.

Horváth Tibor: Van-e kérdése, észrevétele valakinek a napirenddel kapcsolatosan? ‒ Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

53/2022. (II.24.) Kt.
h a t á r o z a t a

Nagykálló Város Önkormányzat 2023-2024-2025. évekre vonatkozó saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei megállapítása   tárgyában

Képviselő-testület

1.) Nagykálló Város Önkormányzat 2023-2025 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 rendelet-tervezet
indokolásában ismertetni kell.

Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje
Felelős: jegyző
Határozatot kapják:

      -     Gazdasági Csoport
- Képviselő ‒testületi referens
- Irattár
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1. melléklet a 53/2022. (II.24.) Kt. határozathoz

Nagykálló Város Önkormányzat 2023-2024-2025. évekre vonatkozó saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei

Megnevezés Sor-
szám

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

2022. 2023. 2024. 2025.

Helyi adók 1. 280 100 000 300 000 000 350 000 000 350 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek 2.

Díjak, pótlékok, bírságok 3. 3 900 000 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. 544 460 003 353 000 000 353 000 000 353 000 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 272 230 002 176 500 000 176 500 000 176 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+18) 10. 10 672 812 5 336 406 0 0

  Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+ kamat) 11. 0 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.  10 672 812 5 336 406 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. 0 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. 10 672 812 5 336 406 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) 29. 261 557 190 171 163 594 176 500 000 176 500 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tárgy: (11.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság nem javasolta elfogadásra a költségvetési
rendelet-tervezetet.

Bereczkiné Pápai Margit:  A Városstratégiai Bizottság elfogadásra javasolta a 2022. évi költségvetési
rendelet-tervezetet.

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság miért nem fogadta el?

Vislóczki Zoltán: Olyan támogatási összegek vannak benne, amiket már az URBS NOVUM Kft.-nél
korábban feléltek, pályázati összegeket.  Olyan is volt benne, ami nem kellő részletezéssel szerepelt az
anyagban. Tartalmaznak olyan tételeket, amelyek hanyag kezelésből adódnak. Például az 50 MFt.

Bereczki Mária:  Amit a rendelet-tervezet tartalmaz, az polgármesteri döntésből eredően került a
rendeletbe.

Vislóczki Zoltán: Én támogatnám, hogy ha legalább felelősségre lett volna vonva az akkori felelős, aki
ezt generálta.

Horváth Tibor: Folyamatban van a felelősségre vonás.

Vislóczki Zoltán: Ha lesz eredmény, akkor majd elfogadom.

Horváth Tibor: Az nem rajtunk múlik, hogy vége legyen az eljárásnak.

Bereczki Mária:  Az 50 MFt-os tétel az URBS NOVUM Kft. részére a Harangodi pályázat megvalósítása.
Az önkormányzat azt az összeget támogatásként a rendelkezésére bocsátja. Ez 2021. márciusi döntés
volt.  Ugyanakkor volt a Teszovál Kft. is. Ezek nem lettek végrehajtva tekintettel arra, hogy beszéltünk az
URBS NOVUM Kft. könyvvizsgálójával, és azt javasolta, hogy inkább törzstőke emelése legyen. Az a
2021. évi költségvetésben volt benne, de mivel abban az évben nem teljesül, így a 2022-es
költségvetésbe is be kell tervezni.

Horváth Tibor: Valószínűleg a kivitelezés meg fog indulni, és akkor lesz szükség erre az összegre.
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Egyszer dönteni kellett arról a tényről, hogy vállaljuk a költséget, és utána a rendeletben szerepeltetni
kell.

Orosz Mihály Zoltán:   Javasolni szeretném, hogy a Lecsó Fesztivált ne támogassuk.

Bereczki Mária:   A költségvetésben csak egy összegben szerepel a támogatás.

Horváth Tibor: Azt majd a kulturális programnál kell javasolni.

Sőrés László: A civil szervezetek támogatásának összegét nem kellene megemelni, hiszen mindennek
ment az ára? Ha  az utazást nézzük például.

Bereczki Mária:  Én nagyon örülnék az emelésnek, de tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak, illetve
az intézményeknek a költségvetése igen kifeszített, ha tesztek javaslatot, akkor a tartalékban lévő 53
MFt-ból fogjuk levonni.

Sőrés László: Én  javaslom,  hogy  3  MFt-tal  emeljük  meg.  Ha  úgy  gazdálkodunk,  hogy  nem  lesz  rá
igény, akkor marad a pénz.

Horváth Tibor: Akkor az a javaslat, hogy 3 MFt-tal emeljük meg a civil szervezetek részére megítélt
keretet.

Vislóczki Zoltán: De ne a csapadékvíz elvezetésétől vegyük el, mert az fontos.

Bereczki Mária:  Az 53 MFt-os egyösszeget tartalmazó szabad forrásból kerül akkor csökkentésre. Azok
a javaslatok, amelyek az előző testületi ülésen elhangzottak, hogy beruházásként, felújításként hajtsunk
végre 2022-ben, ezekre vonatkozó tervek kidolgozás alatt vannak. Én azt gondolom, hogy a márciusi
testületi ülésre már ebben is lehetne dönteni, hogy a beadott ajánlatok alapján mi az, ami
megvalósításra kerüljön, és mi az amit esetlegesen a következő évben tervezzük be.
A költségvetési rendelethez idő közben érkezett egy korrekció, ami szintén kiküldésre került. Azzal
egyetemlegesen kérném a rendelet-tervezet elfogadását, tekintettel arra, hogy azon felül, hogy az
önkormányzatnak a nem kötelező feladatait tartalmazza, de azért a költségvetési rendeletünknek a 80
%-a kötelező feladatoknak az ellátására hivatott fedezetet biztosítani. Igazából arról szól, hogy a
Polgármesteri Hivatalnak, az Óvodának, a Könyvtárnak, a Gyermekjóléti Szolgálatnak a működéséhez
kapcsolódó valamennyi költséget, úgy a személyi, mint a dologi kiadások biztosítását tartalmazza a
költségvetés. Azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy nem értünk egyet egy részével, de maga a
költségvetésnek az egésze tisztességesen elkészített, sokrétű, és sok feladat finanszírozását
tartalmazza.
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Horváth Tibor: A módosító javaslat az lenne, hogy 3 MFt-tal emeljük meg a civil szervezetek támogatási
keretét a tartalék terhére.
Aki egyetért a módosító javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslatot elfogadta.

Horváth Tibor: Van-e más kiegészítés, vagy javaslat? ‒ Nincs.
Aki a - módosítást is figyelembe véve - a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 5 igen- 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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.

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

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételeit 1 528 112 245 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 2 183 023 180 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 654 910 935 Ft-ban,

ca) működési hiányát 191 373 476 Ft-ban,
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cb) felhalmozási hiányát 463 537 459 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit 790 585 691 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 135 674 756 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét 654 910 935 Ft-ban,

fa) működési többletét 191 656 091 Ft-ban,
fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,

g) az összevont költségvetés hiányát 790 585 691 Ft-ban,
h) bevételi és kiadási fő összegét 2 318 697 936 Ft-ban,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 690.585.691 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 274 761 751 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 706 789 238 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,
e) Felhalmozási bevételek 245 000 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 Ft,
h) Finanszírozási bevételek 790 585 691 Ft,

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 690 585 691 Ft,
hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,

i) Működési kiadások 1 457 500 718 Ft,
ia) Személyi juttatások 487 218 628 Ft,
ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 474 822 Ft,
ic) Dologi kiadások 713 791 562 Ft,
id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,
ie) Egyéb működési célú kiadások 155 881 706 Ft,

j) Felhalmozási kiadások 725 522 462 Ft,
ja) Beruházási kiadások 581 859 745 Ft,
jb) Felújítási kiadások 0 Ft,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 143 662 717 Ft,
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k) Finanszírozási kiadások 135 674 756 Ft,
ka) Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,
kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,
kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.

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

(3) 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.

(4) 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.

(5) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények költségvetési kiadásait és
bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(8) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási
ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) 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.

(13) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet
szerint tudomásul veszi.

(14) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20‒
21. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(15) 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.

(16) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25‒26.
mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.

(17) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzatot megillető 2022. évi állami és költségvetési támogatást a 28‒29. melléklet szerint
tudomásul veszi.

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

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. §

(1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás
zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 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 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 rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-
testület részére tájékoztatást ad.
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(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.

(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.
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(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület 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
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 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.
(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
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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.
(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 részére megállapított cafetéria juttatás 2022. évi
összege bruttó 400 ezer forint. Kifizetése 2 részletben történik: 200.000.-Ft/fő 2022. június 30-ig,
200.000.- Ft/fő 2022. december 31-ig. A 2. részlet kifizetésének előirányzatát a Nagykállói Polgármesteri
Hivatal költségvetésében az energiaárak kompenzációjához nyújtott támogatásból kívánja biztosítani.
(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 költség
hozzájárulás éves összege bruttó 12000 Ft.

7. §
(1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022.
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.
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(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői
pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(4) A Polgármesteri Hivatalban 2022. március 1-től az illetmény-kiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő

alapilletményének 30 %-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 2022. évben 20.000 forint.
(6) 2022. január 1-től a minimálbér összege 200.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált
bérminimum összege 2022. január 1-től 260.000 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 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 szervek részére 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.
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(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.
(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.
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9. §
A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani
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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: 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
gyakorolható.
(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
13. §
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(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 2022. 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 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 szóló 2011.
évi  CLXXXIX.  törvény,  az  Áht.,  valamint  az  Ávr.,  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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §
A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Horváth Tibor   Bereczki Mária
               polgármester            jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem:
Nagykálló, 2021. február 25. napján. Bereczki Mária

jegyző
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1. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
Ft-ban

A  B  C D E  F  G  H I J K L

Cí
m
szá
ma

Alc
ím
szá
ma

Előir.
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m

Kiem
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Alc
ím
név
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nyzati
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Kiemelt előirányzat neve Alcsoport neve 2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL

1 I. Ö N K O R M Á N Y Z A T

2 1 Nagykálló Város Önkormányzata 1 795 400 821 2 298 859 169

3 1 Önkormányzatok feladatai

4 1 Működési költségvetési kiadások 937 247 950

5 1 Személyi juttatások 147 728 961

6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 277 153

7 3 Dologi kiadások 583 226 130

8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 134 000

9 5 Egyéb működési célú kiadások 155 881 706

10 1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 28 300 000

11 2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 72 000 000

12 3 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre 0

13 4 Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre 0

14 5 Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre 0

15 6 Tartalékok 39 000 000

16 7 Elvonások és befizetések 16 581 706

17

18 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 722 478 115

19 1 Beruházások 578 815 398

20 2 Felújítások 0

21 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 143 662 717

22 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0

23 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 34 325 000

24 3 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre 0

25 4 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre 0

26 5 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre 0

27 6 Tartalékok 109 337 717

28

29 3 Finanszírozási kiadások 135 674 756

30 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 100 000 000

31 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0

32 2 Likvid hitelek törlesztése 100 000 000

33 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

34 2 Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812

35 1 Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812

36 3 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944

37 1 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944

38

39 1 Működési költségvetési bevételek 1 246 862 672

40 1 Müködési bevételek 255 497 181

41 2 Közhatalmi bevételek 284 000 000

42 1 Helyi adók 280 100 000

43 2 Átengedett központi adók 0

44 3 Egyéb közhatalmi bevételek 3 900 000

45 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 706 789 238

46 1 Önkormányzat működési támogatásai 663 890 191

47 2 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 0

48 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 42 899 047

49 4 Működési célú átvett pénzeszközök 576 253

50 1 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0

51 2 Működési célú kölcsönök visszatérülése 576 253

52 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

53

54 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 261 985 003

55 1 Felhalmozási bevételek 245 000 000

56 1 Immateriális javak értékesítése 0

57 2 Ingatlanok értékesítése 245 000 000

58 3 Egyéb tárgyieszközök értékesítése 0

59 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

60 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0

61 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0

62 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003

63 1 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 15 460 003

64 2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 525 000

65 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000

66
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67 3 Finanszírozási bevételek 790 011 494

68 1 Hitelfelvét ÁH-on kívülről 100 000 000

69 1 Hosszú lejáratú hitelfelvétel 0

70 2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 0

71 3 Likviditási célú hitelfelvétel 100 000 000

72 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 690 011 494

73 1 Működési célra 216 658 035

74 2 Felhalmozási célra 473 353 459

75

76 II. I N T É Z M É N Y E K

77 2 Nagykállói Polgármesteri Hivatal 179 619 503 15 170 570

78 1 Működési költségvetési kiadások 179 124 203

79 1 Személyi juttatások 115 272 300

80 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 407 487

81 3 Dologi kiadások 46 444 416

82 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

83

84 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 495 300

85 1 Beruházások 495 300

86 2 Felújítások

87

88 1 Működési költségvetési bevételek 15 170 570

89 1 Müködési bevételek 15 170 570

90 2 Közhatalmi bevételek 0

91 3 Egyéb közhatalmi bevételek 0

92 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 0

93 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0

94 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0

95 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

96

97 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 0

98 1 Felhalmozási bevételek 0

99 1 Immateriális javak értékesítése

100 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

101 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

102 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

103 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

104 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

105

106 3 Finanszírozási bevételek 0

107 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0

108 1 Működési célra 0

109 2 Felhalmozási célra

110

111 3 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 260 463 981 0

112 1 Működési költségvetési kiadások 258 812 981

113 1 Személyi juttatások 178 605 622

114 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 818 731

115 3 Dologi kiadások 53 388 628

116

117 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 1 651 000

118 1 Beruházások 1 651 000

119 2 Felújítások

120

121 1 Működési költségvetési bevételek 0

122 1 Müködési bevételek 0

123 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 0

124 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

125 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0

126 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

127

128 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 0

129 1 Felhalmozási bevételek 0

130 1 Immateriális javak értékesítése

131 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

132 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

133 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

134 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

135 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

136

137 3 Finanszírozási bevételek 0

138 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0

139 1 Működési célra 0

140 2 Felhalmozási célra

141
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142 4 Ratkó József Városi Könyvtár 27 135 319 4 094 000

143 1 Működési költségvetési kiadások 26 811 469

144 1 Személyi juttatások 10 438 945

145 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 368 987

146 3 Dologi kiadások 15 003 537

147

148 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 323 850

149 1 Beruházások 323 850

150 2 Felújítások

151

152 1 Működési költségvetési bevételek 4 094 000

153 1 Müködési bevételek 4 094 000

154 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 0

155 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

156 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0

157 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

158

159 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 0

160 1 Felhalmozási bevételek 0

161 1 Immateriális javak értékesítése

162 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

163 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

164 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

165 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

166 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

167

168 3 Finanszírozási bevételek 0

169 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0

170 1 Működési célra

171 2 Felhalmozási célra

172

173 5 Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ 56 078 312 574 197

174 1 Működési költségvetési kiadások 55 504 115

175 1 Személyi juttatások 35 172 800

176 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 602 464

177 3 Dologi kiadások 15 728 851

178

179 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 574 197

180 1 Beruházások 574 197

181 2 Felújítások

182

183 1 Működési költségvetési bevételek 0

184 1 Müködési bevételek 0

185 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 0

186 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

187 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0

188 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

189

190 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 0

191 1 Felhalmozási bevételek 0

192 1 Immateriális javak értékesítése

193 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

194 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

195 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

196 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

197 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

198

199 3 Finanszírozási bevételek 574 197

200 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 574 197

201 1 Működési célra

202 2 Felhalmozási célra 574 197

203

204 I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n 523 297 115 19 838 767

205 1 Működési költségvetési kiadások 520 252 768

206 1 Személyi juttatások 339 489 667

207 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 197 669

208 3 Dologi kiadások 130 565 432

209 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

210

211 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 3 044 347

212 1 Beruházások 3 044 347

213 2 Felújítások 0

214

215 1 Működési költségvetési bevételek 19 264 570

216 1 Müködési bevételek 19 264 570
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217 2 Közhatalmi bevételek 0

218 3 Egyéb közhatalmi bevételek 0

219 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 0

220 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0

221 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0

222 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

223

224 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 0

225 1 Felhalmozási bevételek 0

226 1 Immateriális javak értékesítése 0

227 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0

228 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

229 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0

230 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

231 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

232

233 3 Finanszírozási bevételek 574 197

234 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 574 197

235 1 Működési célra 0

236 2 Felhalmozási célra 574 197

237

238 M I N D Ö S S Z E S E N 2 318 697 936 2 318 697 936

239 1 Működési költségvetési kiadások 1 457 500 718

240 1 Személyi juttatások 487 218 628

241 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 474 822

242 3 Dologi kiadások 713 791 562

243 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 134 000

244 5 Egyéb működési célú kiadások 155 881 706

245 1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 28 300 000

246 2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 72 000 000

247 3 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre 0

248 4 Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre 0

249 5 Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre 0

250 6 Tartalékok 39 000 000

251 7 Elvonások és befizetések 16 581 706

252

253 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 725 522 462

254 1 Beruházások 581 859 745

255 2 Felújítások 0

256 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 143 662 717

257 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0

258 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 34 325 000

259 3 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre 0

260 4 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre 0

261 5 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre 0

262 6 Tartalékok 109 337 717

263

264 3 Finanszírozási kiadások 135 674 756

265 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 100 000 000

266 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0

267 2 Likvid hitelek törlesztése 100 000 000

268 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0

269 2 Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812

270 1 Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812

271 3 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944

272 1 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944

273

274 1 Működési költségvetési bevételek 1 266 127 242

275 1 Müködési bevételek 274 761 751

276 2 Közhatalmi bevételek 284 000 000

277 1 Helyi adók 280 100 000

278 2 Átengedett központi adók 0

279 3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 900 000

280 3 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 706 789 238

281 1 Önkormányzat működési támogatásai 663 890 191

282 2 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 0

283 3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 42 899 047

284 4 Működési célú átvett pénzeszközök 576 253

285 1 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0

286 2 Működési célú kölcsönök visszatérülése 576 253

287 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

288

289 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 261 985 003

290 1 Felhalmozási bevételek 245 000 000

291 1 Immateriális javak értékesítése 0
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292 2 Ingatlanok értékesítése 245 000 000

293 3 Egyéb tárgyieszközök értékesítése 0

294 2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0

295 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0

296 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0

297 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003

298 1 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 15 460 003

299 2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 525 000

300 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000

301

302 3 Finanszírozási bevételek 790 585 691

303 1 Hitelfelvét ÁH-on kívülről 100 000 000

304 1 Hosszú lejáratú hitelfelvétel 0

305 2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 0

306 3 Likviditási célú hitelfelvétel 100 000 000

307 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 690 585 691

308 1 Működési célra 216 658 035

309 2 Felhalmozási célra 473 927 656
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2. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata Összevont költségvetési mérlege
adatok Ft-ban

A B C D E F G  H I J K L M

Sor-
szám

Megnevezés Rovat-
szám

Száml
a-
szám

Bevételek Sor
-
szá
m

Megnevezés Rovat
-szám

Számla-
szám

Kiadások

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi terv 2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi terv

1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 986 302 219 1 118 960 452 706 789 238 1. Személyi juttatások K1 051. 517 858 705 563 715 782 487 218 628

2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 106 620 784 864 579 704 0 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó K2 052. 74 946 972 76 301 822 67 474 822

3. Közhatalmi bevételek B3 093. 362 804 949 276 553 914 284 000 000 3. Dologi kiadások K3 053. 685 898 017 721 419 245 713 791 562

4. Működési bevételek B4 094. 293 063 693 194 292 969 274 761 751 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 25 595 900 24 213 884 33 134 000

5. Felhalmozási bevételek B5 095. 4 835 433 99 281 898 245 000 000 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 93 292 954 150 489 396 155 881 706

6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 9 477 983 5 559 225 576 253 6. Beruházások K6 056. 795 646 792 455 044 506 581 859 745

7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 63 354 901 1 375 000 16 985 003 7. Felújítások K7 057. 0 0 0

8. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 86 600 000 67 195 151 143 662 717

9. Költségvetési bevételek összesen 1 826 459 962 2 560 603 162 1 528 112 245 9. Költségvetési kiadások összesen 2 279 839 340 2 058 379 786 2 183 023 180

10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. B811 098. 0 5 210 017 100 000 000 10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 059. 60 000 000 25 210 017 100 000 000

11. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. B811 098. 0 0 0 11. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 059. 0 0 0

12. Maradvány igénybevétele B813 098. 849 927 960 310 369 521 690 585 691 12. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér. K914 059. 40 376 383 24 870 134 25 001 944

13. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 098. 24 870 134 25 001 944 0 13. Intézményfinanszírozás K915 059. 388 417 112 455 057 493 503 458 348

14. Intézményfinanszírozás B816 098. 388 417 112 455 057 493 503 458 348 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése K915 059. -388 417 112 -455 057 493 -503 458 348

15. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098. -388 417 112 -455 057 493 -503 458 348 15. Pénzügyi lízing kiadásai K917 059. 10 672 812 10 672 812 10 672 812

16. Finanszírozási bevételek összesen 874 798 094 340 581 482 790 585 691 16. Finanszírozási kiadások összesen 111 049 195 60 752 963 135 674 756

17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 701 258 056 2 901 184 644 2 318 697 936 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 390 888 535 2 119 132 749 2 318 697 936

18. Működési költségvetési bevételek 1 651 648 844 1 595 366 560 1 266 127 242 18. Működési költségvetési kiadások 1 397 592 548 1 536 140 129 1 457 500 718

19. Felhalmozási költségvetési bevételek 174 811 118 965 236 602 261 985 003 19. Felhalmozási költségvetési kiadások 882 246 792 522 239 657 725 522 462

20. Költségvetési egyenleg : -453 379 378 502 223 376 -654 910 935 20. 0 0 0

21. - ebből működési 254 056 296 59 226 431 -191 373 476 21. 0 0 0

22. felhalmozási -707 435 674 442 996 945 -463 537 459 22. 0 0 0

23. Finanszírozási egyenleg: 763 748 899 279 828 519 654 910 935 23. 0 0 0
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3. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2022. évi pénzforgalmi
mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban

A B C D

Sor-
szám

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2022. évi előirányzat Megnevezés 2022. évi előirányzat

1 2 3. 4. 5.

1. Működési bevételek 274 761 751 Személyi juttatások 487 218 628

2. Közhatalmi bevételek 284 000 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 474 822

3. Önkormányzat működési támogatása 663 890 191 Dologi kiadások 713 791 562

4. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 134 000

5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 42 899 047 Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre 28 300 000

6. 5.-ből EU-s támogatás 10 684 739 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 72 000 000

7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre

8. 7.-ből EU-s támogatás Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

9. Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

10. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Elvonások és befizetések 16 581 706

11. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 576 253 Tartalékok 39 000 000

12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 1 266 127 242 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 457 500 718

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 216 658 035 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15. Költségvetési maradvány igénybevétele 216 658 035 Likviditási célú hitelek törlesztése 100 000 000

16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) 100 000 000

20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 100 000 000 Betét elhelyezése

21. Értékpapírok bevételei

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 316 658 035 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 125 001 944

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 1 582 785 277 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1 582 502 662

24. Költségvetési hiány: 191 373 476 Költségvetési többlet: -

25. Tárgyévi működési hiány: - Tárgyévi működési többlet: 282 615

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban

A B C D

Sor-
szám

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2022. évi előirányzat Megnevezés 2022. évi előirányzat

1 2 3 4 5

1. Felhalmozási bevételek 245 000 000 Beruházások 581 859 745

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 357 366 097

3. 1.-ből EU-s támogatás Felújítások

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 34 325 000

7. Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről 15 460 003 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre

8. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 525 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

9. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

10. Tartalékok 109 337 717

11.

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 261 985 003 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 725 522 462

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 473 927 656 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 473 927 656 Hitelek törlesztése

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. Értékpapírok kibocsátása

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 473 927 656 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

10 672 812

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 735 912 659 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 736 195 274

27. Költségvetési hiány: 463 537 459 Költségvetési többlet: -

28. Tárgyévi felhalmozási hiány: 282 615 Tárgyévi felhalmozási többlet: -
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4. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
Ft-ban

A B C D E

M e g n e v e z é s 2022. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

1 I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 35 280 000 35 280 000 0 0

3 Személyi juttatás 2 520 000 2 520 000

4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 327 600 327 600

5 Dologi kiadások 35 280 000 35 280 000

6 011130 Önkormányzati jogalkotás 34 425 800 34 425 800 0 0

7 Személyi juttatás 23 731 150 23 731 150

8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 616 050 3 616 050

9 Dologi kiadások 7 078 600 7 078 600

10 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 23 003 055 23 003 055 0 0

11 Dologi kiadások 23 003 055 23 003 055

12 074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás 7 836 000 7 836 000 0 0

13 Dologi kiadások 7 836 000 7 836 000

14 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 3 791 070 3 791 070 0 0

15 Dologi kiadások 3 791 070 3 791 070

16 I. Ö s s z e s e n : 107 183 525 107 183 525 0 0

17 Személyi juttatás 26 251 150 26 251 150 0 0

18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 943 650 3 943 650 0 0

19 Dologi kiadások 76 988 725 76 988 725 0 0

20 II. Városgazdálkodási feladatok

21 066010 Zöldterület-kezelés 9 889 070 9 889 070 0 0

22 Személyi juttatás 4 279 000 4 279 000

23 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 556 270 556 270

24 Dologi kiadások 5 053 800 5 053 800

25 032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 1 647 800 1 647 800 0 0

26 Személyi juttatás

27 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 Dologi kiadások 1 647 800 1 647 800

29 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 719 138 216 719 138 216 0 0

30 Személyi juttatás 18 503 000 18 503 000

31 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 405 390 2 405 390

32 Dologi kiadások 143 034 428 143 034 428

33 Beruházási kiadások 555 195 398 555 195 398

34 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 190 500 190 500 0 0

35 Személyi juttatás

36 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 Dologi kiadások 190 500 190 500

38 066020 Városgazdálkodás 377 807 954 152 936 740 224 871 214 0

39 Személyi juttatás 40 549 991 40 549 991

40 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 865 249 5 865 249

41 Dologi kiadások 223 247 714 73 901 500 149 346 214

42 Egyéb működési célú kiadások

43 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 25 000 000 25 000 000

44 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 50 000 000 50 000 000

45 Beruházási kiadások 23 620 000 7 620 000 16 000 000

46 Felújítási kiadások

47 Egyéb felhalmozási célú kiadások

48 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

49 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 9 525 000 9 525 000

50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.

51 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 635 250 2 635 250 0 0

52 Dologi kiadások 2 635 250 2 635 250

53 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 6 032 500 6 032 500 0 0

54 Személyi juttatás

55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 Dologi kiadások 6 032 500 6 032 500

57 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
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58 064010 Közvilágítás 21 777 960 21 777 960 0 0

59 Dologi és egyéb folyó kiadások 21 777 960 21 777 960

60 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 393 700 393 700 0 0

61 Személyi juttatás

62 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 Dologi kiadások 393 700 393 700

64 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 10 795 000 10 795 000 0 0

65 Dologi kiadások 10 795 000 10 795 000

66 092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) 0 0 0 0

67 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 0 0

68 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 0 0 0 0

69 Dologi kiadások

70 045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása 127 000 127 000 0 0

71 Dologi kiadások 127 000 127 000

72 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai 46 755 223 46 755 223 0 0

73 Dologi kiadások 46 755 223 46 755 223

74 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 1 397 000 1 397 000 0 0

75 Dologi kiadások 1 397 000 1 397 000

76 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3 937 000 3 937 000 0 0

77 Dologi kiadások 3 937 000 3 937 000

78 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 1 460 500 1 460 500 0 0

79 Dologi kiadások 1 460 500 1 460 500

80 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

81 042220 Erdőgazdálkodás 26 017 230 0 26 017 230 0

82 Dologi kiadások 26 017 230 26 017 230

83 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 1 270 000 1 270 000 0 0

84 Dologi kiadások 1 270 000 1 270 000

85 051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 1 905 000 1 905 000 0 0

86 Dologi kiadások 1 905 000 1 905 000

87 045120 Út, autópálya építése 4 445 000 4 445 000 0 0

88 Dologi kiadások 4 445 000 4 445 000

89 Beruházási kiadások

90 051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 0 0 0 0

91 Dologi kiadások

92 022010 Polgári védelem ágazati feladatai 25 400 25 400 0 0

93 Személyi juttatás

94 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95 Dologi kiadások 25 400 25 400

96 II. Ö s s z e s e n : 1 237 647 303 986 758 859 250 888 444 0

97 Személyi juttatás 63 331 991 63 331 991 0 0

98 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 826 909 8 826 909 0 0

99 Dologi kiadások 502 148 005 326 784 561 175 363 444 0

10
0

Egyéb működési célú kiadások

10
1

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 25 000 000 25 000 000 0 0

10
2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 50 000 000 0 50 000 000 0

10
3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. 0

10
4

Beruházási kiadások 578 815 398 562 815 398 16 000 000 0

10
5

Felújítási kiadások 0 0 0 0

10
6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10
7

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 0

10
8

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 9 525 000 0 9 525 000 0

10
9

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. 0 0 0 0

11
0

III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai

11
1

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 0 0 0 0

11
2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11
3

107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1 884 000 1 884 000 0 0

11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 884 000 1 884 000
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4

11
5

107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 0 0 0 0

11
6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11
7

107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 6 400 000 6 400 000 0 0

11
8

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 400 000 6 400 000

11
9

107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 850 000 850 000 0 0

12
0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 000 850 000

12
1

107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások 27 000 000 27 000 000 0 0

12
2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 3 000 000 3 000 000

12
3

Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 000 000 24 000 000

12
4

Közfoglalkoztatás

12
5

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 0

12
6

Személyi juttatás

12
7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12
8

Dologi kiadások

12
9

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 21 111 155 21 111 155 0 0

13
0

Személyi juttatás 17 977 875 17 977 875

13
1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 393 380 1 393 380

13
2

Dologi kiadások 1 739 900 1 739 900

13
3

041237 Start-mintaprogram 45 630 659 45 630 659 0 0

13
4

Személyi juttatás 40 167 945 40 167 945

13
5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 113 214 3 113 214

13
6

Dologi kiadások 2 349 500 2 349 500

13
7

III. Ö s s z e s e n : 99 875 814 99 875 814 0 0

13
8

Személyi juttatás 58 145 820 58 145 820 0 0

13
9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 506 594 4 506 594 0 0

14
0

Dologi kiadások 4 089 400 4 089 400 0 0

14
1

Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 134 000 33 134 000 0 0

14
2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 3 000 000 3 000 000 0 0

14
3

IV. Támogatások, pénzeszközök átadása

14
4

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 4 800 000 4 800 000 0 0

14
5

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 4 800 000 4 800 000

14
6

084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0

14
7

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

14
8

084032 Civil szervezetek programtámogatása 20 000 000 20 000 000 0 0

14
9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 20 000 000 20 000 000

15
0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

15
1

084040 Egyházak támogatása 0 0 0 0

15
2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

15
3

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

15 081041 Versenysport támogatása 0 0 0 0
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15
5

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

15
6

081045 Szabadidősport támogatása 0 0 0 0

15
7

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

15
8

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 22 000 000 22 000 000 0 0

15
9

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 22 000 000 22 000 000

16
0

084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása 300 000 300 000 0 0

16
1

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 300 000 300 000

16
2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

16
3

IV. Ö s s z e s e n : 47 100 000 47 100 000 0 0

16
4

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 300 000 300 000 0 0

16
5

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 0 0

16
6

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 24 800 000 24 800 000 0 0

16
7

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 22 000 000 22 000 000 0 0

16
8

V. 900070 Tartalékok 148 337 717 148 337 717 0 0

16
9

Általános 15 000 000 15 000 000

17
0

Céltartalék 133 337 717 133 337 717 0 0

17
1

Működési céltartalék 24 000 000 24 000 000

17
2

Felhalmozási céltartalék 109 337 717 109 337 717

17
3

VI. 066020 Támogatási kölcsön 0 0 0 0

17
4

Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre

17
5

Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre 0 0

17
6

Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre

17
7

Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre 0 0

17
8

VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek 503 458 348 503 458 348 0 0

17
9

Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása 2 470 150 2 470 150

18
0

Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 500 988 198 500 988 198

18
1

VIII. 900060 Finanszírozási kiadások 110 672 812 0 110 672 812 0

18
2

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 100 000 000 100 000 000

18
3

Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812 10 672 812

18
4

Belföldi értékpapírok kiadásai

18
5

IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 41 583 650 41 583 650 0 0

18
6

Elvonások, befizetések 16 581 706 16 581 706

18
7

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944 25 001 944

18
8

Működési költségvetési kiadások

18
9

Személyi juttatás 147 728 961 147 728 961 0 0

19
0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 277 153 17 277 153 0 0

19
1

Dologi kiadások 583 226 130 407 862 686 175 363 444 0

19
2

Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 134 000 33 134 000 0 0

19
3

Egyéb működési célú kiadások

19 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 28 300 000 28 300 000 0 0
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19
5

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 72 000 000 22 000 000 50 000 000 0

19
6

Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. 0 0 0 0

19
7

Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre 0 0 0 0

19
8

Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre 0 0 0 0

19
9

Elvonások, befizetések 16 581 706 16 581 706 0 0

20
0

Tartalékok 39 000 000 39 000 000 0 0

20
1

Felhalmozási költségvetési kiadások

20
2

Beruházási kiadások 578 815 398 562 815 398 16 000 000 0

20
3

Felújítási kiadások 0 0 0 0

20
4

Egyéb felhalmozási kiadások

20
5

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 0 0

20
6

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 34 325 000 24 800 000 9 525 000 0

20
7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. 0 0 0 0

20
8

Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre

20
9

Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre

21
0

Tartalékok 109 337 717 109 337 717 0 0

21
1

Finanszírozási kiadások

21
2

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 100 000 000 0 100 000 000 0

21
3

Belföldi finanszírozás kiadásai 10 672 812 0 10 672 812 0

21
4

Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0

21
5

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 001 944 25 001 944 0 0

21
6

Támogatási célú finanszírozási műveletek

21
7

Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása 2 470 150 2 470 150 0 0

21
8

Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 500 988 198 500 988 198 0 0

21
9

M I N D Ö S S Z E S E N : 2 298 859 169 1 937 297 913 361 561 256 0

22
0

22
1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17,00

22
2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 37,33
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5. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként
Ft-ban

A B C D E

M e g n e v e z é s 2022. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

1 I. Önkormányzat egyéb feladatai

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 12 049 164 12 049 164 0 0

3 Működési bevételek 12 049 164 12 049 164

4 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 8 789 951 8 789 951 0 0

5 Működési bevételek 8 789 951 8 789 951

6 074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás 7 836 000 7 836 000 0 0

7 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 7 836 000 7 836 000

8 I. Ö s s z e s e n : 28 675 115 28 675 115 0 0

9 Működési bevételek 20 839 115 20 839 115 0 0

10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 7 836 000 7 836 000 0 0

11 II. Városgazdálkodási feladatok

12 066010 Zöldterület-kezelés 1 080 000 1 080 000 0 0

13 Működési bevételek

14 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 080 000 1 080 000

15 066020 Városgazdálkodás 363 380 530 118 380 530 245 000 000 0

16 Működési bevételek 117 380 530 117 380 530

17 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

18 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

19 Immateriális javak értékesítése

20 Ingatlanok értékesítése 245 000 000 245 000 000

21 Egyéb tárgyieszközök értékesítése

22 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000 1 000 000

23 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

24 063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás 7 620 000 7 620 000 0 0

25 Működési bevételek 7 620 000 7 620 000

26 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 63 151 062 63 151 062 0 0

27 Működési bevételek 52 466 323 52 466 323

28 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 10 684 739 10 684 739

29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

31 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai 57 191 213 57 191 213 0 0

32 Működési bevételek 57 191 213 57 191 213

33 Egyéb tárgyieszközök értékesítése

34 022010 Polgári védelem ágazati feladatai 0 0 0 0

35 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

36 II. Ö s s z e s e n : 492 422 805 247 422 805 245 000 000 0

37 Működési bevételek 234 658 066 234 658 066 0 0

38 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 11 764 739 11 764 739 0 0

39 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0

40 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0

41 Ingatlanok értékesítése 245 000 000 0 245 000 000 0

42 Egyéb tárgyieszközök értékesítése 0 0 0 0

43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000 1 000 000 0 0

44 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

45 III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai

46 Közfoglalkoztatás

47 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 0

48 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

49 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 871 255 8 871 255 0 0

50 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 8 871 255 8 871 255

51 041237 Start-mintaprogram 14 427 053 14 427 053 0 0

52 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 14 427 053 14 427 053

53 III. Ö s s z e s e n : 23 298 308 23 298 308 0 0

54 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 23 298 308 23 298 308 0 0

55 IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása 663 890 191 663 890 191 0 0

56 Önkormányzatok működési célú támogatása 663 890 191 663 890 191

57 Önkormányzat felhalmozási célú támogatása
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58 V. 900060 Finanszírozási bevételek 100 000 000 0 100 000 000 0

59 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel 0 0 0

60 Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0

61 Likviditási célú hitelfelvétel 100 000 000 0 100 000 000

62 VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek 690 011 494 690 011 494 0 0

63 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 216 658 035 216 658 035

64 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 473 353 459 473 353 459

65 VII. 900020 Közhatalmi bevételek 284 000 000 284 000 000 0 0

66 Helyi adók 280 100 000 280 100 000

67 Átengedett központi adók 0 0

68 Egyéb közhatalmi bevételek 3 900 000 3 900 000

69 VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 15 460 003 0 15 460 003 0

70 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0 0

71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 15 460 003 15 460 003

72 IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 101 253 0 1 101 253 0

73 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

74 Működési célú kölcsönök visszatérülése 576 253 576 253

75 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 525 000 525 000

76 Működési költségvetési bevételek

77 Működési bevételek 255 497 181 255 497 181 0 0

78 Közhatalmi bevételek

79 Helyi adók 280 100 000 280 100 000 0 0

80 Átengedett központi adók 0 0 0 0

81 Egyéb közhatalmi bevételek 3 900 000 3 900 000 0 0

82 Működési célú támogatás ÁH-on belülről 0

83 Önkormányzatok működési célú támogatása 663 890 191 663 890 191 0 0

84 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 0 0 0 0

85 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 42 899 047 42 899 047 0 0

86 Működési célú átvett pénzeszközök

87 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0 0 0 0

88 Működési célú kölcsönök visszatérülése 576 253 0 576 253 0

89 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0

90 Felhalmozási költségvetési bevételek

91 Felhalmozási bevételek

92 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0

93 Ingatlanok értékesítése 245 000 000 0 245 000 000 0

94 Egyéb tárgyieszközök értékesítése 0 0 0 0

95 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

96 Önkormányzat felhalmozási célú támogatása 0 0 0 0

97 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

98 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

99 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 15 460 003 0 15 460 003 0

10
0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 525 000 0 525 000 0

10
1

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000 1 000 000 0 0

10
2

Finanszírozási bevételek

10
3

Hosszú lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0

10
4

Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0

10
5

Likviditási célú hitelfelvétel 100 000 000 0 100 000 000 0

10
6

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 216 658 035 216 658 035 0 0

10
7

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 473 353 459 473 353 459 0 0

10
8

M I N D Ö S S Z E S E N : 2 298 859 169 1 937 297 913 361 561 256 0
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6. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

A B C D E

M e g n e v e z é s 2022. évi eredeti
előirányzat

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatá-si feladat

1 I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal

2 011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 160 294 236 145 573 666 14 720 570 0

3 Személyi juttatás 99 209 000 99 209 000

4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 244 070 15 244 070

5 Dologi kiadások 45 345 866 30 625 296 14 720 570

6 Beruházási kiadások 495 300 495 300

7 016030 Állampolgársági ügyek 6 142 861 0 0 6 142 861

8 Személyi juttatás 5 078 250 5 078 250

9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 683 611 683 611

10 Dologi kiadások 381 000 381 000

11 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 13 182 406 13 182 406 0 0

12 Személyi juttatás 10 985 050 10 985 050

13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 479 806 1 479 806

14 Dologi kiadások 717 550 717 550

15 016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. 0 0 0 0

16 Személyi juttatás

17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 Dologi kiadások

19 I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : 179 619 503 158 756 072 14 720 570 6 142 861

20 Személyi juttatás 115 272 300 110 194 050 0 5 078 250

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 407 487 16 723 876 0 683 611

22 Dologi kiadások 46 444 416 31 342 846 14 720 570 381 000

23 Beruházási kiadások 495 300 495 300 0 0

24 II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

25 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 29 211 270 29 211 270 0 0

26 Dologi kiadások 29 211 270 29 211 270

27 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai 208 235 711 208 235 711 0 0

28 Személyi juttatás 178 605 622 178 605 622

29 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 818 731 26 818 731

30 Dologi kiadások 2 811 358 2 811 358

31 Beruházási kiadások 0 0

32 091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai 23 017 000 23 017 000 0 0

33 Személyi juttatás

34 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 Dologi kiadások 21 366 000 21 366 000

36 Beruházási kiadások 1 651 000 1 651 000

37 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek 0 0 0 0

38 Személyi juttatás

39 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 Dologi kiadások

41 II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : 260 463 981 260 463 981 0 0

42 Személyi juttatás 178 605 622 178 605 622 0 0

43 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 818 731 26 818 731 0 0

44 Dologi kiadások 53 388 628 53 388 628 0 0

45 Beruházási kiadások 1 651 000 1 651 000 0 0

46 III. Ratkó József Városi Könyvtár

47 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 257 500 2 257 500 0 0

48 Dologi kiadások 2 257 500 2 257 500

49 082044 Könyvtári szolgáltatások 24 877 819 20 813 819 4 064 000 0

50 Személyi juttatás 10 438 945 10 438 945

51 Munkaadókat terhelő járulékok 1 368 987 1 368 987

52 Dologi kiadások 12 746 037 8 682 037 4 064 000

53 Beruházási kiadások 323 850 323 850

54 III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : 27 135 319 23 071 319 4 064 000 0

55 Személyi juttatás 10 438 945 10 438 945 0 0

56 Munkaadókat terhelő járulékok 1 368 987 1 368 987 0 0

57 Dologi kiadások 15 003 537 10 939 537 4 064 000 0
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58 Beruházási kiadások 323 850 323 850 0 0

59 IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ

60 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 7 041 067 7 041 067 0 0

61 Személyi juttatás 3 141 000 3 141 000

62 Munkaadókat terhelő járulékok 415 830 415 830

63 Dologi kiadások 2 910 040 2 910 040

64 Beruházási kiadások 574 197 574 197

65 104043 Család- és gyermekjóléti központ 49 037 245 49 037 245 0 0

66 Személyi juttatás 32 031 800 32 031 800

67 Munkaadókat terhelő járulékok 4 186 634 4 186 634

68 Dologi kiadások 12 818 811 12 818 811

69 Beruházási kiadások 0 0

70 IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : 56 078 312 56 078 312 0 0

71 Személyi juttatás 35 172 800 35 172 800 0 0

72 Munkaadókat terhelő járulékok 4 602 464 4 602 464 0 0

73 Dologi kiadások 15 728 851 15 728 851 0 0

74 Beruházási kiadások 574 197 574 197 0 0

75 INTÉZMÉNYEK

76 Működési kiadások

77 Személyi juttatás 339 489 667 334 411 417 0 5 078 250

78 Munkaadókat terhelő járulékok 50 197 669 49 514 058 0 683 611

79 Dologi kiadások 130 565 432 111 399 862 18 784 570 381 000

80 Felhalmozási kiadások

81 Beruházási kiadások 3 044 347 3 044 347 0 0

82 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 523 297 115 498 369 684 18 784 570 6 142 861
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7. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
költségvetési bevételei feladatonként

Ft-ban

A B C D E

M e g n e v e z é s 2022. évi eredeti
előirányzat

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

1 I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal

2 011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 14 770 570 50 000 14 720 570 0

3 Működési bevételek 14 770 570 50 000 14 720 570

4 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0 0

5 016030 Állampolgársági ügyek 400 000 0 0 400 000

6 Működési bevételek 400 000 400 000

7 016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. 0 0 0 0

8 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

9 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0

10 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

11 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek 164 448 933 158 706 072 0 5 742 861

12 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 495 300 495 300

13 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 163 953 633 158 210 772 5 742 861

14 I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : 179 619 503 158 756 072 14 720 570 6 142 861

15 Működési bevételek 15 170 570 50 000 14 720 570 400 000

16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

17 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele 0 0 0 0

18 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 495 300 495 300 0 0

19 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 163 953 633 158 210 772 0 5 742 861

20 II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

21 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 0 0 0 0

22 Működési bevételek

23 091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai 0 0 0 0

24 Működési bevételek

25 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek 0 0 0 0

26 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

27 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0

28 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele 0 0

29 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek 260 463 981 260 463 981 0 0

30 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 1 651 000 1 651 000

31 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 258 812 981 258 812 981

32 II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : 260 463 981 260 463 981 0 0

33 Működési bevételek 0 0 0 0

34 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

35 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele 0 0 0 0

36 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 1 651 000 1 651 000 0 0

37 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 258 812 981 258 812 981 0 0

38 III. Ratkó József Városi Könyvtár

39 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 0 0 0 0

40 Működési bevételek

41 082044 Könyvtári szolgáltatások 4 094 000 30 000 4 064 000 0

42 Működési bevételek 4 094 000 30 000 4 064 000

43 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

44 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0

45 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

46 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek 23 041 319 23 041 319 0 0

47 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 323 850 323 850

48 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 22 717 469 22 717 469

49 III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : 27 135 319 23 071 319 4 064 000 0

50 Működési bevételek 4 094 000 30 000 4 064 000 0

51 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

52 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele 0 0 0 0

53 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 323 850 323 850 0 0

54 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 22 717 469 22 717 469 0 0

55 IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ

56 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0 0 0

57 Működési bevételek
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58 104043 Család- és gyermekjóléti központ 0 0 0 0

59 Működési bevételek

60 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek 574 197 574 197 0 0

61 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

62 Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele 574 197 574 197

63 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek 55 504 115 55 504 115 0 0

64 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

65 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 55 504 115 55 504 115

66 IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : 56 078 312 56 078 312 0 0

67 Működési bevételek 0 0 0 0

68 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

69 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele 0 0 0 0

70 Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele 574 197 574 197 0 0

71 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 0 0 0 0

72 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 55 504 115 55 504 115 0 0

73 INTÉZMÉNYEK

74 Működési költségvetési bevételek

75 Működési bevételek 19 264 570 80 000 18 784 570 400 000

76 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0

77 Finanszírozási bevételek

78 Működési célú előző évi maradvány igénybevétele 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele 574 197 574 197 0 0

80 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 2 470 150 2 470 150 0 0

81 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 500 988 198 495 245 337 0 5 742 861

82 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 523 297 115 498 369 684 18 784 570 6 142 861
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8. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében
tervezett felhalmozási feladatok

Ft-ban

A B C D E F

1 Kormány-zati
funkció

Feladat megnevezése 2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított
előirányzat

Teljesítés Feladat típusa (K/Ö/Á)

2 3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 1 651 000 0 0

3 091140 - egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése 1 651 000 K

4

5 4. Ratkó József Városi Könyvtár 323 850 0 0

6 082044 - egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése 323 850 K

7

8 2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal 495 300 0 0

9 011130 - kisértékű gépek, berendezések beszerzése 495 300 K

10

11 5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ 574 197

12 104042 - informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás) 574 197 K

13

14 1. Önkormányzat 578 815 398 0 0

15 066020 - Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása 7 620 000 K

16 066020 -egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4 000 000 Ö

17 066020 - ingatlanvásárlás 12 000 000 Ö

18 062020 - temető fejlesztés, utak felújítása 153 800 000 K

19 062020 - Védőnői szolgálat épület felújítása 44 029 301 K

20 062020 - TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban 249 490 323 K

21 062020 - TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása 3 480 000 K

22 062020 - TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban 104 395 774 K

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: 581 859 745 0 0

33

34 1.2. Befektetések kiadásai 0 0 0

35

36

37 II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.): 581 859 745 0 0
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9. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében
tervezett felújítási kiadások

Ft-ban

A B C D E F

1 Kormányzati funkció Felújítási célok megnevezése 2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított
előirányzat

Teljesítés Feladat típusa
(K/Ö/Á)

2 3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 0 0 0

3

4

5 4. Ratkó József Városi Könyvtár 0 0 0

6

7

8 2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal 0 0 0

9

10

11 5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0 0

12

13

14 1. Önkormányzat 0 0 0

15 062020

16

17

18

19

20

21

22

23

24 II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0
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10. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi
létszám adata

A B C D E F G

1 M e g n e v e z é s Engedélyezett
létszám 2021.

XII. 31.

Létszám változás
2022. I. 01.

Engedélyezett
létszám 2022. I.

01.

Átlagos statisztikai áll.
létszám

Munkajogi záró
létszám

Közfoglalkoz-
tatottak átlag

létszáma

2 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

3 közalkalmazott: 40,00 40,00

4 - pedagógus 23,00 23,00

5 - pedagógiai asszisztens 3,00 3,00

6 - óvodatitkár 1,00 1,00

7 - dajka 11,00 11,00

8 - karbantartó 2,00 2,00

9 Ratkó József Városi Könyvtár 3,00 3,00

10 alkalmazott 3,00 3,00

11 Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ 10,00 1,00 11,00

12 - közalkalmazott 10,00 1,00 11,00

13 - fizikai alkalmazott 0,00 0,00

14 Nagykállói Polgármesteri Hivatal 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00

15 - köztisztviselő 28,00 28,00

16 - közalkalmazott 0,00 0,00

17 - tisztségviselő 0,00 0,00

18 - Fizikai alkalmazott 0,00 0,00

19 - Részmunk.idős köztiszv. 0,00 0,00

20 Önkormányzat 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 37,33

21 - tisztségviselő 1,00 1,00

22 - közalkalmazott 0,00 0,00

23 - Fizikai alkalmazott 16,00 16,00 37,33

24 - Részmunk.idős fizikai 0,00 0,00

25 Önkormányzat összesen : 98,00 1,00 99,00 0,00 0,00 37,33

26 - pedagógus : 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00
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11. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata
A B

1 M e g n e v e z é s Tervezett éves átlag létszám
(fő)

2 Közfoglalkoztatás 37,33

3 Hosszabb időtartamú 70 fő 11,67

4 Start - helyi sajátosságokra épülő közf. 20 fő 3,33

5 Start - szociális jellegű program 99 fő 16,50

6 Start - mezőgazdasági program 35 fő 5,83

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Közfoglalkoztatás összesen : 37,33
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12. melléklet

Tartalékok 2022. évben
Ft-ban

A B C

1 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

2 I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): 133 337 717 0

3 1. Működési céltartalék 24 000 000 0

4 - Önszerveződő közösségek támogatása 23 000 000

5 - Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) 1 000 000

6

7

8

9

10

11

12

13

14 2. Felhalmozási céltartalék 109 337 717 0

15 - Pályázatok készítése 1 000 000

16 - Beruházások műszaki előkészítése 15 000 000

17 - Kártalanítás (Harcon) 25 000 000

18 - Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai

19 TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása 4 961 000

20 TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban 5 350 868

21 - Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása 8 000 000

22

23 - az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére 50 025 849

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 15 000 000

36

37 TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): 148 337 717 0
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13. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

A B C D E F G H I

1 Kötelezettség jogcíme Kötelezettség-
vállalás

éve

2022 előtti
kifizetés

Kiadás vonzata évenként Összesen

2022. 2023. 2024. 2025. 2026.

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(4+5+6+7+8+9
)

3 Működési célú finanszírozási kiadások 0 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000

4 Folyószámlahitel 2022 100 000 000 100 000 000

5 …………………….

6 ……………………. 0

7 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 48 027 654 10 672 812 5 336 406 0 0 0 64 036 872

8 Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing 2017 48 027 654 10 672 812 5 336 406 0 64 036 872

9 0

10 ……………………. 0

11 Beruházási kiadások beruházásonként 262 624 565 502 789 075 0 0 0 0 765 413 640

12 1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása,
temető fejlesztése, utak felújítása

2021 153 800 000 153 800 000

13 Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021. 2021 44 029 301 44 029 301

14 TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex
program folytatása Nagykállóban"

2021 3 480 000 3 480 000

15 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" 2020 262 624 565 104 395 774 367 020 339

16 TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása
Nagykállóban"

2021 197 084 000 197 084 000

17 0

18 0

19

20 ……………………. 0

21 Garancia- és kezességvállalás 0 0 0 0 0 0 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 MINDÖSSZESEN: 310 652 219 613 461 887 5 336 406 0 0 0 929 450 512
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14. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
Ft-ban

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 Megnevezés 2022. évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

2 Nyitó egyenleg 95 971 510 102 588 380 163 654 597 326 082 486 628 176 462 587 804 885 532 374 790 370 372 889 307 303 634 203 829 601 132 432 146

3 BEVÉTELEK

4 I. Működési bevételek

5 1. Működési bevételek 274 761 751 15 617 306 18 807 000 20 333 000 32 107 000 33 846 000 32 299 000 28 616 000 18 252 000 18 762 000 21 398 000 20 666 647 14 057 798

6 2. Közhatalmi bevételek 284 000 000 15 138 000 16 770 000 56 160 000 20 443 000 15 843 000 26 737 000 8 774 000 16 670 000 64 431 000 13 594 000 10 605 000 18 835 000

7 3. Működési célú támogatás ÁH-on belülről 706 789 238 46 482 000 56 103 000 60 665 000 57 997 000 56 385 000 58 367 502 55 392 996 56 836 000 59 983 104 57 251 000 64 734 000 76 592 636

8 4. Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 0 0 0 0 0 0 0 0 276 253 300 000 0 0

9 II. Felhalmozási bevételek

10 1. Felhalmozási bevételek 245 000 000 0 0 0 60 000 000 105 000 000 35 000 000 45 000 000 0 0 0 0 0

11 2. Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 3. Felhalm. célú átvett pénzeszközök 16 985 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 700 000 8 285 003

13 III. Finanszírozási bevételek

14 1. Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2. Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 3. Likviditási célú hitelfelvétel 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 690 585 691 35 000 000 50 000 000 148 000 000 183 020 784 274 564 907 0 0 0 0 0 0 0

18 Bevételek összesen: 2 318 697 936 212 237 306 141 680 000 285 158 000 353 567 784 485 638 907 152 403 502 137 782 996 91 758 000 143 452 357 92 543 000 104 705 647 117 770 437

19 KIADÁSOK

20 I. Működési kiadások

21 1. Személyi juttatások 487 218 628 48 391 500 52 507 768 52 162 000 35 335 000 40 191 000 36 080 000 36 893 000 36 031 506 36 118 311 36 287 000 38 362 000 38 859 543

22 2. Munkaadókat terhelő járulékok 67 474 822 6 290 895 6 826 010 6 781 060 5 053 150 5 684 430 5 150 000 5 255 690 5 143 696 5 154 980 5 176 910 5 446 660 5 511 341

23 3. Dologi kiadások 713 791 562 41 450 000 53 917 000 76 656 000 64 481 000 65 241 000 82 660 000 58 457 000 57 292 101 57 470 000 53 557 000 50 303 250 52 307 211

24 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 134 000 1 040 000 1 220 000 1 060 000 1 020 000 1 070 000 1 020 000 1 030 000 2 740 000 3 550 000 3 550 000 3 750 000 12 084 000

25 5. Egyéb működési célú kiadások 155 881 706 9 704 000 10 502 951 11 543 322 11 612 000 16 804 000 20 748 000 11 888 000 13 181 001 14 984 000 11 962 000 11 957 000 10 995 432

26 II. Felhalmozási kiadások

27 1. Beruházások 581 859 745 2 000 000 2 200 000 68 500 000 41 247 400 35 165 100 26 831 627 63 800 000 120 482 196 78 904 920 73 558 254 53 305 186 15 865 062

28 2. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 143 662 717 6 500 000 7 000 000 6 500 000 6 500 000 18 500 000 19 396 051 15 000 000 18 000 000 9 450 000 11 036 468 12 089 605 13 690 593

30 III. Finanszírozási kiadások

31 1. Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 100 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 000

32 2. Pénzügyi lízing kiadásai 10 672 812 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401 889 401

33 3. ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése 25 001 944 0 0 0 25 001 944 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Kiadások összesen 2 318 697 936 116 265 796 135 063 130 224 091 783 191 139 895 183 544 931 192 775 079 193 213 091 253 759 901 206 521 612 196 017 033 176 103 102 250 202 583

35 Záró egyenleg 95 971 510 102 588 380 163 654 597 326 082 486 628 176 462 587 804 885 532 374 790 370 372 889 307 303 634 203 829 601 132 432 146 0
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15. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. év
Ft-ban

A

1 Sor-szám Kedvezmény jogcíme Kedvezmények várható összege Szöveges indoklás

2 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 180 000 szociális helyzet miatti kedvezmény

3 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

7 6. - Magánszemélyek kommunális adója

8 7. - Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

10 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 250 000 jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes
terembérlet

11 10. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege

12 11. - bérlakás értékesítés kedvezménye

13 12. - sportlétesítmények fenntartása 3 500 000 víz, villamosenergia, gázdíjak

14 13. Összesen: 3 930 000
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16. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban

A B C D E

1 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telj.%-a

2

3 BEVÉTELEK:

4

5 Európai Uniós támogatás 9 294 614

6 Önkormányzati saját forrás 17 540 353

7 Egyéb forrás

8 Előző évi pénzmaradvány 383 222 511

9

10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 410 057 478 0 0

11

12 KIADÁSOK:

13

14 Személyi juttatás 13 920 000

15 Munkaadókat terhelő járulékok 1 809 600

16 Dologi kiadások 89 368 104

17 Felhalmozási kiadások 304 959 774

18 Felújítási kiadások 0

19

20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 410 057 478 0 0

21 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:

22

23

24

25

26 Hozzájárulás összesen: 0 0 0
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17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása
Forintban

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 Feladat megnevezése Támogatást
biztosító
megnevezése

Bevétel [Ft] Kiadás [Ft] Kiadás mindösszesen

Terv évet
megelőző
megkapott
támogatás

Terv évet
megelőző saját
forrás

2021. évben
igényelt , de
még nem
jóváhagyott
támogatás

Tárgy évi támogatás Tárgy évi saját
forrás

További években Bevétel összesen Terv évet
megelőző kiadás

További években 2022. évi

Személyi Járulékok Dologi Felhalmozási Kiadások összesen

Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

2 TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási
paktum létrehozása

NGM 9 400 060 126 - 494 740 - - 9 894 926 9 894 926 - - - - - 9 894 926

3 EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése
Nagykállóban és térségében

EMMI 235 984 866 1 390 125 - - 237 374 991 237 374 991 - - - - - 237 374 991

4 TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést
segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban"

Pénzügyminis
ztérium

68 832 650 - - 4 989 874 - - 73 822 524 73 822 524 - - - - - 73 822 524

5 TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt" Pénzügyminis
ztérium

62 297 694 1 606 672 - 3 810 000 - - 67 714 366 50 253 008 - - 17 461 358 - 17 461 358 67 714 366

6 TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést
szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"

Pénzügyminis
ztérium

68 545 912 76 200 4 961 000 73 583 112 972 340 18 572 420 13 920 000 1 809 600 34 828 752 3 480 000 54 038 352 73 583 112

7 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje
Nagykállóban"

Pénzügyminis
ztérium

354 999 999 64 800 - - 17 540 353 - 372 605 152 262 624 565 - - 5 584 813 104 395 774 109 980 587 372 605 152

8 TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem -
Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor
kerékpárút"

Pénzügyminis
ztérium

178 292 760 1 668 489 - - - - 179 961 249 179 125 068 - - 836 181 - 836 181 179 961 249

9 TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció
feltételeinek megalapozása Nagykállóban"

Pénzügyminis
ztérium

223 790 132 - - 5 350 868 229 141 000 1 400 000 30 657 000 197 084 000 227 741 000 229 141 000

1
0

Összesen 1 202 144 073 1 390 125 9 294 614 17 540 353 10 311 868 1 244 097 320 815 467 422 18 572 420 13 920 000 1 809 600 89 368 104 304 959 774 410 057 478 1 244 097 320

1 Feladat megnevezése Támogatást
biztosító
megnevezése

Bevétel [Ft] Kiadás [Ft] Kiadás mindösszesen

Terv évet
megelőző
megkapott
támogatás

Terv évet
megelőző saját
forrás

2021. évben
igényelt , de
még nem
jóváhagyott
támogatás

Tárgy évi
visszaigénylés

Tárgy évi saját
forrás

További években Bevétel összesen Terv évet
megelőző kiadás

További években 2022. évi

Személyi Járulékok Dologi Felhalmozási Kiadások összesen

Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

2 TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció
feltételeinek megalapozása Nagykállóban"
(visszaigényelhető ÁFA)

Pénzügyminis
ztérium

- 52 466 323 - - 52 466 323 5 003 563 47 462 760 52 466 323 52 466 323
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18. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségei

Ft-ban

A B C D E F

Megnevezés 2022. 2023. 2024. 2025. Összesen (2+…+6)

1 4 5 6 5 7

1 Helyi adók 280 100 000 300 000 000 350 000 000 350 000 000 1 280 100 000

2 Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek 0

3 Díjak, pótlékok, bírságok 3 900 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 900 000

4 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 245 000 000 50 000 000 0 0 295 000 000

5 Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 0

6 Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0 0

7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 15 460 003 0 0 0 15 460 003

8 Sajátbevételek (1+…+7) 544 460 003 353 000 000 353 000 000 353 000 000 1 603 460 003

9 Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 272 230 002 176 500 000 176 500 000 176 500 000 801 730 002

10 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) 10 672 812 5 336 406 0 0 16 009 218

11 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

12 Hitel kamata 0 0 0 0 0

13 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

14 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

15 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

16 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 10 672 812 5 336 406 0 0 16 009 218

17 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 0 0 0 0 0

18 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 0 0 0 0 0

19 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

20 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+…28) 0 0 0 0 0

21 Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat) 0 0 0 0 0

22 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

23 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

24 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

25 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

26 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 0 0 0 0 0

27 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 0 0 0 0 0

28 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

29 Fizetési kötelezettség összesen (10+20) 10 672 812 5 336 406 0 0 16 009 218

30 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-29) 261 557 190 171 163 594 176 500 000 176 500 000 785 720 784
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19. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

2022. évre tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljaival együtt
Ft-ban

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Sszám Hitel jellege/Hitelező neve Felvétel éve Lejárat éve 2021. XII. 31. Hitel 2022. évi
kamat

2022. XII. 31. Hitel 2023. évi
kamat

2023. XII. 31. Hitel 2024. évi
kamat

2024. XII. 31.

törlesztés felvétel törlesztés felvétel törlesztés felvétel

1 1. Működési célú (2+….+12) 0 100 000 000 100 000 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2. Belföldi hitelezők 0 100 000 000 100 000 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3. Rövid lejáratú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5. Folyószámla hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6. TAKARÉKSZÖVETKEZET 2022 2022 0 100 000 000 100 000 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8. Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10. Külföldi hitelezők 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 12. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 13. Felhalmozási célú (14+23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 14. Belföldi hitelezők (15+16+….+22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15. Rövid lejáratú hitel 0

16 16. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 17. Hosszú lejáratú hitel 0

18 18. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 19. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 21. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 22. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 23. Külföldi hitelezők (24+25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 25. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 26. Kölcsön (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 27. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 28. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 29. Kötvénykibocsátás (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30. …………………………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31. Összesen (1+13+26+29): 0 100 000 000 100 000 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai
államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

Ft-ban

A B C D E

1 M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2 I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 42 899 047 0 0

3 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

4

5

6 Ratkó József Városi Könyvtár

7

8

9 Nagykállói Polgármesteri Hivatal 0 0 0

10

11 Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ

12

13

14 Önkormányzat 42 899 047 0 0

15 - NAV mezőőri támogatás 1 080 000

16 - Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás 23 298 308

17 - EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése 1 390 125

18 - TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok 4 989 874

19 - TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása 494 740

20 - Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) 7 836 000

21 - TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt 3 810 000

22

23

24

25

26

27 II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0

28 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

29

30 Ratkó József Városi Könyvtár

31

32 Nagykállói Polgármesteri Hivatal

33

34 Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ

35

36

37 Önkormányzat 0 0 0

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): 42 899 047 0 0
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21. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett
pénzeszközei intézményenkénti bontásban

Ft-ban

A B C D E

1 M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Feladat típusa (K/Ö/Á)

2 I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 576 253 0 0

3 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

4

5

6 Ratkó József Városi Könyvtár

7

8

9 Nagykállói Polgármesteri Hivatal

10

11

12 Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ

13

14

15 Önkormányzat 576 253 0 0

16 - Kezességvállalásból származó megtérülés 0 Ö

17 - Működési célú kölcsön visszatérülése 576 253 Ö

18

19

20

21

22

23

24

25

26 II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 0 0

27 Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

28

29

30 Ratkó József Városi Könyvtár

31

32

33 Nagykállói Polgármesteri Hivatal

34

35 Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ

36

37

38 Önkormányzat 16 985 003 0 0

39 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) 1 000 000 K

40 - Kezességvállalásból származó megtérülés 15 460 003 Ö

41 - Felahalmozási célú kölcsön visszatérülése 525 000 Ö

42

43

44

45 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.) 17 561 256 0 0
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22. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi kiadási
előirányzata

Ft-ban

A B C D E

1 Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Visszaig. támogatás
mértéke

Feladat típusa
(K/Ö/Á)

2 I. Családi támogatások K42 0

3 Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4 II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0

5 Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §)

6 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.)

7 Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása

8 III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0

9 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.)

10 IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0

11 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok)

12 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont)

13 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b)

14 Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.)

15 V. Egyéb nem intézményi ellátások K48 21 134 000

16 Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok) K

17 Rendkívüli települési támogatás 5 850 000 K

18 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a)

19 Természetben nyújtott települési támogatás

20 Köztemetés (Szoctv.48. §) 500 000 K

21 Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

22 - Havi rendszerességgel nyújtott támogatás 8 284 000 K

23 - Időskorúak támogatása 3 500 000 K

24 - Beiskolázási támogatás 3 000 000 K

25

26 Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 21 134 000

27 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret) 4 000 000 Ö

28 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) 8 000 000 Ö

29 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4 33 134 000 0
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23. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások
Ft-ban

A B C D E F

1 Sor-szám M e g n e v e z é s: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Feladat típusa (K/Ö/Á)

2 I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 28 300 000 0 0

3 1. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) 0 K

4 2. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) 0 K

5 3. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) 25 000 000 K

6 4. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) 0 K

7 5. RNÖ általános működés támogatása 300 000 K

8 6. BURSA ösztöndíj támogatás átadása 3 000 000 K

9

10

11 II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 72 000 000 0 0

12 1. Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT 22 000 000 K

13 2. Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat) 50 000 000 Ö

14 3.

15 4.

16 5.

17 6.

18 7.

19 8.

20 9.

21 10.

22 11.

23 12.

24 13.

25 14.

26 15.

27 16.

28 17.

29 18.

30 19.

31 20.

32 21.

33 22.

34 23.

35 24.

36 25.

37 26.

38 27.

39 28.

40 29.

41 30.

42 31.

43 32.

44 33.

45 34.

46 35.

47 36.

48 37.

49 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): 100 300 000 0 0
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24. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások
Ft-ban

A B C D E F

1 Sor-szám M e g n e v e z é s: Rovat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Feladat típusa
(K/Ö/Á)

2 I. Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre K84 0 0 0

3 1.

4

5

6

7

8

9 II. Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre 34 325 000 0 0

10 1. Első lakáshoz jutók támogatása K87 4 800 000 K

11 2. Kállai Kettős Közalapítvány K89 20 000 000 Ö

12 3. Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj) K89 9 525 000 Ö

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: 34 325 000 0 0
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25. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban
Ft-ban

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

1 Rovatszá
m

Számlaszám Megnevezés Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Ratkó József Városi Könyvtár Nagykállói Polgármesteri Hivatal Önkormányzat MINDÖSSZESEN:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányza

t

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Teljesítés %-a

2 B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke 40 339 000 40 339 000 0 0

3 B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 30 000 450 000 38 640 307 39 120 307 0 0

4 B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 064 000 14 720 570 24 441 308 43 225 878 0 0

5 B404 094041. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0

6 B405 094051. Ellátási díjak 3 596 400 3 596 400 0 0

7 B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 91 791 320 91 791 320 0 0

8 B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése 56 688 846 56 688 846 0 0

9 B408 094081. Kamatbevételek 0 0 0 0

1
0

B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0

1
1

B410 94101 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0

1
2

B411 094111. Egyéb működési bevételek 0 0 0 0

1
3

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 4 094 000 0 0 15 170 570 0 0 255 497 181 0 0 274 761 751 0 0
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26. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei
Ft-ban

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

1 Rovats
zám

Száml
aszám

Megnevezés Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Brunszvik Teréz óvoda Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Önkormányzat MINDÖSSZESEN:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés Teljesítés %-a

2 B51 09511. I. Immateriális javak értékesítése 0 0 0

3 B52 09521. II. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 000 000 0 0 245 000 000 0 0

4 Ingatlanok értékesítése 245 000 000 245 000 000

5 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jogok értékesítése

0

6 B53 09531. III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Gépek, berendezések értékesítése

8 Járművek értékesítése

9 Tenyészállatok értékesítése

10 B54 09541. IV. Részesedések értékesítése 0 0 0

11 B55 09551. V. Részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételek

0 0 0

12 B5 Felhalmozási bevételek összesen
(I.+II.+…+V.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 000 000 0 0 245 000 000 0 0



90

27. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi közhatalmi bevételei
Ft-ban

A B C D E F

1 Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat

Teljesítés Teljesítés %-a

2 I. Átengedett központi adók 0 0 0

3 1. Gépjárműadók B354 0

4 2. Jövedelemadók B311 0 0 0

5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 0 0

6 II. Helyi adók összesen 280 100 000 0 0

7 1. Vagyoni típusú adók B34 10 000 000 0 0

8 Magánszemélyek kommunális adója 10 000 000 0

9 Építményadó

10 Telekadó

11 2. Értékesítési és forgalmi adók B351 270 000 000 0 0

12 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 270 000 000

13 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

14 3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 100 000 0 0

15 Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó 100 000

16 Talajterhelési díj 0

17 III. Egyéb közhatalmi bevételek B36 3 900 000 0 0

18 Környezetvédelmi bírság

19 Természetvédelmi bírság

20 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 1 000 000

21 Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság

22 Egyéb bírságok 300 000

23 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 2 600 000

24 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) 284 000 000 0 0
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28. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi általános működés és ágazati feladatok
támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

A B C D E F G

1 Jogcím száma Jogcím megnevezése Rovat Mennyiségi egység Mutató/
teljesítmény mutató
2022.

2022. évi
normatíva
Ft/mutató

2022. évi állami
hozzájárulás

2 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 246 567 370

3 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali
létszám

27,54 5 537 000 152 488 980

4 1.1.1.2. - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok hektár 25 200 16 491 800

5 1.1.1.3. - Közvilágítás fenntartásának támogatása km 25 024 500

6 1.1.1.4. - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok m2 14 076 765

7 1.1.1.5. - Közutak fenntartásának támogatása km 10 051 125

8 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 27 078 800

9 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos 2550 1 355 400

10 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 232 183 090

11 1.2.1.1 - Óvodaműködtetési támogatás fő 283,0 130 000 36 790 000

12 1.2.2.1 -Pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 24,7 5 262 900 129 993 630

13 1.2.3.1.1.1.1. - Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő 8,0 467 690 3 741 520

14 1.2.3.1.1.1.2. - Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába
sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő 2,0 1 743 970 3 487 940

15 1.2.5.1.1. - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 15,0 3 878 000 58 170 000

16 1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 97 939 047

17 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint 59 329 720

18 1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai forint 38 609 327

19 1.3.2.1. - Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 1,2 5 128 940 6 154 728

20 1.3.2.2. - Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 6,7 4 843 970 32 454 599

21 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 48 903 973

22 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás fő 9,90 2 700 300 26 975 997

23 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás forint 18 136 906

24 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása étkezési adag 513,0 7 390 3 791 070

25 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 21 401 923

26 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása forint 2170,00 21 401 923

27 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5. --------------- ----- --------------- 646 995 403
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29. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata központi költségvetésből 2022. évben igényelt kiegészítő
támogatások jogcímenkénti részletezése

Ft-ban

A B C D E F

1 Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %

2 I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: 0 0 0

3

4 1. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

5 2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

6 3. Önkormányzati elszámolások

7

8

9 II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: 0 0 0

10 1. Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések

11 2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása

12 3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

13

14

15

16

17

18

19 III. Vis maior támogatás: 0 0 0

20

21

22

23 Kiegészatő támogatások összesen: 0 0 0
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30. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti
bontásban

Ft-ban

A B C D E F G H I

1 Szám Kölcsön megnevezése Kölcsönnyújtás
éve

Lejárat éve Kölcsön állománya január 1-jén

2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

2 1. Követelések január 1-i állománya(2+13) 77 082 268 71 523 043 0 0 0

3 2. Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+12) 67 057 268 61 498 043 0 0 0

4 3. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) 2008.12.04 2011.12.10 292 092 292 092

5 4. Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) 2011.09.10 2014.09.10 280 100 280 100

6 5. Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) 2008. 2014.04.05 4 061 4 061

7 6. TESZOVÁL Kft. 2016.06.17 2017.12.31 60 981 015 55 421 790 0

8 7. URBS NOVUM strand fejlesztése 2013. 2018.12.31 2 500 000 2 500 000 0

9 8. Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. 2016.06.17 2017.05.30 1 500 000 1 500 000 0

10 9. Kállai Kettős Gazda Kft. 2011.08.11 2018.12.31 1 500 000 1 500 000 0

11 10.

12 11. Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ …..+20) 10 025 000 10 025 000 0 0 0

13 12. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) 2013.08.01 2016.12.10 400 000 400 000

14 13. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) 2014.03.19 2019.03.19 125 000 125 000

15 14. URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása 2013. 2020.12.31 3 500 000 3 500 000 0 0

16 15. URBS NOVUM strand sátorfedése 2013. 2020.12.31 6 000 000 6 000 000 0 0

17 16.

18 17.

19 18.

20 Szám Kölcsön megnevezése Kölcsönnyújtás
éve

Lejárat éve Kölcsöntörlesztés

2022. 2023. 2024. 2025. 2026.

21 19. Tárgyévi követelések(21+33) 1 101 253 0 0 0 0

22 20. Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32) 576 253 0 0 0 0

23 21. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) 2008.12.04 2011.12.10 292 092

24 22. Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) 2011.09.10 2014.09.10 280 100

25 23. Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) 2008. 2014.04.05 4 061

26 24. TESZOVÁL Kft. 2016.06.17 2022.12.31

27 25. URBS NOVUM strand fejlesztése 2013. 2022.12.31 0 0

28 26. Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. 2016.06.17 2021.12.31

29 27. Kállai Kettős Gazda Kft. 2011.08.11 2022.12.31

30 28. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+…+39) 525 000 0 0 0 0

31 29. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) 2013.08.01 2016.12.10 400 000

32 30. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) 2014.03.19 2019.03.19 125 000

33 31. URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása 2013. 2022.12.31

34 32. URBS NOVUM strand sátorfedése 2012. 2022.12.30

35

36

37
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Általános indokolás

Nagykálló Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. 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 rendelettervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-
testületnek. A Költségvetési törvény 2022. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében a
költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a
rendelettervezet 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 2022. 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.

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.
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Jelen előterjesztés tartalmazza Nagykálló Város Önkormányzatának 2022. 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 Polgármestere előző évben a 67/2021. (III.04.) számú
határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2022-2023-2024. évekre vonatkozóan. A fenti
számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be,
melyet az alábbiakban indokolunk.

2021. évben bevételek között számoltunk ingatlan értékesítéssel, amely célunk 2022. 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 vonatkozóan is számolnunk kell vele.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének címrendjét határozza meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a
költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza
kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.
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Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának rendjét határozza meg.

A 10. §-hoz

Önkormányzati biztos kirendelésének eseteit tartalmazza.

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat
tartalmazza.

A 14. §-hoz

A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza.

A 15. §-hoz és a 16. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

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

Tárgy: (12.tsp.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói
Intézményegység és a Pindur Palota Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
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Horváth Tibor: Az előterjesztést a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság mind a két intézmény költségvetését jóváhagyásra
javasolta.

Bereczki Mária:  Nekem egy kiegészítésem lenne. Tájékoztatást kaptunk, hogy egy számszaki
hiba szerepelt a kiküldött anyagban. A Gyermekjóléti Központ költségvetésénél a határozat-
tervezetben a dologi kiadások sorában a 76.284.506 Ft helyett 76.243.960 Ft lenne a helyes.

Horváth Tibor: Aki a Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetését elfogadja ‒ a korrekciót
figyelembe véve -, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

54/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Dél ‒Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység 2022. évi
költségvetésének jóváhagyása tárgyában

Képviselő ‒ testület

a Dél ‒ Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Telephely 2022. évre vonatkozó
költségvetését az alábbi kiemelt előirányzatok szerint hagyja jóvá:

Bevételek            182.597.549,-Ft
  ebből

Intézményi működési bevételek  43.722.278,-Ft
Intézmény finanszírozás            137.830.061,-Ft
Önkormányzati hozzájárulás    1.045.210,-Ft

Kiadások 182.597.549,-Ft
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  ebből
Személyi juttatások   92.640.000,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok   13.043.200,-Ft
Dologi kiadások   76.243.960,-Ft
Működési célú pénzeszköz átadás                         670.389,-Ft
Beruházási kiadás                 0,-Ft

Létszám (fő) 28

Felelős: polgármester
Határidő:2022. február

Határozatot kapják:
· Dél ‒Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
· Gazdasági Csoport
· Képviselő ‒ testületi referens
· Irattár

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

Horváth Tibor: Aki egyetért a Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezetével,
kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

55/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Pindur Palota Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyában

Képviselő ‒ testület
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a Pindur Palota Bölcsőde 2022. évre vonatkozó költségvetését az alábbi kiemelt előirányzatok
szerint hagyja jóvá:

Bevételek             27.016.000,-Ft
  ebből

Intézményi működési bevételek     660.000,-Ft
Intézmény finanszírozás            26.356.000,-Ft
Önkormányzati hozzájárulás               0,-Ft

Kiadások            27.016.000,-Ft
  ebből

Személyi juttatások            19.750.000,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok  2.567.000,-Ft
Dologi kiadások              4.699.000,-Ft

Létszám (fő) 6

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február

Határozatot kapják:
· Dél ‒Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
· Gazdasági Csoport
· Képviselő ‒ testületi referens
· Irattár

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

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város 2022. évi kulturális program-tervezetének és a
hozzá kapcsolódó költségeknek az elfogadása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság  tárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság megtárgyalta, és sem a kulturális programtervezetet, sem
pedig a hozzá kapcsolódó bérre vonatkozó kérelmet nem javasolta elfogadásra.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 22 MFt-os támogatási kérelmet támogatta, az egyéb
költséget nem javasolta támogatásra.
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Javaslat volt, hogy találjunk olyan forrásokat, amiből plusz pénzt tudunk hozzátenni.

Bereczki Mária:  Erre vonatkozóan volt egy kérés a bizottság részéről, hogy egy kimutatást
kérjünk a bérről.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Igen. Az elvégzett feladatokról, valamint a dolgozói létszámadatokról
részletes kimutatást kérjünk. Kétségek merültek fel arra vonatkozóan, hogy esetlegesen nem
túlzott létszámmal működik-e a Nonprofit Kft. a különböző területeken. Kérdésként merült fel,
hogy szükség van-e annyi alkalmazottra.

Vislóczki Zoltán: Amennyiben nem annyi foglalkoztatott van, akkor át kell irányítani más
feladatra. Egyébként ugyanez volt a probléma a három fő garantált bérminimumnak az igényével
is, hogy tudván tudjuk, hogy vannak ilyen alkalmazottak, akik most is bért kapnak ilyen
tevékenységért. Addig, míg nem látjuk tisztán a dolgozó kollektívának a munkakörét, illetve az
indokoltságát nem tudjuk elfogadni. Amennyiben letisztul minden tevékenység és ahhoz
kapcsolódó minden feladat, és személyi igény, akkor lehet erről beszélni. Tulajdonképpen  tavaly
is 22 MFt volt a programok biztosítására. Ott annyit nem értettünk csak, hogy állnak össze ezek a
keretszámok. Például sörfesztiválra csak az előadóművészek 2 MFt. Aztán az ügyvezető mutatott
egy listát, amiből megértettük, hogy áll össze az a költség.  Utána az rendben is volt.
De felmerültek egyéb dolgok is, és ezért  kérdőjeleződött meg a bizottság részéről.
Tehát nem azzal van baj, hogy annyi dolgozó van ott, hanem azzal volt a probléma, hogy egyáltalán
szükséges-e az adott tevékenységhez annyi munkás. Ezt kell tisztán látni. Korábban zárt üléseken
beszéltünk már  erről,  hogy  volt  olyan dolgozó,  aki  300 EFt-os  bért   kapott,  és  a  környéken nem
látták. Addig míg nem látunk tisztán, addig nem lehet dönteni. Tisztítsuk le az egészet, amelyik
tevékenység indokolja a személyi állományt, azt ott is kell tartani, de feleslegesen nem kellene.
Ilyennel nem lehet terhelni egy Kft.-ét.  Egyszer és mindenkorra le kell tisztítani a munkaköröket
és a tevékenységeket. Annyi személyi állományt kell foglalkoztatni, amennyi szükségeltetik. Nem
azt mondjuk, hogy el kell bocsátani, hanem keresni kell a rendszerben más feladatot részükre.

Horváth Tibor: Ami többletlétszám van az onnan adódik, hogy az étteremből kerültek ki. Alapból
volt, akire szükség is volt, és nincs bér vonatkozása, a többi pedig azért került át, mert tavasztól
már lehet nekik munkát biztosítani a Harangodon. Látva milyen nehéz a munkaerőpiacon
boldogulni, vagyis bármire is embert találni, ezért gondolták, hogy ezeket az embereket addig
próbáljuk meg, akár a kiszállítós étellel plusz bevételt generálni, vagy szinten tartani, hogy a
bérüket ki tudjuk termelni.

Vislóczki Zoltán: A menüs étkeztetés kapcsán 180 EFt egy havi bevétel. Az erőforrásokat úgy kell
csoportosítani, hogy jó legyen. Ezekkel kapcsolatosan intézkedni kell, hogy átcsoportosítani az



101

erőforrásokat. Így nem mehet tovább, hogy termeljük a veszteséget. Addig, míg nem történik
ügyvezetői intézkedés, addig  én egy forintot nem tudok megszavazni.
Beszéltünk a tv működtetéséről is. Ha lesz műsorgyártás, és van egy normális koncepció, akkor
fogjuk  támogatni,  de   nem  úgy  kell  igényelni  három  főre  bért,  hogy   nem  tudjuk  mit  fognak
csinálni.

Horváth Tibor: A tv az pontosan ugyanabban a konstrukcióban dolgozik, mint 10 évvel ezelőtt,
változatlan műsorstruktúrával. Ugyanaz fog folytatódni. Most van technikai átállás, amihez az
eszközöket be kell szerezni. Ettől függetlenül a tévés kollégák ugyanúgy ott vannak minden
eseményen, a közösségi média oldalakra készülnek az anyagok, a riport műsorok, új műsorok
indultak el. Mindenben segítenek, mint például a civil szervezeteknek a plakátokat készítjük,
reklámanyagot, sőt iskolai műsort rögzítettünk, nem csak ünnepi műsort, hanem promo videót
készítünk.

Vislóczki Zoltán: Ha három bért odacsoportosítunk valahova, akkor azt én úgy tudnám elképzelni
egy anyagban, hogy létrehozunk három munkakört, azt meg kell tervezni.

Bereczki Mária:  Ha nincs rá fedezetük, akkor mit tudsz csinálni? Ami ebben az előterjesztésben
van, az kulturális terület. A kulturális téren van egy újságunk, annak van egy szerkesztője, de az
újsággal kapcsolatosan csak annyit finanszíroz az önkormányzat, ami a nyomdai költség. Az
újságíró bérét honnan szedje elő. Ez azt a fedezetet biztosítaná.

Vislóczki Zoltán: Akkor meg kell tervezni ezeket a támogatásokat, hogy erre a célra ennyit kell
odaadni. Nem biztos, hogy jó a gyakorlat.

Orosz Mihály Zoltán:  A bizottsági ülésen ez felmerült, hogy kiszámolták, hogy az étkeztetésre 43
MFt-ot  költenek, és arra van 9 fő.

Bereczki Mária:  Az a normatíva szerint ennyit finanszíroznak.

Orosz Mihály Zoltán:  Meg kellene nézni, hogy miért van 16 fő ott. A tv kapcsán is ugyanez van,
hogy mit fognak csinálni. Én is azt mondom, hogy először a feladatokat kell megtervezni, és utána
támassza alá, hogy ehhez ennyi meg ennyi ember kell.

Horváth Tibor: Két fő van a tv-nél. Ezelőtt ugyanilyen műsorstruktúrára volt 4 fő.  Tehát most ezt
két fő látja el úgy, hogy mellette amíg nem volt tv, addig digitalizálták a régieket, feltúrták az
összes wincsesztert. Nem hiszem, hogy ilyen szinten kellene belemenni, hogy van-e
létjogosultsága a tv-nek és a tv-és kollégáknak.
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Vislóczki Zoltán: Ha valaki felmond, akkor munkakör átadást kell eszközölni, és akkor nem kell
feltúrni az eszközöket. Ha meg úgy megy el, akkor meg nem írjuk alá a papírját. Úgy lehet ezt
megszavazni, hogy ha itt van az igény, hogy három fő igény van a tv működtetésére, leírják, hogy
milyen feladatokat látnak el. Munkaköri leírást kell ide tenni. Így nem lehet dönteni.

Horváth Tibor: Ami elhangzott a pénzügyi bizottság ülésén, azt nem akarom minősíteni, de
szerintem kritikán aluli volt. Az, hogy ha kérdésem van, akkor is vannak személyiségi jogai a
kollégáknak. A másik dolog az, hogy ezek a kollégák azok, akik soha nem kérdezték még meg,
hogy mikor kell 6 órára jönni, meg miért vagyok itt este 10 óráig. Ők azok, akik a rendezvényen
elsőként vannak ott, és utolsóként mennek el.  Sajnos  kifelé nem ez jön le. Olyan
telefonhívásokat és jelzéseket kaptak tegnap, hogy azt mondom, hogy normális ember messziről
elkerüli az önkormányzatot, a hivatalt és bármilyen cégét, mert ilyen dolgokat hallanak. Nem csak
a tévésekről beszélek, hanem más dolgozókról. Hálásaknak kellene lenni, hogy valaki ezt elviseli
egyáltalán. Konkrétan a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen történtekről van szó, arról, hogy
megnevezitek a kollégáimat, nevén szólítjátok őket, és dobálóztok a fizetéseivel. Számon kéritek
folyamatosan, mindenkit minősítettek, hogy kritikán aluli, nem összeszedett, minősíthetetlen
munkát tesznek le. Én ezt mindenkinek mondom. Pont a médiás kollégák azok, akikről a városban
mindenki tudhatja, hogy mit, hol csinálnak.  Lehetett volna úgy is, hogy elviekben támogatom, de
adjatok már egy munkaköri leírást, és ezzel le lehetett volna zárni, nem pedig belemenni
részletesen.
Én elutasítom azt a hangnemet, meg ezeket a kritikákat minden kollégám nevében. Volt olyan
kollégám, aki azt mondta, hogy gondolkodik, hogy egyáltalán bejöjjön dolgozni. Az a gond, hogy
nem azzal küzdünk, hogy pályázatot adjunk be, hanem, hogy legyen, aki megcsinálja.

Vislóczki Zoltán: Itt aki elkezdett velünk úgymond okoskodni, az pont Virágos Sándor volt.
Helyette Ilike beszélt. Én megkértem, hogy az ügyvezető beszéljen, de  nem tudta elmondani, amit
kérdeztem. Ha van egy ügyvezető, akkor had várjuk már el tőle, hogy egy céget úgy irányítson,
ahogy az meg van írva a nagykönyvben.
A tévésekről szerintem részemről egy rossz szó el nem hangzott azon kívül, hogy volt egy olyan
igényünk, hogy ha létrehozunk munkaköröket, akkor ahhoz had lássuk már leírva, hogy mit fog
csinálni. Nem kérdőjelezzük meg, hogy itt vannak, és köszönjük szépen, hogy a városért
dolgoznak. Akkor fogadható el a támogatási kérelem, hogy ha ez normális keretek közé van
szerkesztve. Tehát senki nem kérdőjelezi meg a létjogosultságát sem a tévéseknek, a Nonprofit
Kft. dolgozóinak sem. Olyan dolog merült fel, hogy intézkedést kell hozni a tekintetben, amit
elmondtam, hogy ami tevékenységi kör egy embert igényel, akkor egy embert kell alkalmazni, ha
10 kell, akkor annyit foglalkoztassunk. A plusz létszámot tegyük olyan helyre ahol egyéb hasznos
feladatot tud végezni. Most az történik, hogy megterheltük a rendszert nem tudom hány plusz
fővel, és jönnek folyamatosan kérni 10 MFt-ot, három hónappal ezelőtt 4 MFt-ot és bizonytalan
időre akart még 1,5 MFt-ot, hogy nem tudtuk meddig fog ez tartani.
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Orosz Mihály Zoltán:  Tiszavasváriban 2 fővel mindent feladatot el tudnak látni. Meg kell nézni,
Csordás úrnak is ajánlom, hogy nézze meg.

Horváth Tibor: Ő nem közszereplő felhívom a figyelmet.

Orosz Mihály Zoltán:  Azt is megcsinálta, hogy leközvetít úgy egy képviselő-testületi ülést, hogy
én egyetlen egyszer sem kerültem bele képbe, ez a médiában egy olyan súlyos dolog. Mindenki
benne volt, de én nem.

Horváth Tibor: Ha így csinálod, akkor egy ember sem lesz benne, mert nem lesz aki közvetítse.
Egyébként hozzáteszem, hogy 10 EFt + áfáért jön el óránként egy kamerás, aki rögzíti a testületit.

Orosz Mihály Zoltán:  Ő kezeli ezt a tévés szerkezetet, és véletlenül bekapcsolódik, és veszi fel az
ülést. Jegyző nem tud róla, jegyzőkönyv leírója nem tud róla.

Horváth Tibor: Az  már  ezelőtt  három,  öt  testületi  ülésen  is  ugyanúgy  működött,  és  a
jegyzőkönyvnek rögzíti, amit pontosan miattad kell azért, mert mint az állat ordítasz a mikrofonba,
és a diktafonba semmi nem hallatszik. Ez egy technikai dolog. Te aljas módon megvádolod a
kollégáimat azzal, hogy felveszik sunyiba, meg vissza akarnak élni vele. Kérdezd meg az
illetékeseket, és utána vádaskodjál. Hány ember hallotta azt a jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezetőn kívül? Kérdezd meg tőle, és utána hívjál rendőrt, hogy bárki illegálisan
felhasználja.

Orosz Mihály Zoltán:  Nekünk tudni kellett volna róla, és a jegyző nem tudott róla, hogy itt
felveszik.

Horváth Tibor: Jegyző asszony szerintem nem tudta, hogy milyen technikai eszközről van szó,
mert egyébként a megvásárlását ő engedélyezte annak idején, mert nem lehet hallani a
diktafonról, hogy ki mit beszél! Ordítasz mindig mint az állat!

Horváth Tibor: Kérdezd meg a jegyzőkönyvvezetőtől, hogy hallja-e más ezt a pendrive-t!

Vadon Istvánné jegyzőkönyvvezető: Szeretném elmondani, hogy a héten bizottsági ülések voltak,
és belehallgattam a diktafonos felvételbe, semmit nem lehetett hallani, amit elnök asszony
megszavaztatott. Folyamatosan beszéltél Képviselő Úr. Az ülésen elhangzottakat nekünk le kell
írni, valamiből dolgoznunk kell. Amikor oda kitesszük a diktafont, nem hallunk belőle semmit, mert
a hangosabb beszéd teljesen elviszi azt a hangot, amit éppen szükséges lenne, hogy halljunk, és
le tudjuk írni a jegyzőkönyvet. Az az eszköz, amire felvesszük, össze van kötve a mikrofonnal, mert
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a diktafonnal nem tudjuk összekötni. Tegnap nem voltam itt, hogy elmondjam, de meg kellett
volna kérdezni engem először. Mi úgy is leírhatjuk a jegyzőkönyvet, hogy a javaslatot és a
határozatot rögzítjük, mivel nem szószerinti jegyzőkönyvet kell írni. Soha senki nem kérdezte meg
tőlünk, hogy miből dolgozunk.

Orosz Mihály Zoltán:  Most Te véded, hogy nyílt ülésen meg van beszélve, hogy Csordás felveszi.
De a zárt ülésen, amikor különleges adatok vannak, akkor titokban veszi fel. Az, hogy Neked nyílt
ülésen segítség, azt megértem.

Vadon Istvánné jegyzőkönyvvezető: Nekünk a zárt ülést is le kell írni!

Bereczki Mária:  Akkor, amikor nem tudják a kollégák meghallgatni a hanganyagot, hogy a
jegyzőkönyvet leírják, akkor nekem tudomásom volt arról, hogy a jegyzőkönyvvezető mindig kérte,
a tévé felvételeket, és arról írta a jegyzőkönyvet. Tekintettel arra, hogy a zárt ülésnek az anyagáról
is hangfelvétel készül, és nincs leírva az SZMSZ-ben, hogy milyen eszközzel, ők azt szerették
volna, és megbeszélték a tévésekkel, hogy az is legyen felvéve. Tehát a jegyzőkönyvvezetők
kérték, hogy fel legyen véve.

Orosz Mihály Zoltán:  A jegyzőkönyvvezető is csak nézett, nem tudott róla.

Vadon Istvánné jegyzőkönyvvezető: Nem ő beszélte meg a tévésekkel, hanem én. Azért kértem,
hogy legyen valami hallható felvétel, hogy a többi jegyzőkönyv-vezető is tudjon dolgozni, nem
magam miatt.

Vislóczki Zoltán: Nekem nem is azzal van a bajom, hogy felvétel készül, mert tudtuk, hogy készül,
hanem az, hogy erről bennünket senki nem tájékoztatott. Mi már beszéltünk a
jegyzőkönyvvezetővel, mert tájékoztatott engem, és részemről egyetlen egy probléma volt, hogy
senki nem tájékoztatott, illetéktelen kézbe is kerülhet. Ha ő kezeli a technikát adott esetben,
akkor ezzel semmi gond nincsen. Én nem feltételezek semmit, de bármi megtörténhet.

Bereczki Mária:  A diktafon miért nem kerülhet illetéktelen kezekbe?

Vislóczki Zoltán: Mert azért a jegyzőkönyvvezető felel. Tehát amikor többen kezelnek egy dolgot,
bármikor illetéktelen kezekbe kerülhet. Ha ilyen van tájékoztatni kell róla, amikor vége van az
ülésnek a jegyzőkönyvvezető kihúzza a pendrive-t, és viszi magával, mert ő adatkezelő ilyen
vonatkozásban. Tehát be kell jelenteni, és a jegyzőkönyvvezetőnek kell kezelni.

Bereczki Mária:  Amikor leírják, utána törlik is a hangfelvételt.
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Orosz Mihály Zoltán:  Meg tudhatjuk, hogy ki kezeli az önkormányzat hivatalos felületét, a
nagykallo.hu facebook oldalt? Ki osztogat meg az oldalon?

Bereczki Mária:  Gondolom, a szerkesztő. Nem tudom, hogy ki az.

Orosz Mihály Zoltán:  Adjatok választ.

Horváth Tibor: Írásban megadjuk a választ.

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem van jogom, mint önkormányzati  képviselőnek tudni,  hogy ki kezeli
az önkormányzat hivatalos facebook oldalát! Nem írásban akarom, hanem most szeretném tudni.

Bereczki Mária:  Én szeretnék a napirendhez szólni. Polgármester úrnak feltetted a kérdést
Képviselő Úr, 15 nap van rá, hogy válaszoljon.

Azt gondolom, hogy nem olyan dolgokat fogok elmondani, ami a képviselő-testület előtt ne lett
volna már ismert a Nonprofit Kft. működésével kapcsolatosan. Gyakorlatilag 2019. októbere óta
többször volt beszámolójuk, többször volt üzleti terv, elképzelés arra vonatkozóan, hogy mit,
hogyan csinálnak, hogyan tevődik össze a Kft.-nek a működése, milyen feladatokat látnak el.
2019-ig. A pandémiás időszak 2020-ban megkezdődött, és addig  maga a Nonprofit Kft.
tevékenysége úgy volt meghatározva, hogy voltak benne olyan tevékenységi körök, amelyek pluszt
termeltek, jövedelmet szerzett, de voltak olyanok is, amelyek veszteségesek voltak. Tudjuk, hogy a
legnagyobb veszteséget mindig az étterem produkálta, amit próbáltak a többi nyereséges
üzletággal fedezni. A működésükben látszott is, hogy már nincs annyi bevételük a jövedelemszerző
tevékenységből, amivel ezeket a veszteségeket fedezné, ezért is kellett igazából az étterem más
formátumban történő működtetését megvalósítani. Azok az üzletágak, amik eddig jövedelmet
hoztak, és plusz forrást termeltek, tudták finanszírozni a veszteséges üzletágakat. Ilyen például a
kultúra, amiről tudjuk, hogy a kultúrában nincsen pénz, az akkor működik, hogyha hozzáadja az
önkormányzat a támogatást. A támogatást 2019-ig odaadta az önkormányzat, a tévé működéséhez
pályázatot nyertek, így 6-7 MFt pályázati pénzzel tudtak gazdálkodni a tévé működtetésével
kapcsolatosan. Nem tudnak pályázni 2019-től. Lehet azt mondani, hogy nézzük meg mit csinálnak.
Eddig is ugyanazt csinálták, amit most, eddig is volt újságíró, aki az újságot  minden hónapban
megszerkeszti, mindenki láthatja, hogy mit dolgozik. Eddig is voltak kulturális rendezvények, és az
ott dolgozó embereket mindenki láthatja. Eddig is volt tévé, aminek a működését szintén mindenki
láthatja, aki nyomon akarja követni. Eddig voltak olyan bevételszerző tevékenységek, amivel
tudták fedezni ezeket a költségeket. Sajnos most már nincs. Ezért is volt 2021-ben az a javaslat,
hogy a 22 MFt-ból adjunk ezeknek a már működő tevékenységekben dolgozó embereknek a
bérére, mert nincs, amiből fedezni tudnák ezeket a béreket. Ezért került most is bele, semmi új
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munkakör nincs az 5 évvel ezelőttihez képest, de egyszerűen azok a források, amiből fedezték
azoknak a tevékenységeknek a kiadásait, amik nem hoztak bevételt, azok megszűntek.

Vislóczki Zoltán:  Csak az a baj, hogy nincsen megtervezve, mert ha azt mondod, hogy kell 5 MFt
ilyen tevékenységre a Nonprofit Kft. feladatára, akkor egyetértünk vele.
Én ebben a cégben Felügyelő Bizottsági tag voltam, és a bizottsági ülésen is olyan dolgokról
beszéltem, ami nem biztos, hogy a Kft. működéséhez szükséges. Ha ez rendben lesz, akkor meg
fogom szavazni. Ha nem lesz egy olyan számlája sem a cégnek, amely nem a működést szolgálja,
akkor  teljesen  zöld  út  van.  Én  örülök,  hogy  itt  van  a  tévé, Csordás Andrásnak bármit mondok,
megcsinálja. Meg kell tervezni a feladatokat.

Orosz Mihály Zoltán:  Nézzük az Óbester Éttermet, átadtuk más kezekbe, és rögtön meg tudja
oldani a működtetését úgy, hogy nem termel ennyi mínuszt. Ami mínuszt termel, azt adjuk olyan
kezekbe, és akkor mi megszabadulunk tőle, szakmailag meg profin működik.

Bereczki Mária:  A tévének a működését legalább két évvel ezelőtt kezdtük el beszélni. Akkor volt
erre vonatkozóan egy javaslat, hogy nézzük meg, hogy esetlegesen külső szolgáltatóval mennyiért
lehetne csinálni.

Horváth Tibor: A többség szóba sem állt velünk, de huszon millió forint éves költséggel egy
gyártott műsort és a híradót megcsinálják. Ki kell számolni, hogy havonta 3-400 EFt, és akkor még
semmit nem vettünk fel, ez csak a testületi ülés. Persze, ha tud hozzá anyagot szerezni. Most
igazából ugyanazt oldjuk meg két emberrel, plusz házon belül egy segítséggel, hogy tudjuk
rögzíteni a műsorokat. Ugyanezzel a kollégákkal oldjuk meg az összeg többi rendezvényt is.

Vislóczki Zoltán: Ennek a létjogosultságát senki nem vonja kétségbe, csak meg kell tervezni, és
oda kell tenni a megfelelő kalkulált forrást.

Bereczkiné Pápai Margit:  Nekem lenne egy javaslatom, hogy a sörfesztivált eddig sem nagyon
kedveltem, és esetlegesen sörfesztivált kiváltanánk a Kállai Kettős Néptáncfesztivállal, mert én
úgy gondolom, hogy az emberek ezt nagyon szeretnék.  Tudom, hogy amikor régen még volt
fesztivál, akkor az egyik évben a Kórustalálkozó, a másik évben pedig a fesztivál volt. Akár azt is ki
lehetne váltani, és az ott lévő összeget a fesztiválra át lehetne tenni. Van a sör-, a lecsó fesztivál,
ami mind a kettő mulatós, és természetesen ilyen is kell, viszont a sörfesztivál mindenképpen
kiváltanám egy Kállai Kettős Néptáncfesztiválra. Szerintem egy Néptáncfesztivállal több embert
meg lehetne mozgatni.

Vislóczki Zoltán: Egyébként a bizottsági ülésen is volt ilyen javaslat, hogy a Kállai Kettős
Néptáncfesztivált vissza kellene hozni. Természetesen a többire is szükség van.
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Orosz Mihály Zoltán:  Ezt próbáltam én is elmagyarázni bizottsági ülésen, hogy mikor lesz Kállai
Kettős Néptáncfesztivál. Oroszné képviselő asszony ezt nem értette meg, ezért kellett
hangosabban mondani. Én is azt mondom, hogy kezdjük el a fesztivál visszavezetését.

Bereczkiné Pápai Margit:  Még lenne a  Március 15-ével kapcsolatosan egy észrevételem.
Nagyon kevésnek találtam a költséget. Nem lesz előadó, vagy műsor?

Horváth Tibor: Már összeállt a műsor. Valamelyik iskola fogja az előadást adni.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Az Korányi úti általános iskola fogja a műsort szolgáltatni.

Vislóczki Zoltán: Arról lehet tudni, hogy kik vannak abban a bizottságban, akik ezt a programot
összeállítják?

Horváth Tibor: A Nonprofit Kft. feladata, de első körös határidők és szűk program összeállításán a
felügyelő bizottság, kulturális bizottság vett részt.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Azoknak az egyesületeknek a képviselője vett részt, akik el tudtak
jönni a megbeszélésre.

Sőrés László: Van egy köztes javaslatom. Mindenkinek van igaza, nekem is van elképzelésem,
hogy mit támogatok és mit nem.
Igazából a 10 MFt-os kérelmet azért nem tudom támogatni, mert ha látjuk, hogy bajok vannak, azt
akkor kell jelezni. Viszont az innentől való támogatást azért jelezte, és úgy gondolom, hogy azt oda
kellene adnunk, mert ez a valóság. Az, hogy a költségeket megtervezte, én a bevételi oldalról
hiányolom a Harangodi táboron kívül milyen bevételek vannak, például ott van még a büfé, a
szállás. Azokkal a dolgokkal egyetértünk, amit mindenki szeretne, azt a legközelebbi ülésen ide
hozzuk, hogy ennek ez a dolga, annak az, tehát egy kicsit pontosítanák ezeket a dolgokat, akkor
lehetne dönteni.  Az igények az előbbiekben megfogalmazódtak, amivel készülni kell a következő
ülésre az ügyvezetőnek. Akkor majd eldöntjük, hogy elfogadjuk vagy nem.

Vislóczki Zoltán: Én megszavazom a 22 MFt-os összeget. A másik részét nem vagyok hajlandó
megszavazni, amit szakmailag ki kellene bontani, egy koncepciót látni kellene.

Bereczki Mária:  A programtervezettel kapcsolatosan véleményem szerint csak legyen döntés!

Papp László:  Úgy lehetne elfogadni, hogy a 3.900 EFt-ot a Kállai Kettős Néptáncfesztiválra
tegyük át.
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Bereczkiné Pápai Margit:  A sörfesztivál 3900 Eft, a kórustalálkozó pedig 500.000,-Ft.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Február végén gondolkodunk azon, hogy megváltoztatjuk, és ősszel
Néptáncfesztivált rendezünk?  Azt tudjuk, hogy mennyibe kerül a Néptáncfesztivál? Most nem kell
költségvetés? Ezt nem kell megtervezni?

Horváth Tibor: Hogy lehet 1 hónap alatt kitalálni egy Néptáncfesztivált?  Abban lehet dönteni,
hogy jövőre elkezdjük a Néptáncfesztivált visszaállítani, és betervezzük a költségét, de az, hogy
ebben az évben megtartásra kerüljön, elég nehéz. Aki éppen ráér eljön esetleg.

Orosz Mihály Zoltán:   Bizottsági ülésen Oroszné képviselő asszonyt próbáltam konstruktivitásra
bírni, mint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, amikor nagyobb hangon mondtam.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Az nem nagy hang volt, hanem az egy gyalázkodás, ami ellen egyetlen
bizottsági tag nem mondta Neked, hogy a női mivoltomban sértegetsz 5 órán keresztül, és
szégyelld magad, és mindenki, aki ezt némán tűrte! Köszönöm szépen!

Orosz Mihály Zoltán:  Kulturális bűnözést folytattál itt Nagykállóban, és szeretném, ha ez
befejeződne.
Az én javaslatom az volt, hogy ha Te van az elnöke a bizottságnak, akkor adjál választ, de most
Horváth Tibort is megkérdezem, hogy mikor lesz Néptáncfesztivál? Azt ígérte, hogy lesz
nemsokára. Mikor? Én csatlakoznék Bereczkiné képviselő asszony javaslatához, hogy szerintem
nincs szükség a sörfesztiválra és a lecsófesztiválra, és a kettő összegét a Kállai Kettős
Néptáncfesztiválra lehet áttenni. A következő évben pedig legyen Kórusfesztivál, meg esetleg
valami kiegészítő rendezvény. Kezdjük el egy kisebb formában, most csak Szabolcs Megyéből
hívjunk táncosokat.

Papp László:  Polgármester úrnak abban igaza van, hogy ebben az évben nem lehet csak úgy
megrendezni, mert a táncegyütteseknek fel kell készülni egy ilyen rendezvényre. Nekem  az a
javaslatom, vagyis azzal értek egyet, hogy a jövő évben le kell váltani a sörfesztivált.

Bereczki Mária:  Én  meg  azt  tudom  mondani,  hogy  a  képviselő-testület  úgy  is  nagyon  szeret  a
közvélemény hatására döntéseket hozni. Kérdezzük meg a lakosságot egy internetes szavazással,
hogy mit szólnának hozzá, hogy a sörfesztivál helyett legyen néptáncfesztivál, vagy csak
lecsófesztivál legyen.

Vislóczki Zoltán: Meg kell tenni! Arra jó, hogy találkozzanak az emberek, és beszélgessenek egy
jót.
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Bereczki Mária:  Én úgy gondolom, hogy a sörfesztivál és a lecsófesztivál a legnagyobb
lakosságot megmozgató rendezvény. Tehát meg kell nézni, hogy mire van igénye a nagykállói
lakosoknak!

Orosz Mihály Zoltán:  Arra van igénye, hogy találkozzon emberekkel, adnak neki moslékot, azt fog
enni míg emberekkel találkozik. Ha meg akarsz színvonalasabb rendezvényt, akkor ott találkozik.

Bereczki Mária:  Én minden néptáncfesztiválon részt vettem. Tudom nagyon jól, hogy a
legnépszerűbb a menettáncos rész, illetve a nyitó és záró rendezvény, ami 2-3 óra talán. Közte van
a minősítés, amikor a sportcsarnokban a résztvevő táncosokon kívül senki nem volt.

Horváth Tibor: Azt azért had tegyem hozzá, hogy annak a Kállai Kettős Néptáncfesztiválnak a
gerince a működő Kállai Kettős Néptáncegyüttes volt, ami a jelen pillanatban nincs. Hála az ilyen
munkának, amit Te végzel Képviselő Úr, nem is lesz, mert előbb-utóbb ők is abbahagyják, és
elmennek más városba. Gyerekeink vannak, de olyan táncegyüttes, ami annak idején volt, nincs.
Egyébként tényleg így van, hogy az utolsó néptáncfesztiválon a sportcsarnokban volt olyan
fellépés, ahol csak a táncosok voltak.

Bereczkiné Pápai Margit:  Valóban így van, hogy amikor egy minősítő van, akkor kevesen vannak.
De azért voltak nézők is.

Sőrés László: Én minden egyes alkalommal részt vettem, és személyesen, mint magánember is
támogattam ezeket a rendezvényeket, díjakat adtam át, viszont azokat kellene megkérdezni, akik
szervezték a fesztivált, hogy miért alakult ez ki. Ha azt mondják, hogy a mindenkori városvezetés
nem adott rá fedezetet, akkor azt mondom, hogy lehet vádolni bennünket, hogy nem sikerült, de
először azokat kellene megkérdezni, akik ezt nem szervezték le, vagy nem jól szervezték le. Ez nem
szándékos volt, hogy így alakult.

Papp László:  Egy néptáncegyüttesnek, hogy felkészüljön és eljöjjön egy fesztiválra, és
megmérettesse magát, az milliós tétel annak az egyesületnek. Ott van a zenekar, a próba, a ruha,
a szállás, étkezés, stb.

Sőrés László: Négy évvel ezelőtt volt ügyvezető, akivel beszélgettünk erről a dologról, és ő is azt
mondta, hogy  nem tudta  úgy megszólítani a partnereket, mert nem volt pénz az utazásra,
szállásra, egyéb dolog. Ezért ez elmaradt, és elmaradt egyszer, utána megint, és így történt az,
hogy nem lett megtartva a fesztivál.



110

Orosz Mihály Zoltán:  Az  Óbester  Éttermet  tudom  felhozni  példának,  hogy  mindig  mínuszt
termelt, és át lett adva megfelelő ember kezébe, aki megoldja.
Ugyanez volt annak idején a tévé közvetítés kapcsán, hogy azért nincs a Nagykállói tévében
közvetítve a képviselő-testületi ülés, mert nincs az embereknek rá igénye. Az akkori polgármester
testületi ülésen is mondta ezt. Most már rá van kényszerítve szegény Nagykállói tévés, hogy
közvetítse.

Sőrés László: Én nem az igényről beszéltem, hiszen hiába van igény, ha nincs, aki fellépjen.

Bereczkiné Pápai Margit:   Én úgy emlékszem, hogy amikor elmaradt, akkor azt mondta az akkori
vezető, hogy nem kaptak megfelelő támogatást ezek az egyesületek, és ezért nem tudták
finanszírozni. A saját településük önkormányzatától nem kaptak támogatást.

Oroszné dr. Nagy Matild: Egy javaslatom lenne. Én is ott voltam az elmúlt 30 évben minden
Néptáncfesztiválon, a művészeti bemutatókon is, és az lenne a javaslatom, hogy mivel egy ilyen
fesztiválnak a megszervezése nagyon időigényes és költséges is, ha van egységes szándék arra,
hogy szervezzünk egy Néptáncfesztivált, ezt én a jövő évre javasolnám. Viszont, hogy az idei évben
sem maradjon ki egy ilyen rendezvény, ezért a népművészeti forgatagot, amit már korábban is
szépen sikerült úgy megoldani, hogy a többi egyesület is csatlakozott hozzá, és ha ezt lehet a
környékbeli olyan néptáncegyüttesekkel színesíteni, akiket könnyebben meg lehetne szólítani, és
nem olyan költséges, akkor esetlegesen ilyen irányban  bővíthetnénk. Akár a tavalyihoz hasonló
felvonulással. Ezt javasolnám, mivel a Néptáncfesztivál megszervezése bonyolult.

Horváth Tibor: Egyébként az még időpontban is jó lenne, mert szeptember, október hónapokra
van tervezve. Tehát akkor a tervezett forgatagra még rászerveznénk néptáncegyütteseket.

Orosz Mihály Zoltán:  Akkor a sörfesztivál maradjon?

Oroszné dr. Nagy Matild:  Az idei évben szerintem maradjon, és utána meglátjuk, hogy lesz-e
ilyen rendezvény.

Orosz Mihály Zoltán:  Megint ez a halogatás a vicc kategória. Miért ne lehetne megszervezni?

Horváth Tibor: Fussál benne egy kört. Ezt könnyű innen kívülről elmondani, hogy mit
szervezzenek meg, de ha nem úgy fog sikerülni, akkor meg a szervező lesz a hibás, hogy nem
tudott ennyi idő alatt megszervezni egy rendezvényt. Egyébként a semmiről beszélünk, mert
egyenlőre ahhoz, hogy ebben bármit is tudjunk lépni, ahhoz az kellene, hogy szeretnénk valami
hasonlót, és egyáltalán körbe kérdezni, hogy tudunk-e bárkit beszervezni.
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Orosz Mihály Zoltán:  Én azt mondtam, hogy olyan mértékben kellene megoldani, amit meg
tudunk szervezni.  Tehát, ha most szeptemberre egy kisebbet tudunk szervezni, akkor így lesz
lebonyolítva, de kezdjük már el!

Horváth Tibor: A sörfesztivál egy jellegtelen könnyűzenei rendezvény volt, ami mellé jött a sör,
hogy legyen neve. Van sörfesztivál, amit meg lehet csinálni úgy, hogy annak híre mehet.
Abban úgy gondolom, hogy teljes egyetértés van, hogy Néptáncfesztiválra szükség lenne. El kell
indulni ezen az úton.  A Népművészeti forgatagra próbáljunk meg keresni fellépőket, és ott majd
látjuk, hogy milyen költség merül fel. Ebben mi elindulunk.

Vislóczki Zoltán: A Lecsőfesztivál és a Népművészeti forgatag egy hét különbséggel van tervezve.

Horváth Tibor: Úgy is dönthetünk, hogy Sörfesztivált nem fogadjuk el, de a többiben haladni
kellene, mert közeleg a rendezvények ideje.

Sőrés László: Én azt gondolom, hogy azért legyen egy saját rendezvényünk, például a
Lecsófesztivál. A Sörfesztivál helyett legyen a Népművészeti forgatag nagyobb mérvű.

Horváth Tibor: Igazából azt szeretném, hogy legalább a Lecsófesztivál előtti időpontokban
döntenénk. Vagy csak azokat hagyjuk ki, amelyek kérdésesek, mert a többiben szervezési
feladatok vannak. Akkor a Lecsófesztivál maradna, a Sörfesztivált egyenlőre felfüggesztjük, amíg
nem látjuk, hogy a Népművészeti forgatag mennyibe kerülne.
A 22 MFt támogatás a programtervre vonatkozóan elfogadta mindenki?

Vislóczki Zoltán: Igen, az egy keretösszeg.

Sőrés László: Tavaly már úgy volt, hogy  a fel nem használt pénz az megmaradt, és javasolnám,
hogy ez most is így legyen.

Vislóczki Zoltán: Tehát nem forgatjuk egy másik rendezvényre át, hanem az megmarad.

Horváth Tibor: Vagy kérheti, más rendezvényre, és ha a testület támogatja, akkor
átcsoportosítjuk.

Bereczki Mária:  Úgy van a határozat-tervezetben, hogy az esemény esetleges elmaradása esetén
a támogatás összegét más célra felhasználni a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

Orosz Mihály Zoltán:  A futóverseny kapcsán szeretném javasolni, hogy Torma Lászlóék
vásároljanak már pólót!
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Horváth Tibor: Én személyesen kérdeztem meg, hogy az idén szeretnének-e  pólót vásárolni. azt
mondta, hogy nem akarják ők vásárolni. Nagyon jól hangzik, amit mondasz Képviselő Úr, de 400
EFt-ért  nem  gondolom,  hogy  reális  az  ár.  Miért  nem  azt  elemzed  ki,  hogy  akar  csinálni  200  db
pólót 400.000 vagy 600.000 FT-ért. Ezért mondtuk, hogy nem fogjuk odaadni a pénzt abban a
formában, mert abból az összegből kétszer, háromszor annyi póló jött volna ki. Ennek ez volt az
oka.  Meg kell nézni, hogy 2019-ben mennyit kapott a futóversenyre a SZATE. Én felajánlottam
neki, de azt mondták, hogy nem vállalják. Úgy gondolom, hogy ez eldőlt, két héttel a rendezvény
előtt meg fogják csinálni az illetékesek.

Akkor  határozat-tervezet 1-es pontját a Sörfesztivál kivételével támogatnánk, azzal a kitétellel,
hogy  megvizsgáljuk a szeptemberben megrendezésre kerülő Népművészeti forgatagban
fellépőknek a lehetőségét.
A 2-es pont lenne, hogy 22 MFt keretösszeget biztosítanánk a programok megvalósítására
A 3. pont a kulturális események lebonyolításában résztvevő dolgozók bérére akkor ne adjunk?

Vislóczki Zoltán: Meg kell vizsgálni konkrétan.
Oroszné dr. Nagy Matild:  A kérelemben 9.360 EFt volt megjelölve. A Pénzügyi és Közjóléti
Bizottság kérése az volt, hogy  a támogatás megítéléséhez részletes kimutatást kapjunk.

Horváth Tibor: Akkor a 3-4-es pontokban nem döntenénk most.
Akkor az a javaslat, hogy az 1-es pontban a Sörfesztivál kivételével fogadnánk el, úgy, hogy
programtervet állítunk össze a néptáncos rendezvény vonatkozásában. A 2-es pontban 22 MFt
támogatási keretet biztosítunk. És a 4-es pont utolsó mondata, valamint az 5-ös pont marad.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nagykálló Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
56/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a
Nagykálló Város 2022. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó

költségeknek az elfogadása tárgyában
Képviselő-testület

1.) a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészített, Nagykálló Város 2022. évi kulturális
program-tervezetét és a hozzá kapcsolódó költségvetést ‒ a Sörfesztivál kivételével -
jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.



113

2.) a 2022. évi költségvetésben 22.000.000,-Ft-ot biztosít támogatásként a programok
megvalósítására.

3.) Az esemény esetleges elmaradása esetén a támogatás összegét más célra felhasználni a
Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

4.) 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.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: polgármester, ügyvezető

Határozatot kapják:
· Nagykálló Közhasznú Nonprofit Kft.
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

2022. évi kulturális rendezvények részletes költségvetés tervezete

Dátum
Rendezvény
megnevezése Tevékenység Előkalkuláció Összesen:

2022.01.21

Magyar Kultúra
Napja és

Kálló Kincse
kiállítás

plakát, meghívó, emléklap,
pogácsa, ásványvíz 50 000 Ft 50 000 Ft

2022.03.08
Nemzetközi

Nőnap Műsor, virág, ajándékok 300 000 Ft

Nyomtatványok, meghívó szerk. 100 000 Ft

Vendéglátás 200 000 Ft

Bejelentések (Artisjus) 15 000 Ft

Össesen: 615 000 Ft 615 000 Ft

2022.03.15 Nemzeti ünnep Nyomtatványok, meghívók 20 000 Ft

Helyszíni dekoráció 5 000 Ft

Technikai feltételek biztosítása 15 000 Ft
Bejelentések
(Rendvéd.szervek,Artisjus) 15 000 Ft
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Koszorúzáshoz virág, mécses 50 000 Ft
Futóverseny költségei(pólók,
díjak) 250 000 Ft

Összesen: 355 000 Ft 355 000 Ft

2022.04.11
Költészet napja
(Petőfi Sándor és

plakát, meghívó, emléklap,
pogácsa, ásványvíz 50 000 Ft 50 000 Ft

Tamási Áron
emlékév)

2022.05.01 Majális
Nyomtatványok,szórólapok,postak
öltség 100 000 Ft
Előadóművészek díja,utiköltség,
vidámpark 800 000 Ft
Bejelentések (rendvéd.szervek,
Artisjus) 15 000 Ft

Ajándéktárgyak,oklevelek,díjak 100 000 Ft

Egészségügyi sátor 80 000 Ft
Buszjárat a tér és Harangod
között 50 000 Ft
Kézműves foglalkozások
alapanyagai 60 000 Ft

Áramellátás költs. (vidámpark…) 120 000 Ft

Összesen: 1 325 000 Ft 1 325 000 Ft

2022.05.30 Gyermeknap
Nyomtatványok, plakát,
szórólapok 20 000 Ft
Előadóművészek tiszteletdíja
(bábelőadás) 300 000 Ft

Gyerekkoncert 500 000 Ft

Vidámpark 600 000 Ft

Technikai feltételek biztosítása 35 000 Ft
Bejelentések (Rendvéd.szervek,
Artisjus) 15 000 Ft

Ajándéktárgyak, oklevelek, díjak 50 000 Ft

Egészségsátor 80 000 Ft
Kisvonat a város és Harangod
között 200 000 Ft
Kézműves foglalkozás díja,
alapanyagok 120 000 Ft

Áramellátás biztosítása 50 000 Ft

Összesen: 1 970 000 Ft 1 970 000 Ft
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2022.05.31 Hősök Napja
plakát, meghívó, emléklap,
pogácsa, ásványvíz 50 000 Ft 50 000 Ft

2022.07.23-
31

TÉKA
Népművészeti

Tábor

Nyomtatványok, plakát,
meghívó,programfüzet,boríték,
postakölts.) 300 000 Ft

Előadóművészek tiszteletdíja 1 600 000 Ft

Táncpedagógusok tiszteletdíja 1 800 000 Ft

Zenekarok 2 400 000 Ft

Foglalkozásvezetők 2 200 000 Ft
Technikai feltételek biztosítása
(hangosítás, színpad,
fénytechnika) 400 000 Ft

Sátorbérlés 400 000 Ft

Vendéglátás (fellépők) 300 000 Ft

Biztonsági szolgálat 900 000 Ft
Bejelentések (Bizt.szervek,
Artisjus) 20 000 Ft
PR Marketing (Tv, újság, rádió,
Net) 150 000 Ft

Egészségügyi sátor/orvos 300 000 Ft

Foglalkozások alapanyagköltségei 1 200 000 Ft

Karszalagok, étkezési jegyek 150 000 Ft

Áramellátás biztosítása 120 000 Ft

Vízellátás , szennyvíz 1 000 000 Ft

Tisztítószerek 300 000 Ft

Megbízási díjak 300 000 Ft

Üzemanyagköltség 60 000 Ft

Összesen: 13 900 000 Ft 5 900 000 Ft

2022.08.20
Államalapítás

ünnepe
Nyomtatványok, plakát, meghívó,
boríték, postaköltség) 20 000 Ft
István a király + hangosítás (vagy
az Egri Csillagok) 1 500 000 Ft

Tüzijáték 500 000 Ft
Bejelentések (rendvéd.szervek,
Artisjus) 15 000 Ft
Díjazottak ajándéka, oklevelek,
virág 200 000 Ft
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Nemzeti szalag, kenyér 15 000 Ft

Összesen: 2 250 000 Ft 2 250 000 Ft

2022.09.03 X. Lecsófesztivál
Nyomtaványok, plakát,
szórólapok, boríték, postaköltség 30 000 Ft

Harangod Előadóművészek tiszteletdíja 1 200 000 Ft

Technikai feltételek főzéshez 200 000 Ft

Vendéglátás (fellépők) 200 000 Ft
Bejelentések (Bizt.szervek,
Artisjus) 15 000 Ft

Ajándéktárgyak, oklevelek 100 000 Ft

PR Marketing 50 000 Ft

Egészségügyi sátor 80 000 Ft

Alapanyagok beszerzése 150 000 Ft

Zsűri tiszteletdíja 30 000 Ft
Buszjárat biztosítása a Főtér és
Harangod között 50 000 Ft
Kézműves foglalkozások,
alapanyag költségek 30 000 Ft

Áramellátás biztosítása 100 000 Ft

Vízdíj,szippantás 150 000 Ft

biztonsági szolgálat 200 000 Ft

Összesen: 2 585 000 Ft 2 585 000 Ft

2022.09.10
Népművészeti

forgatag
Nyomtatványok, plakát, meghívó,
szórólapok, boríték, postaköltség 25 000 Ft

Helyszíni dekoráció 50 000 Ft
Technikai feltételek biztosítása
(hangosítás, színpad,
fénytechnika) 50 000 Ft

Fellépők tiszteletdíja 400 000 Ft

Vendéglátás (üdítő, pogácsa) 30 000 Ft

Bejelentések (Bizt,szolg. ,Artisjus) 15 000 Ft
Kézműves foglalkozás,
alapanyagok 30 000 Ft

Összesen: 600 000 Ft 600 000 Ft

2022.10.01 Idősek napja
fellépők,plakát, meghívó,
emléklap, pogácsa, ásványvíz 600 000 Ft 600 000 Ft
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2022.10.01 Zene világnapja
plakát, meghívó, emléklap,
pogácsa, ásványvíz 120 000 Ft 120 000 Ft

2022.10.06
Aradi vértanúk
megemlékezés

Nyomtatványok, plakát, meghívó,
boríték, postaköltség 5 000 Ft

Bejelentések (Bizt.szolg., Artisjus) 10 000 Ft
Koszorúzáshoz asztal, virág,
mécses 30 000 Ft

Összesen: 45 000 Ft 45 000 Ft

2022.10.23
56-os Forradalom
és Szabadságharc Előadóművészek tiszteletdíja 100 000 Ft

Emlékműsor
Bejelentések (Bizt.szervek,
Artisjus) 10 000 Ft

Koszorúzáshoz virág, mécses 30 000 Ft

Összesen: 140 000 Ft 140 000 Ft

2022.11.05
IX.Kállai Kettős
Kórustalálkozó

plakát, emléklap, zsűri
tiszteletdíja, kórusok
tiszteletdíja,bérleti díj 500 000 Ft 500 000 Ft

2022.11.27-
12.18

Advent és
Mikulás

Nyomtatványok, plakát,meghívó,
szóróanyag, gyertya,
 egyéb 100 000 Ft

Városi karácsony Előadóművészek tiszteletdíja 500 000 Ft
Helyszíni dekoráció (Mikulásház,
adventi koszorú, Főtér díszítése) 250 000 Ft
Bejelentések Bizt.szervek,
Artisjus 15 000 Ft

Összesen: 865 000 Ft 865 000 Ft

2022.12.31

Pezsgős
koccintás

Óév búcsúztató,
Új évi köszöntő a
Szabadság téren Hangosítás, pezsgő 200 000 Ft 200 000 Ft

2022. évi rendezvények összesen: 22 120 000 Ft
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Tájékoztató adatok

Téka Népművészeti Tábor tervezett ktg 13900000

NKA pályázat -1000000

Bevétel részvételi díjak -7000000

Önkormányzati támogatásba beállított 5900000

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

Orosz Mihály Zoltán:  Javasolni szeretném, hogy a szilveszteri rendezvényre 10 pezsgőt vegyetek
már.

Bereczkiné Pápai Margit:  Benne van a programtervben!

Tárgy: (14.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Televízió működtetéséhez kapcsolódó támogatási
kérelem tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek a tévé működésének digitális átállásához szükséges eszközök beszerzésének a
költségeit.

Horváth Tibor: Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez a történet, hogy idáig
eljutottunk, ez szeptember óta megy, és  folyamatos napi kínlódás van.
Ezáltal el fogunk jutni odáig, hogy márciusban elindulhat a digitális műsorszolgáltatás, és nem
csak Nagykállóban, hanem szűk körzetünkben, kb. 25.000 háztartásban lesz elérhető a Nagykállói
TV-nek a műsora. Ezt igazából nem mi kértük, hanem a sugárzásnak a sajátossága miatt vált
szükségessé.

Bereczki Mária:  A Nonprofit Kft. 2,5 MFt-ot kér, amely már tartalmazza a beszereléseket is.

Horváth Tibor: Akkor 2,5 MFt-tal támogatnánk a Televízió működtetéséhez kapcsolódó
költségeket. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

57/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

a Nagykállói Televízió működtetéséhez kapcsolódó támogatási kérelem tárgyában

Képviselő-testület

- A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Nagykállói televízió digitális
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére 2.500.000,-Ft támogatást
biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

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

Tárgy:  (15.tsp.)  Előterjesztés   a  Nagykállói  Napstrand  üzemeltetésre  történő átadása  a
TESZOVÁL Kft. részére tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor:  A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  Megtárgyalta a bizottság,és nem támogatta.
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Horváth Tibor: Ennek  a  lényege  az  lett  volna,  hogy  ahhoz,  hogy  az  URBS  NOVUM  Kft.-ét  meg
tudjuk majd szüntetni, a tevékenységeket szét kellene osztani. Azért volt a Teszovál Kft. tervben,
mert az ügyvezetőnek van hozzá végzettsége.

Bereczki Mária:  Lejárt az üzemeltetési szerződés. Az üzemeltetési szerződés az alapja annak,
hogy különböző engedélyeket az adott évre vonatkozóan beszerezzék. Tehát valakinek kell, hogy
üzemeltetési szerződése legyen, mert úgy tud elindulni, hogy 2022. évben a strand megnyithasson.
Valakit kell, hogy mondjuk, hogy üzemeltetési szerződést kössön, ha azt szeretnénk, hogy a strand
megnyisson.

Sőrés László: Azzal tisztában kell lenni, hogy lesznek költségek amivel a működést finanszírozni
kellesz, vagy nem lesz strand.

Horváth Tibor: Úgy döntöttünk, hogy a meleg medence burkolását megnézzük csempével. A nagy
medencénél csak tákolgatni tudunk. Ott a nulláról kellene elindulni.

Vislóczki Zoltán: Azért meg kellene nézetni, hogy biztosan mi a probléma. Arra készüljünk fel,
hogy előbb-utóbb azt rendbe kell tenni, még ha nem is az idei évben,mert lassan kezdődik a
szezon.  Addig  míg  van  a  holt  időszak,  egy  szakemberrel  meg  kell  nézetni.  Mérjük  fel  mi  a
probléma, hogy egyáltalán javítható vagy csak tákolunk.

Horváth Tibor: Azt meg lehetne csinálni egy jó burkolással, de akkor az egészet, és fagyálló
csempével. Turisztikai pályázatra, ami lesz a TOP-Plusz-ban, ami lesz májusban, abba szeretnénk
mindent beletenni. Abban a pályázatban komplett energetikai korszerűsítés, gépészeti
korszerűsítések, költséghatékony működés megoldására lehet pályázni. Felvettük a kapcsolatot
egy szakemberrel, aki el fog jönni, és elmondja, hogy milyen lehetőségek vannak, akár
látványmedence, csúszdák, amik reálisan beleférnek a pályázatba. Még most egyenlőre az
alapdolgokat tervezzük. A legnagyobb kérdés ott a kút.

Vislóczki Zoltán: Nagyon jó, hogy lesz ez a pályázati lehetőség, de azzal is számolni kell, hogy ha
nem nyerünk, akkor viszont a „B” tervet meg kell tervezni. Kell lenni egy olyan tervnek, olyan
típusú költségvetésnek, hogy ha bezár augusztus végén, akkor még tudunk lépni.  Támogatom
mindenképpen, csak akkor ezt belátható időn belül kérjünk a kútra felmérést, illetve a medence
javítását.

Horváth Tibor: A végleges megoldás, ha a burkolás nem, akkor az a technika, amit javasoltam a
meleg vizes medencénél is, azt mindenképpen jó lenne.  Ez a műanyag hegesztett PVC medence
borítás. Olyan mint a linóleum. Olyan helyen a legjobb alkalmazni, ahol ilyen problémák vannak,
hogy elmegy a víz. Azt a csempére fel lehet tenni. Ez egy szükségmegoldás lenne.
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Vislóczki Zoltán: Nem tudjuk milyen a technológia, és ha megsérül, akkor az egészet kompletten
kell cserélni.

Papp László:  A vízfolyás milyen kárt csinált?

Horváth Tibor: Nincs olyan nyoma, hogy tudjuk mi a probléma. Az lenne a legjobb, ha látnánk,
hogy valahol jön fel a víz. Egyedül a túlfolyóban jelenik meg, ott szivárog befelé, de máshol nincs
folyás sehol.

Orosz Mihály Zoltán:  Teremi István nagyon le van terhelve, és nem tudom, hogy fogja megoldani
a strand működtetését is.  Tehát hogy fogja ezt üzemeltetni?

Horváth Tibor: Az Urbs Novum Kft. vezetője is Teremi István, tehát el tudja látni ott is.

Orosz Mihály Zoltán:  Nem látjuk a szerződést, nem tudjuk, milyen feltételekkel adjuk át.
Nem lehet találni más strand üzemeltetőt? Szerződést meg fogjuk kapni? Megszavazzuk a
szerződést, és nem is tudjuk, hogy mit.

Bereczki Mária:  Ugyanazokkal a feltételekkel lenne megkötve a szerződés.

Orosz Mihály Zoltán:  Tavaly miért tákoltunk a medencében? Mennyiért csinálta a vállalkozó
tavaly a medencét?

Bereczki Mária:  A vállalkozó 1,5 EFt + Áfa összegért csinálta meg tavaly a medencét.

Orosz Mihály Zoltán:  Most megint javítja a medencét?

Horváth Tibor: A felső négy sort telibe kellett csempézni. Jön a jó idő, és kimegyünk felmérni  a
feladatokat.

Orosz Mihály Zoltán:  Akkor kapunk szerződést, meg a kút hogy volt, a vállalkozóval mennyi volt a
költség.
Én már most mondom, hogy semmilyen garancia nincs a normális működtetéshez, mert Teremi
István úgy le van terhelve, hogy nem lesz erre ideje. Ha egyáltalán ki fog nyitni a strand.

Horváth Tibor: A határozat-tervezet 1-es pontba kerülne bele, hogy 2022. március 1. napjával
adnánk át üzemeltetésre.
Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 4 igen-, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

Horváth Tibor: Akkor kérek javaslatot, mert nem fogadta el a testület a javaslatomat. Ha nem lesz
javaslat, akkor az idén nem nyit ki a strand. Mondjatok valakit, akinek odaadjuk.

Orosz Mihály Zoltán:  Hogy áll az URBS NOVUM KFt. megszüntetése, beolvadása másik Kft.-be?
Még év végéig sem lesz meg szerintem.

Vislóczki Zoltán: A szerződést ha látnánk, akkor nem lenne kérdés.

Bereczki Mária:  Csak akkor mondja ki a testület, hogy az URBS NOVUM Kft. részére adja át
üzemeltetésre a strandot! Csak valaki kell.
Az URBS NOVUM KFt. esetében nagy valószínűséggel most még nem lesz beolvadás. A héten
kaptunk egy értesítést arra vonatkozóan, hogy az URBS NOVUM Kft., mint jogi személy ő is
érintett a Kft. NAV-os vizsgálatában, ezért a Ptk. szerint addig míg a vizsgálat folyik, nem lehet az
átalakulást végrehajtani.  Ez a NAV-os eljárás 2019-ben indult el.

Horváth Tibor: Javaslatot kérek!

Oroszné dr. Nagy Matild:  Ha Vislóczki képviselő-társamnak csak annyi volt a problémája, hogy
nem látja az üzemeltetési szerződést, és ha megnéznénk, akkor talán jutnánk valamire.

Bereczki Mária:  Mindjárt itt lesz a szerződés.

Vislóczki Zoltán: Nincs a szerződéssel egyébként semmi gond, csak egy pár apróság. Időszak
nincs meghatározva. A költségeket egyértelműen a cégnek kell vállalni. A belépődíjak évente
történő meghatározása a szerződés mellékletét képezi. Ebben ki dönt, az ügyvezető?

Bereczki Mária:  Nem, a képviselő-testület.

Horváth Tibor: Az én javaslatom továbbra is, hogy a Teszovál Kft.-vel kössünk üzemeltetési
szerződést.
Az eredeti határozat-tervezet szerint átadjuk üzemeltetésre  a korábbi szerződés feltételeivel 5
évre a Teszovál Kft. részére.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen-, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

58/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

a Nagykállói Napstrand üzemeltetésre történő átadása a Teszovál Kft. részére  tárgyában

Képviselő-testület

1.) Elfogadja, hogy a Nyíregyházi Körzeti Földhivatalnál a nagykállói 849 helyrajzi számon
nyilvántartott, 2,5574 ha nagyságú, valóságban 4320 Nagykálló, Bátori út 45. szám alatt
található, kivett strandfürdő megnevezésű, Nagykálló Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képező Nagykállói Napstrand 2022. február 22. napjával 5 éves időtartamra
üzemeltetésre történő átadását a TESZOVÁL Kft. részére.

2.) Felhatalmazza a polgármestert a TESZOVÁL Kft.-vel a Nagykállói Napstrand
üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére a korábbi üzemeltetési szerződés
feltételeinek megfelelően.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Teszovál Kft.
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/382/2022.
· Irattár

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

Tárgy: ( 16.tsp.) Előterjesztés  a Nagykálló, 848 hrsz. alatt lévő sportpályán műfüves pálya
kialakításához kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában hozott 23/2022. (I.27.) Kt. határozat
módosítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
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Horváth Tibor: Az előterjesztést a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta. A számok
változtak az önerő vonatkozásában.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság elfogadásra javasolta a határozat módosítását. Volt egy
javaslat, hogy a gyakorlati megvalósításánál a pálya tájolásán módosítsunk. Jegyző asszony
tájékoztatóját elfogadta a bizottság, hogy amennyiben nyertes pályázat lesz, akkor felül fogjuk
vizsgálni az elhelyezését.

Vislóczki Zoltán: Hiába lesz műfüves pályánk, hogy ha a délutáni órákban használhatatlan.
Amikor megy le a nap, az egyik csapatnak pont a szemébe süt. Ennek van jelentősége. Ez egy
szakmai javaslat.

Bereczki Mária:  Úgy gondolom, hogy ha van egy pozitív döntés, hogy támogatják a pályázatunkat,
akkor meg lehet nézni, hogy lehet-e benne módosításokat eszközölni, lehet-e a költségvetésen
változtatni.

Vislóczki Zoltán: Van egyébként rá igény.

Horváth Tibor: Ha nyer a pályázat, akkor megbeszéljük a továbbiakat. Aki egyetért a határozat-
tervezettel, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

59/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

A Nagykálló, 848 hrsz alatt lévő sportpályán műfüves pálya kialakításához kapcsolódó
pályázat benyújtása tárgyában hozott 23/2022. (I.27.) Kt. határozat 2. pontja az alábbiak

szerint módosul
Képviselő-testület
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1. A Nagykálló, 848 hrsz alatt lévő sportpályán műfüves pálya kialakításához kapcsolódó
pályázat benyújtása tárgyában hozott 23/2022. (I.27.) Kt. határozat 2. pontja az alábbiak
szerint módosul

2. A fejlesztés összköltsége: nettó: 16.434.970.-
- Igényelhető támogatás az összköltség 75%-a: nettó: 12.326.227.-
- Saját forrás az összköltség 25%-a: nettó:   4.108.743.-

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:
- ügyintéző  (Pály/4-5/2022.)
- képviselő-testületi referens
- irattár

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

Tárgy: (17.tsp.) Előterjesztés a  Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A napirendet a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság  megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság elfogadásra javasolta a napirendet.

Horváth Tibor: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? ‒ Nincs.

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 7 igen-, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a
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Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában
Képviselő ‒ testület

a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2022. 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 Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának hatékony megszervezése és
végrehajtása. Alapelv: önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatok biztonságos ellátását.

4.) Az országgyűlési választáshoz és népszavazáshoz kapcsolódó feladatok színvonalas,
zökkenőmentes ellátása.

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.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:
- Képviselő ‒ testületi referens
- ügyintéző
- Irattár

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tárgy: ( 18.tsp.) Előterjesztés   vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság megtárgyalta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság még a korábbi ülésén megtárgyalta, és elfogadásra
javasolta a tájékoztatót. Mindenki határidőben leadta a vagyonnyilatkozatát.
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Horváth Tibor: Kérdés, észrevétel van-e valaki részéről? ‒ Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

61/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában

Képviselő-testület

- elfogadja Nagykálló Város Polgármestere, képviselő-testületi tagjai, valamint nem
képviselő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
szóló tájékoztatót.

Határozatot kapják:
- Képviselő-testületi referens
- Irattár

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

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés  szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság  megtárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A bizottság elfogadásra javasolta. A Helyi Választási Iroda vezetője
tesz javaslatot, módosítási lehetőség nincsen benne, a jogszabály alapján.
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Orosz Mihály Zoltán: Örülök annak a gyakorlatnak, hogy jegyző asszony a facebookon, meg az
önkormányzatnál toborozták az önkénteseket a bizottságba. Polgármester Úr egyik oldalon
dörgölőzöl az országgyűlési képviselőhöz a Fidesz irányába, a másik oldalon meg gyűjtöd a
civileknek az ellenőrző bizottságot.

Horváth Tibor: Én senkit fel nem hívtam ebben az ügyben.

Bereczki Mária: A napirend a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztására vonatkozik.

Horváth Tibor:  Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

62/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Képviselő-testület

1. Nagykálló Város Szavazatszámláló Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
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11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)

2. Felhívja a polgármestert, hogy megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: HVI vezető, polgármester
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló Város közigazgatási területén található
szennyvízátemelők állapotára vonatkozó tájékoztató tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az előterjesztést a Városstratégiai Bizottság megtárgyalta.

Bereczkiné Pápai Margit:  A tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolta, de azt sérelmezzük,
hogy nagyon nem történik semmi. Jó néhány hónappal ezelőtt itt voltak a Nyírségvíz Zrt. részéről.
Talán annyi megtörtént, hogy a csapadékvíz és szennyvíz rendszerbe történő belevezetést
ellenőrizték, de egyéb nem történt. A 2022. évre be van tervezve, hogy miket valósítanának meg. A
Nagybalkányi utca van erre az évre. Jó lenne, ha belekerülne a Vadkert és Deák F. utca, ahol a
legégetőbb a probléma.

Bereczki Mária:  A lakóházaktól kivezetett csapadékvíz okozza véleményük szerint a terhelést.
Javasolják a közterületi csapadékvíz-elvezetés hiányosságainak feltárását.

Orosz Mihály Zoltán:  Abban  segítsenek,  hogy  hol  vannak  azok  a  pontok,  ahol  belefolyik  a
szennyvízrendszerbe.

Bereczki Mária:  A Nyírségvíz Zrt. azt ellenőrizte, hogy hol van belevezetve a szennyvízrendszerbe
a csapadékvíz. Ahol találtak ott elindították az eljárást. Én 6-8 ilyen esetről hallottam. Amit most
leírtak, az az ingatlanokról az utcára vezetett vizet jelenti.

Horváth Tibor: Ebben a tervben még szerepelnek egyéb tételek. Amit nagyon kérnének a Dózsa
Gy. út végén lévő átemelő. Kérésük, hogy jó lenne, ha tudnánk finanszírozni. Az egy mélyterület, és
nincs rajta a kijelzés. Gyakran van vele hiba, de mindig meg kell várni, hogy valaki betelefonáljon.
A kérelemben 2.390 EFt-tal van tervezve, de ez nem ennyi, hanem csak a vezérlés részét kellene
kiépíteni, mert ha az rajta van, akkor nem kell az egészet megcsinálni. Egy olyan 1 MFt körüli
összeg lenne.

Sőrés László: Egyeztetni kellene, mert nem a Dózsa Gy. úton, hanem a Bem utca sarkánál van
gond. Egy Bem utcai lakos már jelezte korábban, hogy a fürdőszobájában feljön a szennyvíz.
Nekem azt mondták tegnap, hogy a Bem úti részt kellene megoldani, mert az a rész sokszor el van
dugulva, és nem tudják időben észrevenni a hibát. Ez akkor is gondot okoz, ha nincsen csapadék.
Ezen a részen a lakosok nem jelzik a Nyírségvíz Zrt. felé, hogy az átemelőnél világít a lámpa, vagy
nem tudják, hogy jelezni kell, vagy közömbös részükre ez a dolog.
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Orosz Mihály Zoltán:  Biri  felől  tudom, hogy mindig azt mondják, hogy minden rendben van, de
azért még azt vizsgálni kellene. Ha lehet, akkor azt a szerződést, - ami nem eléggé inspirálja Biri
település vezetőit, - a közműátadási szerződést meg kellene nézni, hogy mikor jár le, mikor  lehet
módosítani.

Bereczki Mária:  Határozatlan időre szól.

Orosz Mihály Zoltán:  Biztos van valami, hogy módosítani lehet, vagy felmondani.

Bereczki Mária:  Az egész közmű hálózat van átadva a Nyírségvíz Zrt. részére.

Horváth Tibor: Az akkori átadási állapotot elméletileg nem lehet módosítani.

Orosz Mihály Zoltán:  Azt mondták, hogy nem megfelelően lett annak idején megosztva a költség
Biri és Nagykálló között. Azt igazságosabbá kellene tenni.

Horváth Tibor: Én is végig jártam alpolgármester úrral a szakadó esőben órát fotózni, de jött a
magyarázat rá, hogy az nem teljesen az. Eső napján kétszer annyi volt az átfolyó mennyiség.

Busák Sándor:  A Nyírségvíz Zrt. meg azt mondta, hogy minden rendben van.

Sőrés László: Jó lenne, ha egy külső szakembert kérnénk fel a vizsgálatra, adjon magyarázatot,
hogy az hogyan működik helyesen. Az esős időben többszöröse az átjövő mennyiség, és az jó vagy
nem jó.
Annyi szól a Nyírségvíz Zrt. mellett, hogy a szennyvíziszapot elszállították. Kitakarítottak, innentől
kezdve napra készen elszállítják. A saját költségükön szállították el.

Busák Sándor:  Egy olyan szakértőt kellene felkérni, akit elfogad minden fél.

Sőrés László: Ha egy másik ember mondaná, hogy hogyan kell értelmezni azt a műszert, azokat
a számokat, akkor tudnánk érvelni.

Horváth Tibor: Nem átfolyás mérő, nem a mennyiséget mérte, hanem valamit.

Bereczki Mária:  Az üggyel kapcsolatosan a Nyírségvíz Zrt. válaszában leírta, hogy az adott
hónapban milyen értékeket mutatott a mérő műszer.

Busák Sándor:  Birivel minden rendben, csak nálunk van gáz?
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Sőrés László: Biriben egyetlen egy rákötés nincsen, míg valahol meg nem találjuk. Azzal
mindannyian egyetértünk, hogy meg kellene találni a hibákat.  Nekünk nincsen bajunk Biri
településsel sem és polgármester asszonnyal sem, nekünk az a bajunk, hogy nem működik
rendesen a rendszer, keressük a hibát.

Horváth Tibor: A határozat-tervezet első pontja, hogy elfogadjuk a tájékoztatót. A második pont a
költségekről szóló döntés. Ide kellene egy javaslat. Én azt mondom, hogy ez alapján az lenne a
legégetőbb, hogy a Dózsa Gy. úti átemelőnek a fejlesztésére kellene egy felhatalmazást adnunk. A
továbbiakat pedig leegyeztetnénk.

Orosz Mihály Zoltán:  Én azt mondom, hogy mondják már meg, hogy milyen csapadékvíz elvezetőt
kellene szerintük csinálni, hogy a Vadkert ‒ Deák F. utca szennyvíz problémája megoldódjon. Ne
menjünk el a probléma mellett.

Horváth Tibor: Azt kellene megkérdezni, hogy a vizsgálatnak milyen eredménye volt, meg akkor
vagy adjanak valami javaslatot arra, hogy lehetne megoldani.

A Dózsa Gy. út átemelőjének fejlesztése támogatható? Akkor ezt támogatnánk, a többiről meg
információt kérnénk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

63/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

TTáájjéékkoozzttaattááss NNaaggyykkáállllóó VVáárrooss kköözziiggaazzggaattáássii tteerrüülleettéénn ttaalláállhhaattóó sszzeennnnyyvvíízzáátteemmeellőőkk áállllaappoottáárraa
vvoonnaattkkoozzóóaann

A Képviselő-testület:
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a Nyírségvíz Zrt. Nagykálló Város szennyvízhálózatán található szennyvízátemelők állapotára
vonatkozó tájékoztatásával kapcsolatban alábbi döntést hozza:

1. a Nyírségvíz Zrt. Nagykálló Város szennyvízhálózatán található szennyvízátemelők állapotával
kapcsolatban érkezett tájékoztatót e l f o g a d j a.

2. támogatja a Nagykálló, Dózsa Gy. úti átemelő korszerűsítését  1.000.000 Ft keretösszegig.

3. tájékoztatást kér a Nagykálló, Vadkert út és Deák Ferenc úton történő szennyvízfeltörés kapcsán
készült vizsgálat eredményéről. Kéri tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy a csapadékvíz
rendszerben milyen módosítás, fejlesztés szükséges az esetleges probléma megoldására.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
Határidő: 2022. április 30.

HHaattáárroozzaattoott kkaappjjáákk::
1. Nyírségvíz Zrt. Madai Gábor Üzemvezető 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
2. Képviselő ‒ testületi referens
3. Ügyintéző
4. Irattár

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

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés  a Nagykálló 0623/9 hrsz-ú ingatlan cseréjével kapcsolatos
kérelem tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Érkezett egy kérelem ingatlancserével kapcsolatosan. A Városstratégiai Bizottság
megtárgyalta.

Bereczkiné Pápai Margit:  Megtárgyalta a bizottság, de nem született döntés.

Busák Sándor:  Én elfogadásra javasoltam, mert hosszú távon van értelme a cserének.

Horváth Tibor: Ez a terület az ipari park mellett található. Ezt a területet felajánlott a kérelmező,
és cserébe, amit szeretne az a paprika földként mezőgazdasági programban korábban használat
terület.
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Bereczkiné Pápai Margit:  Illetve a Benettonnal szemben is van terület. Ahogy kiszámolta a
műszakis kolléga, többszöröse az általunk adott terület. Az aranykorona értéke jóval jobb, de, ha
mi nem termelésre használjuk, akkor az nem igazán vehető figyelembe.

Horváth Tibor: Több aranykorona értékű, annál többe kerül a föld.

Busák Sándor:  De az ipari parkot tudnánk bővíteni. Mi azt 4000 Ft/m2-ért el tudjuk adni, aminek
az értékéből tudnánk vásárolni.

Horváth Tibor: Ez az egész onnan indult, hogy sokkal jobb ajánlata van ettől, de stratégiailag neki
azok a területek fontosabbak lennének, mint amit ajánlottak érte.

Vislóczki Zoltán: Egyébként tényleg lehetne hosszú távon úgy gondolkodni, hogy ha az összes
földterülettel koncepcionálisan terve lenne  az önkormányzatnak, és amit Busák képviselő-társam
is mondott, elgondolkodtató. Nagyjából olyan 1.500 Ft-ra jönne ki ennek a területnek a
négyzetmétere. Nyilván átminősítés is van. Ha a különbözetért mi mindig jó minőségű legalább
annyi területű földet vásárolunk mint, amit adtunk, és a testületi határozat is úgy szól, akkor én
elvben tudnám támogatni. De csak úgy, hogy a maradék összegből legalább annyi területet
vennénk, amennyit adtunk koncepcionális szinten.

Sőrés László: Az a földterület, amiről szó van, összesen 4,5 ha, abból 2 ha kivett telephely,
aminek az esetében már nem kell a kivonásért fizetni. Ott van áramellátás. Ott egy telephely
minimum 4-5 MFt ha-onként. A cserébe ajánlott területet átminősíttetjük, ki kell oda vinni az ipari
utat,  és még a teljes közművet 30 MFt-ért viszik ott át,  mert van egy dűlő út,  amire lejegyzés is
van. Abból soha nem lesz ipari park.  Akkor lesz 4 000,-Ft-os négyzetméter ára, ha ipari park lesz.
Tehát azt bárki megveszi, ha ott nem engedsz egy kijárást, akkor nem tud kimenni. Ha valaki ott
abban lát fantáziát, akkor vegye meg magának, próbálja meg kialakítani, de biztos, hogy nem
sikerül.  Számszakilag ezt nem érdemes megvenni. Ez csak ipari terület lehet, de nem ipari park.
Nekem  ez a véleményem, de mindenki dönt, ahogy jónak tartja.

Orosz Mihály Zoltán:  Egyetértek ezzel.

Horváth Tibor: Én valamikor 2020. elején megnéztem ott a területeket, amikor volt róla szó, hogy
pályázati lehetőség lesz ipari park bővítésére. Én úgy gondolom, hogy ha valamikor fejleszteni
akarnánk az ipari parkot, akkor azt egyben lehetne gondolkodni. Úgy lenne érték. A közművek
kiépítése már több ingatlant érinthetne.
Felteszem a kérdést.  A határozat-tervezetben szereplő helyrajzi számokra vonatkozóan, aki a
cserét támogatja, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 6 nem szavazattal a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

64/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykálló 0623/9 hrsz. ingatlan cseréjével kapcsolatban

A Képviselő-testület:

a Vass András 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 14. sszzáámm aallaattttii llaakkooss kkéérreellmméérree aa ttuullaajjddoonnáábbaann
lléévvőő Nagykálló 0623/9 hrsz. ingatlan Kállai Kettős Közalapítvány 1/1 tulajdoni hányadban
tulajdonában lévő 0218/37 hrsz.-ú 2.0473 ha területű, szántó művelési ágú, a Kállai Kettős
Közalapítvány 2/4 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 0229/6 hrsz.-ú 1.0860 ha területű,
szántó művelési ágú, Kállai Kettős Közalapítvány 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában lévő
0228/36 hrsz.-ú 1 ha területű, kivett telephely művelési ágú és a Kállai Kettős Közalapítvány 1/1
tulajdoni hányadban tulajdonában lévő 0228/37 hrsz.-ú 1.0636 ha területű, kivett telephely
művelési ágú ingatlanokkal való cseréjével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

- a Nagykálló, 0623/9 hrsz.-ú ingatlant a Kállai Kettős Közalapítvány tulajdonában lévő
0218/37, 0229/6, 0228/36 és 0228/37 hrsz.-ú inatlanokra történő cseréjét nem
támogatja.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
Határidő: 2022. március 31.

HHaattáárroozzaattoott kkaappjjáákk::
- Vass András 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 14.
- Képviselő ‒ testületi referens
- Ügyintéző
- Irattár

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tárgy: (22.tsp.) Előterjesztés természetvédelmi kategória és hozzá kapcsolódó elővásárlási
jog törlésére vonatkozó kérelem tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor:  Az előterjesztést a Városstratégiai Bizottság megtárgyalta.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Már többször jeleztem, hogy azt vizsgáljuk már meg, hogy ezeket a
lakóházas ingatlanokat, amiket érint ez az elővásárlási jog, milyen módon tudnánk akár
részletekben kivonni a rendeletből, mert most is van több ilyen anyag, és a vevő részére gondot
jelent. Még vannak azok a kedvezmények, amelyekkel a fiatalok ezen a részen viszonylag olcsón
tudnak ingatlant vásárolni CSOK-kal, hitellel. Ez az eset szintén ilyen, hogy hitellel szeretnének
tulajdonközösséget megszüntetni, de nem tudja, mert a bankok nem állnak vele szóba. Én úgy
gondolom, hogy ha a termőfölddel kapcsolatban nem is töröljük, legalább a lakóingatlanok
vonatkozásában szüntessük meg. Ez nagy segítség lehet a lakosoknak is.

Horváth Tibor: Egyetértek. Szerintem a következő testületi ülésre megnézzük.

Bereczki Mária:  Ha most képviselő asszony javaslatával egyetért a képviselő-testület, akkor már
úgy küldenénk el a Hortobágyi Nemzeti Parknak, hogy ezekről az ingatlanokról szeretnénk az
elővásárlási jogot levenni.

Horváth Tibor: Az is idő mire a Hortobágyi Nemzeti Park mire válaszol az is hosszú heteket vesz
igénybe.

Sőrés László: Lehet tudni, hogy mennyiért adja el?

Oroszné dr. Nagy Matild:  Nem eladó az ingatlan. Elváltak és tulajdonközösséget akarnak
megszüntetni. Úgy állapodtak meg, hogy kifizeti a volt házastársat, de csak hitelből tudja, de azt
nem tud igénybe venni, mert elővásárlási jog van rajta. Terhelt ingatlanra nem adnak hitelt,
semmit. Másoknál is ez a probléma.

Sőrés László: Az én véleményem az, hogy maradjon rajta. Eddig is megoldottuk azt, hogy
hozzájárulunk. Ha esetleg azon a területen adódna olyan lakás, ami árban nem olyan drága, akkor
lehetne venni, és szociális lakást lehet kialakítani. Ha azt mondjuk, hogy nem akarjuk
megvásárolni, akkor nem élünk elővásárlási jogunkkal. Azért jó lenne, ha tudnánk ezekről az
értékesítésekről.
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Orosz Mihály Zoltán:  Én egyetértek.

Vislóczki Zoltán: Én is rajta hagynám.

Horváth Tibor: A véleményekből az mutatkozik, hogy a többi lakóházas ingatlanon marad az
elővásárlási jog.
Aki egyetért azzal, hogy a kérelmező tulajdonában lévő ingatlanról az elővásárlási jog törlésre
kerüljön, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

65/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Kérelem természetvédelmi kategória és hozzá kapcsolódó elővásárlási jog törlése tárgyában

A Képviselő-testület:

1. a Nagykálló, belterület 5153 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar megnevezésű 3126 nm területű
4320 Nagykálló, Geszterédi út 33. szám alatt található ingatlanon lévő elővásárlási jog törlése
vonatkozásában a Nagykálló-Ludastó terület helyi védetté nyilvánításáról szóló 9/2007. (III.19.)
számú önkormányzati rendelet módosítását Horváthné Karóczkai Zsuzsanna kérelme alapján
támogatja.

2. felkéri a polgármestert a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulásának megadását
követően a rendelet módosítását terjessze a képviselő-testület elé a soron következő ülésre.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Értesülnek:
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· Horváthné Karóczkai Zsuzsanna 4320 Nagykálló, Geszterédi út 43.
· Gazdasági irodavezető
· Ügyintéző Kp/98-2/2022.
· Irattár

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

Tárgy: ( 23.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló külterület 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az előterjesztést a Városstratégiai Bizottság megtárgyalta.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület elővásárlási
jogával.

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek? ‒ Nincs. Aki egyetért azzal, hogy ne éljünk az
elővásárlási jogunkkal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

66/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykálló külterület 0294/5 hrsz-ú ingatlan ügye

A Képviselő-testület:

Siska Zsolt és Siska-Rozgonyi Rita Emese mindketten 4320 Nagykálló, Geszterédi út 6. szám alatti
lakosok ½-1/2 arányban tulajdonukat képező, Nagykálló külterület 0294/5 hrsz. alatt
nyilvántartott, a természetben 4320 Nagykálló, Geszterédi út 6. szám alatt található kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös megnevezésű, 2158 m2 területű ingatlan tekintetében nem kíván élni
elővásárlási jogával.
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A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Értesülnek:

· Siska Zsolt és Siska-Rozgonyi Rita Emese 4320 Nagykálló, Geszterédi út 6.
· Képviselő-testületi referens
· Gazdasági irodavezető
· Ügyintéző Műsz/106-2 /2022.
· Irattár

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

Tárgy: ( 24.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló,
belterületi 2363/3 hrsz-ú ingatlanrész megvásárlása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság nem támogatta a kérelmet.

Papp László:  Arról beszéltünk, hogy ha megveszi az egészet, akkor támogatjuk.

Bereczkiné Pápai Margit:  Egyszer már kérte az ingatlant, de visszalépett. Így nem támogattuk.

Balogh László ügyintéző:  Én beszéltem vele, és megvenné az egészet.

Horváth Tibor: Ha eladjuk az ingatlant, akkor az árkot külön le kell választani.

Balogh László ügyintéző:  Az árok az külön van. Ha az ingatlan egyesítésre kerül, akkor ebből a
területből építési telek alakítható ki.

Sőrés László: Ha eladjuk, akkor le kell írnunk azt is, hogy semmiféle kártérítési igénye ne
legyen, hogy az a vizesárok ott megy. Én támogatom, hogy értékesítsük, viszont abban a formában,
hogy a csapadékelvezető árok ott megy keresztül.
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Horváth Tibor: Az lenne a javaslat, hogy értékesítsük az egész területet kérelmező részére azzal a
kikötéssel, hogy kártérítési igénnyel a későbbiekben nem élhet. Egy értékbecslést követően tudjuk
az árat meghatározni. A vízelvezető árok nem kerülhet megszüntetésre.

Vislóczki Zoltán: Nyilatkozassuk meg, hogy meg kívánja-e vásárolni az egész területet.

Horváth Tibor: Akkor úgy döntenénk, hogy ha azt nyilatkozza, hogy megvásárolná, akkor
értékbecslést készíttetünk, és a következő ülésen tudunk benne dönteni.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

67/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Papp Szabolcs 4320 Nagykálló, Kossuth u. 61. szám alatti lakos kérelme az önkormányzati
tulajdonban lévő Nagykálló, Krúdy Gyula utcában elhelyezkedő 2363/3 hrsz.-ú ingatlan

részének megvásárlása tárgyában

A Képviselő ‒ testület:

Papp Szabolcs 4320 Nagykálló, Kossuth u. 61. szám alatti szám alatti lakos kérelmére a Nagykálló
Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő Nagykálló, Krúdy
Gyula utcában elhelyezkedő 2363/3 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 962 m2 nagyságú
ingatlant

a.) szándékában áll értékesíteni, mely ingatlan megvásárlására vonatkozóan kérelmező írásos
nyilatkozata szükséges.

b.) amennyiben kérelmező nyilatkozatban megjelöli, hogy az ingatlant meg kívánja vásárolni,
abban az esetben a 40/2012.(XII. 20.) Önk. vagyonrendelete alapján értékesítésre jelöli, az
eladási árat a területre vonatkozó értékmeghatározás tudatában határozza meg a soron
következő ülésén.
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A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
                                                              Határidő: 2022. április 30.

Értesülnek:
- Papp Szabolcs 4320 Nagykálló, Kossuth út 61.
- Képviselő - testületi referens.
- Gazdasági Iroda.
- Ügyintéző Műsz./91/2022.
- Irattár.

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

Tárgy: ( 25.tsp.) Előterjesztés  a Nagykálló, Árpád út forgalomszabályozása iránti kérelem
tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  Azt tudjuk, hogy alapvetően egy irányú az út. Van egy 30-as tábla, ami
a forgalmat egy kicsit csökkenti. Talán még annyit lehetne enyhíteni, hogy súlykorlátozó táblát
kihelyeznénk.

Sőrés László: A célforgalmat be kell engedni. Ezt egy önkormányzat nem tudja garantálni, hogy
ne hajtsanak be.

Bereczkiné Pápai Margit:  Egy táblát kitehetjük, hiszen a szándék bennünk van, hogy segítsünk.
Azt  írta a kérelmében, hogy száguldoznak az autók az utcában.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Hát a száguldozás érdekes, amikor két oldal autók állnak.

Bereczkiné Pápai Margit:  Én is ezt mondtam.

Vislóczki Zoltán: Vannak már elég kulturált fekvőrendőrök, ami egy kicsit hosszabb. Van épített
is, ami valóban lelassítja az autót.

Busák Sándor:  Első lépésnek tegyük ki a táblát, és utána meglátjuk, hogy mit változik a helyzet.

Horváth Tibor: Akkor 7,5 t súlykorlátozó táblát tennénk ki, kivéve célforgalom kiegészítő táblával.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

68/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Sinka Györgyné 4320 Nagykálló, Árpád út 13. szám alatti lakos kérelme Nagykálló, Árpád út
forgalom szabályozása iránti kérelme tárgyában

A Képviselő ‒ testület:

Sinka Györgyné 4320 Nagykálló, Árpád út 13. szám alatti lakos kérelme Nagykálló, Árpád út
forgalom szabályozása iránti kérelme tárgyában az alábbiakat határozza:

- a 4320 Nagykálló, Árpád út  forgalomszabályozása céljából 7,5 t súlykorlátozó tábla,
„kivéve célforgalom” kiegészítő tábla  kihelyezésével egyetért.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
Határidő: 2022. április 30.

Értesülnek:
- Sinka Györgyné 4320 Nagykálló, Árpád út 13.
- Képviselő - testületi referens.
- Ügyintéző Műsz./91/2022.
- Irattár.

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

Tárgy: (25.tsp.) Előterjesztés  a Horváth Kertészeti Árudák Kft. Nagykálló, 2532/8 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanból való részmegvásárlás iránti kérelem tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
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Horváth Tibor: A Horváth Kertészeti Árudák Kft. által megvásárolni szándékozó ingatlan
értékbecslése elkészült. Ez alapján a 2,5 MFt az ingatlan forgalmi értéke. A Városstratégiai
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A 2,5 MFt az egész
területnek az értéke, de Kft. által megvásárolandó területrész értéke 1.395.940 Ft. Született már
erről az ingatlan értékesítésről határozat 2021-ben. De mi azért megnéznénk, hogy valóban
vannak-e ott sírok, vagy maradványok. Várkonyi András tervezett oda egy emlékművet.  Esetleg
inkább megtartanánk az ingatlant.

Orosz Mihály Zoltán:  A Várbarátok Alapítvány elnöke mondta,hogy esetleg az Alapítványnak
megveszik ők, és kegyeleti hely lenne.

Vislóczki Zoltán: Én azt javasoltam korábban, hogy a temetőre kapott 155 MFt-os támogatás,
aminek keretében lehetne ezt a kápolnát  megépíteni.

Horváth Tibor: Temető felújítására lehet felhasználni.

Vislóczki Zoltán: Most itt van ez a lehetőség.

Orosz Mihály Zoltán:  Ott egy golgotát is lehetne megvalósítani.

Bereczkiné Pápai Margit:  Vonjuk vissza a korábban hozott határozatot.

Horváth Tibor: A dombra feltenni az emlékművet?

Orosz Mihály Zoltán:  Én azt támogatnám, hogy a Várkonyi Andrással beszéljenek, és tegyük bele
a temető projektbe.

Horváth Tibor: A javaslat tehát az, hogy nem kívánja értékesíteni az önkormányzat az ingatlant,
és 295/2021. (XI.25.) KT. határozatát visszavonja.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással,  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

69/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

A Horváth Kertészeti Árudák Kft. (4320 Nagykálló Korányi F.  78.) Nagykálló, 2532/8 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlanból való részmegvásárlás iránti kérelme tárgyában

A Képviselő ‒ testület:

1.) A Horváth Kertészeti Árudák Kft. (4320 Nagykálló, Korányi F. u. 78.) részéről Horváth
Krisztián ügyvezető kérelemére a Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai
Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Temető u. 53. szám alatti, 2532/8 hrsz.-
ú, virágüzlet és udvar megnevezésű, 3262 m2 nagyságú területből megvásárolni
szándékozó 1820 m2 nagyságú területrészt nem kívánja értékesíteni.

2.) visszavonja a 295/2021. (XI.25.) KT. határozatát.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
                                                              Határidő: 2022. június 30.

Értesülnek:
- Horváth Kertészeti Árudák Kft. 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 78.
- Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 16.
- Képviselő - testületi referens.
- Ügyintéző Műsz./102/2022.
- Irattár.

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

Orosz Mihály Zoltán:  Milyen garancia lesz, hogy abból lesz felmérés vagy egyéb?

Horváth Tibor: A Várkonyi András által készített tervet be kellene árazni. Egy tervezői
költségbecslést kellene, hogy lássunk, hogy megnézzük bele fér-e a támogatásba.

Orosz Mihály Zoltán:  Legalább jegyző asszony elhiszi, hogy ott volt temető.
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Bereczki Mária:  Én soha nem mondtam, hogy nem volt temető, de a nyilvántartás szerint az nem
temető. Én mindig ezt mondtam. Már, amikor megkaptuk akkor sem volt temetőként nyilvántartva,
és a területet pedig az államtól kaptuk.

Tárgy: (26.tsp.) Előterjesztés Nagykálló, Petőfi úti óvoda-bölcsőde területrészének idegen
használatáról nyilatkozat tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor:  A Városstratégiai Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság megtárgyalta, hogy  annyira kicsi területről van szó, és már
így vásárolta a tulajdonos azt a területet, hogy rajta volt a kerítés, vagyis nem jól volt már akkor
kimérve. A bizottság azt támogatja, hogy hagyjuk had használja tovább, természetesen arra is
figyelve, hogy a kerékpárút építésénél a család egyik tagja bizonyos négyzetmétert átengedett,
hogy megépülhessen a kerékpárút, ezért hagyná a bizottság, hogy továbbra is használja.

Horváth Tibor: Nem mondom, hogy az óvoda nem tudná használni a területet, mert az udvara
korlátozott, vagy tárolónak tudná. Jogilag ezt, hogy lehet megoldani. Valami használati
megállapodást kellene kötni?

Sőrés László: Nekem lenne javaslatom ezzel kapcsolatban. A levelükben a tulajdonosok írják,
hogy el is birtokolhatta volna, ami nem igaz, mert belterületen nem lehet elbirtokolni ingatlant. Az
ügyfél felajánlotta térítésmentesen az önkormányzatnak a 28 m2-t a kerékpárúthoz, vagyis
rendelkezésre bocsátotta. Nekem az a javaslatom, hogy a két területet cseréljük el,kerüljön
tulajdonába a 29 m2, az önkormányzat tulajdonába pedig a 28 m2 kerékpárútrész, és a kerítésről
bontsa el az épületét, mert a gyerekekre veszélyes. A tartófal tartja a tetőt is, ami szabálytalan
beépítés.  Akkor nem kell árakról beszélni.

Horváth Tibor: Tudná tehermentesíteni a kerítést belülről. Arra a részére azt mondta, hogy
megoldható. Maga a tető szigetelt, zárt. Azt mondta, hogy meg tudja oldani, hogy ne a kerítés
tartsa a tetőt.
A javaslat tehát az lenne, hogy a kérelemben is említett, általuk az önkormányzatnak használatba
adott területet, illetve az általuk használt önkormányzati területet cserére ajánljuk fel. A
telekalakítás költségeit mindenki magának fedezi, és a kerítés tehermentesítése szükséges.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nagykálló Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

70/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

A Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagykálló, Petőfi úti óvoda-bölcsőde
terület részének használatáról megküldött Viszokai László (4320 Nagykálló, Hársfa u. 4.)

nyilatkozata tárgyában
A Képviselő ‒ testület:

1.) Viszokai László 4320 Nagykálló, Hársfa u. 4. szám alatti lakos által megküldött a Nagykálló
Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 4320
Nagykálló, Petőfi u. 3. szám alatti, 424 hrsz.-ú, óvoda-bölcsőde megnevezésű ingatlan
hátsó telekhatár vonalán a 427 hrsz.-ú ingatlanához 29 m2 nagyságú területrésszel
kapcsolatos nyilatkozata figyelembevételével az alábbiakat határozza:

- a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Petőfi u. 3. szám
alatti, 424 hrsz-ú óvoda-bölcsőde megnevezésű ingatlan hátsó telekhatár vonalán 29 m2
nagyságú területrészt Viszokai László 4320 Nagykálló, Hársfa u. 4. sz. alatti lakos
tulajdonába adja cserébe a Viszokai Adrienn (an.: Kerekes Ilona, szül.: 1980.04.11.)
tulajdonában lévő 015/6 hrsz-ú ingatlanból 28 m2 területrészért, amelyet a Nagykálló-
Napkor kerékpárút megvalósításakor az önkormányzat részére rendelkezésre bocsátott.

- Viszokai László köteles gondoskodni a 424 hrsz-ú ingatlan óvoda felőli kerítésének
tehermentesítéséről.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
                                                               Határidő: 2022. március 31.

Értesülnek:
- Viszokai László 4320 Nagykálló, Hársfa u. 4.
- Képviselő-testületi referens.
- Ügyintéző Müsz./17/2022.
- Irattár.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tárgy: ( 27.tsp.) Előterjesztés   a Nagykálló 0210/39 hrsz-ú földrészlet megvásárlása iránti
kérelem tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az ingatlan
értékbecslésen történő értékesítését. Korábban már volt a bizottság előtt ez a kérelem, és akkor is
támogattuk, csak egy értékbecslésre volt szükség az értékesítéshez. Az 1 MFt-os összeggel
támogatjuk.

Sőrés László: Valamikor 2 MFt-ért vettük ezt a területet. Az egy dolog, hogy akkor megérte vagy
nem érte. Én is támogatom az ingatlan értékesítését.

Horváth Tibor: Van-e kérdése valakinek? Javaslat, hogy 1 MFt-ért értékesítsük a területet. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

71/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Tóth János 4320 Nagykálló, Mezőgép út 23. szám alatti lakos kérelme a Kállai Kettős
Közalapítvány tulajdonában lévő 0210/39 hrsz.-ú földrészlet megvásárlása iránt

A Képviselő ‒ testület:

1.) Tóth János 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 ingatlan
értékesítését javasolja 1.000.000.- Ft azaz egymillió forint eladási áron.
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A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
                                                               Határidő: 2022. 03. 31.
Értesülnek:

- Tóth János 4320 Nagykálló, Mezőgép út 23.
- Kállai Kettős Közalapítvány 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
- Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 16.
- Képviselő-testületi referens.
- Ügyintéző Műsz./ 50 /2022.
- Irattár.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tárgy: ( 28.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló belterület 5151/2 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság javaslata, hogy ne éljen az önkormányzat elővásárlási
jogával.

Horváth Tibor: Van-e kérdése, észrevétele valakinek? ‒ Nincs.
Aki egyetért azzal, hogy ne éljen elővásárlási jogával a képviselő-testület, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

72/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykálló belterület 5151/2 hrsz-ú ingatlan ügye

A Képviselő-testület:

Feketéné Gebri Éva 4320 Nagykálló, Iskola út 1. szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonát
képező, Nagykálló belterület 5151/2 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben 4320 Nagykálló,
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Iskola út 46. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2213 m2
területű ingatlan tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Értesülnek:
· Feketéné Gebri Éva 4320 Nagykálló, Iskola út 1.
· Képviselő-testületi referens
· Gazdasági irodavezető
· Ügyintéző Műsz/93-3/2022.
· Irattár

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

Tárgy: (29.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló belterületi 5113/1 és 5113/2 hrsz-ú ingatlan ügye
tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság javaslata mi volt?

Bereczkiné Pápai Margit:  A bizottság javasolja, hogy ne éljen elővásárlási jogával a képviselő-
testület.

Horváth Tibor: Kérdés, észrevétel? ‒ Nincs. Aki egyetért azzal, hogy ne éljen a képviselő-testület
elővásárlási jogával, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és  nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

73/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a
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Nagykálló belterület 5113/1 és 5113/2 hrsz-ú ingatlan ügye

A Képviselő-testület:

Kovács Mihályné 4320 Nagykálló, Kossuth út 40. szám alatti lakos 1/2 arányban tulajdonát
képező és Terdik Lászlóné 4320 Nagykálló, Kisvasút út 18. szám alatti lakos 1/2 arányban
tulajdonát képező Nagykálló belterület 5113/1 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben 4320
Nagykálló Alma út 39. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 5791 m2
területű ingatlant, valamint Nagykálló belterület 5113/2 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben
4320 Nagykálló, Alma út 37. szám alatt található kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2162 m2
területű ingatlant tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Értesülnek:
· Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája 4320 Nagykálló, Hunyadi utca 2.
· Képviselő-testületi referens
· Gazdasági irodavezető
· Ügyintéző Műsz/90-2/2022.
· Irattár

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

Tárgy: (30.tsp.) Előterjesztés a 299/2021. (XI.25.) Kt. határozat módosítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Oroszné dr. Nagy Matild:  Az eredeti határozat arról szólt, hogy a két meglévő kuratóriumi tagnak
a megbízatása lejáratáig szavaztuk meg Tóth Zoltán kuratóriumi tagságát. A Nyíregyházi
Törvényszék az alapító okirat alapján úgy értékelte, hogy csak 5 évre lehet megválasztani. Ezért
módosítani szükséges a határozatot, hogy Tóth Zoltán is 5 éves időtartamra legyen akkor
megbízva. Ezt támogatta a bizottság.

Horváth Tibor: Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 7 igen-, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

74/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

 299/2021. (XI.25.) KT. határozat módosítása tárgyában

Képviselő-testület

- a 299/2021. (XI.25.) KT. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.) Nagykálló Város Önkormányzata az Alapítvány eredményes működése érdekében Tóth
Zoltánt (( 4320 Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky Endre. út 17. lakcím, szül: 1964.10.19. an:
Kökényesi Mária) 2026. november 25. napjáig a Kuratórium tagjává jelöli.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány
· Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroeda
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

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

Tárgy: (31.tsp.) Előterjesztés  Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4320
Nagykálló,  Kossuth  út  40.  szám  alatti  2755/2  hrsz-ú  ingatlanon  lévő Idősek  Otthona  épület
pince szintjén lévő födém és falszerkezet részleges káreseménye tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Köszöntöm Kiss Csaba vállalkozót, aki ebbe belecsöppent ebbe a dologba!
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Eredetileg a festés és vizesblokkok felújítására vállalkozott az Idősek Otthona épülete kapcsán,
amiből egy kicsit komolyabb dolog lett.

Kiss Csaba vállalkozó: Lementem a pincébe, mert egy kis külső munka is tartozik a vállaláshoz,
csapadékvíz elvezetés, ami mindig gondot okozott, hiszen a pincébe folyt befelé a víz. Lementünk,
hát az tele volt szeméttel, ugye senki nem használta. Gondoltam annyit megteszünk, hogy
kitakarítjuk a pincét, hogy lássuk miről van szó. Akkor vettem észre, hogy le van szakadva a
boltíves téglával kirakott mennyezet. Olyan szinten leszakadt, hogy az aljzatbeton látszik, sőt
annak a vashálója, tehát még az alsó beton  is leszakadt az aljzatról. Én ennek láttam a veszélyét.
Én akkor rögtön hívtam polgármester urat, és mondtam, hogy statikust kell ide rendelni, aki
megadja az állásfoglalását, ne mi mondjuk meg, hogy mi a helyzet. A statikussal a helyszínen
egyeztetés volt, és sajnos életveszélyessé nyilvánította az épület azon részét. Meg lehet csinálni,
hogy jó legyen, igaz nem egyszerű a feladat. Az a lényeg, hogy a pince rész fölött egy vizesblokk
található. Ezt a vizesblokkot sajnos szét kell bontani. Gyakorlatilag a meglévő mostani födémet
tehermentesíteni kell. Ami azon van válaszfalak, stb. mindent le kell szedni a tehermentesítéshez.
Ezt úgy tudjuk, hogy alatta betámasszuk a födémet. Egyesével lehet téglánként ezt a feladatot,
rezonálás nélkül kell megoldani. Amikor le van bontva aljzatbetonig a fölötte lévő vizesblokk, akkor
kell csinálni egy komolyabb állványzatot alul. Amikor le van bontva, az aljzatbetonon kell vágnunk
egy 2x2 méteres nyílást, és onnan lehet megkezdeni magának a pince helyiségnek a feltöltését.
Erre nincsen más technológia, amivel ki tudnánk váltani. Az is meg van határozva, hogy gépi
döngöléssel nem lehet, csak kézivel, és újra kell építeni a szerkezetet. Két bemenetel van a
pincébe, ugye a bejárat, és van egy kimenet, amiket le kell falazni. Egy új aljzat beton kell utána,
gépészeti szerelések, és újra építeni a fölötte lévő vizesblokkot.
Ezeket a feladatokat úgy kell megoldani, hogy az épület lakott. Összesen 26 idős lakik az
épületben. Én beszéltem velük, megnyugtattam őket.

Ennek van egy költsége, és nem is kicsi, majdnem egy kis házat fel lehet építeni belőle, de minden
jó indulatom meg volt, hogy meg tudjuk oldani.

Mivel lezárjuk a pincét, de még vannak hátsó pince részek, így kívülről kellesz az egyik
ablaknyílásnál egy külső lejárót építeni. Az annyiból tart, hogy a fal mellett egy lépcső kerülne
kiépítésre előtetővel. Az ablaknál lehet vágni egy olyan nyílást, ahol meg lehet közelíteni. Elég sok
gépészeti dolog van, amihez hozzá kell férni. A pincének van egy hátsó része, de nem mertem oda
bemenni. Azt szemrevételezve nincsen leszakadva a födém része, de hogy milyen állapotban van,
azt csak utána lehet felmérni. A pince fölött lévő 2 szobából az időseket kiköltöztettük. Egy 4 és 3
ágyas szoba érintett, aminek ott van a közlekedője. Ezáltal megállt a mi munkánk is, mert nincs
hová pakolni, költöztetni a lakókat. Az a szárny nem használható így. A munka során nyugtatni kell
az időseket, sajnos hanggal fog járni. Időben én egy bő hónapra taksálom a kivitelezés idejét.
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Hamarabb nem lehet megcsinálni. Mondhatnám, hogy olyan 5-6 hét hiszen burkolni kell,
gépészetet meg kell csinálni. Itt van nálam a szakértőnek a véleménye.

Vislóczki Zoltán: A szakértői véleményt miért nem kaptuk meg korábban. Nekünk ezt meg kellett
volna kapni, és ennek a tudatában kellene beszéljünk a napirendről. Komoly összegről, komoly
problémáról döntünk, és nem volt hozzá anyag.

Busák Sándor:  Senki nem nézte, amikor a terv elkészült a felújításra? Milyen intézményvezetők
voltak, vannak ott?  A tervező nem nézi meg az egész épületnek az állapotát? Ha látszik, hogy
megrepedt valami, akkor nem nézem meg, hogy mi az oka?

Kiss Csaba vállalkozó: Fent az épületben ebből a hibából semmi nem látszik.

Horváth Tibor: A belső munkálatoknál semmi olyan nem történt volna, amihez tervező kellett
volna. Szakember nézte át a festéshez, vizesblokkokhoz.

Busák Sándor:  Az előző intézményvezetőket nem érdekelte, hogy milyen az épület?

Horváth Tibor:  Ez valószínűleg ázásból, vizesedésből adódhatott.

Kiss Csaba vállalkozó:Az a lényeg, hogy amikor réges régen szerelték a fűtést, és a kazánház
külön van, körbe megy át a fűtési vezeték, és ott kettő csatorna van, aminek a vize leszivárgott, és
a fűtési cső mellett bement a pincébe. Azért nem mentek a pincébe, mert abban mindig víz állt
állítólag. Most nincs víz. A szakértő is leírta, és amikor beszéltem vele akkor is elmondta, hogy ez
mindenképpen vizesedéstől van, vagyis túlnedvesedés által bomlott el a tégla.

Vislóczki Zoltán: A  másik  dolog,  hogy  annyira  nagy  titokban  van  ez  az  egész,  hogy  úgy  kaptuk
meg a vállalkozói árajánlatokat is, hogy a vállalkozók neve is ki volt takarva. Én azt gondolom, hogy
ha tőlünk elvárják, hogy döntsünk valamibe, akkor lássuk azt, hogy miről döntünk. A legfontosabb
része a szakvélemény, amit Te mint vállalkozó hozol ide nekünk. Az önkormányzat kért egy
szakvéleményt, akkor nem értem, hogy miért nem kaptuk meg. Egyébként valós problémáról
beszélünk.
Mi a fedezete a felújítási költségnek?

Bereczki Mária:  Az ISZI-hez kapcsolódóan a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központnak
történő működési, felhalmozási célú pénzeszköz. Be van tervezve. Működési célú pénzeszköz
átadásként rendelkezésre áll a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ felé.

Orosz Mihály Zoltán:  Technikailag már oda is tettétek.
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Vislóczki Zoltán: Ez tehát a költségvetésben már be is volt tervezve. Tehát annak az összege a
saját bevételből kerül át? Tehát az önkormányzat saját bevételéből tesszük oda?

Bereczki Mária:  Vagy a saját bevételből, de ha lesz rá lehetőség, akkor a szociális normatívából.

Orosz Mihály Zoltán:  Mikor készült a szakvélemény?

Vislóczki Zoltán: Egy hónapja.

Horváth Tibor:  A szakvélemény csak egy kiinduló alap volt, mert az nagyon hamar megszületett.
Hanem igazából azt vártuk, hogy milyen megoldással lehet helyrehozni.

Vislóczki Zoltán: Ha valami életveszélyessé van nyilvánítva, normál esetben ki az, aki ne szavazza
meg? Az, hogy a szakvéleményben többször le van írva, hogy életveszélyes, és ezt nem kapjuk
meg, holott rendelkezésre állt!  Ilyenkor mit lehet gondolni? Kötözködünk. Holott nem, csak nem
értem a problémát. Miért nem lehetett kiküldeni az ajánlatokat névvel, mi közben tegnap előtt,
meg már megkaptuk névvel. Amúgy meg tudtuk, hogy kik a vállalkozók.

Bereczki Mária:  Az előterjesztés tartalmazza a tényeket.

Orosz Mihály Zoltán:  Az előterjesztésnek az a lényege, hogy alá van támasztva, és a döntéshozás
abból áll, hogy minden fontos információ a rendelkezésre van bocsátva a képviselő részére, hogy
felelősségteljes döntést tudjon hozni. Kellett volna csinálni egy árazatlan költségvetést. Ha
ennyire veszélyes a helyzet, akkor egy rendkívüli ülést is lehetett volna csinálni.

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

Orosz Mihály Zoltán:  Meg kellene bontani a többit is, hogy milyen állapotban van.

Bereczkiné Pápai Margit: A Városstratégiai Bizottság nem támogatta. Már amikor
megállapítottuk, hogy ennyire hiányos az előterjesztés, már akkor elvetettük. Az, hogy nem tudod,
kiről, miről van szó.

Sőrés László: Tény,  hogy  gond  van  ezzel,  én  sem  tudok  többet,  mint  Ti,  de  ettől  függetlenül
döntenünk kell. Az épülettel gond van, az emberek ott élnek.

Vislóczki Zoltán: Nem lenne kérdés senkinek sem, ha megkaptuk volna a szükséges anyagokat.
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Orosz Mihály Zoltán:  A belső munkálatok mennyibe kerülnek?

Horváth Tibor: A belső munkák 8 MFt-ba kerülnek. Teljes festés, vizesblokkok, küszöbök kivétele,
akadálymentesítések, radiátorcserék, kívül a csapadékvíz, eresz, járda volt tervezve.
A határozat-tervezet 1-es pontja kiegészülne azzal, hogy ... KISSMORVAI Kft. vállalkozó
árajánlatát 16.901.930 Ft értékben elfogadja...
Aki egyetért így a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!

Orosz Mihály Zoltán:  Szerintem árazatlan költségvetéssel kellene kiírni, és akkor választani
utána.

Horváth Tibor: Mindent lehet, csak minden idő. El kellett jutni odáig, hogy legyen valami kézzel
fogható, hogy eljusson a testülethez. Volt egy szakvélemény, és azon elindult, hogy megnézték, és
rájöttek, hogy ezt csak úgy nem lehet megcsinálni. Egyeztetés volt a szakértővel, ő vállalta, hogy
végig vezeti az ügyet, hogy ne legyen baleset.

Bereczkiné Pápai Margit:  De  akkor  az  időpont  nem  egyezik,  mert  2022.  február  1-jén  tartott
bejárás alkalmával megbizonyosodott róla, hogy a födém és a falszerkezet részlegesen
összeomlott. Akkor hogy lett már rögtön szakvélemény?

Horváth Tibor: Aznap vagy másnap már készen volt a szakvélemény.

Vislóczki Zoltán: Balogh László Te voltál megnézni az épületet gondolom. Hogy értékeled ezt az
egészet?

Balogh László ügyintéző:  Igazából, ami a statikai vizsgálatban le van írva az a mérvadó. A
födémszerkezet leszakadt,  a közép főfal megrogyott.  Egy téglafödémes boltozat volt, amiben a
téglák már teljesen szétporladtak. Az aljzatbeton tartja a fenti szerkezetet. Le kellett zárni fölötte
a helyiségeket. Ezt a beavatkozást minél hamarabb meg kell csinálni, hogy az épület működése
helyreálljon. Szerencse, hogy az aljzatbeton vasalt, mert az tartja a felső válaszfalakat.

Sőrés László: Sajnálom, hogy így alakult, de én nem vállalom a felelősségét annak, hogy
döntsünk két hét múlva, meg keressünk mást. Ebben dönteni kell most, mert minden nap egy nap.

Orosz Mihály Zoltán:  Nehogy már nekünk legyen lelkiismeret furdalásunk, mert eltelt egy hónap,
de most azonnal döntsünk.

Sőrés László: De azt nem tudjuk, hogy ha beszakad az aljzatbeton, beborulnak a falak, akkor az
mit visz magával.
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Orosz Mihály Zoltán:  Ez már le lett mutyizva! Csináltassuk meg normális emberekkel!

Vislóczki Zoltán: A felelősségvállalás kapcsán akartam mondani, hogy ha ez a felelősség ennyire
nagy, és nyilván nagy, ezt nem vonom kétségbe, ez az anyag egy hete itt van nálad. Tehát, ha ez
életveszély, akkor azonnal rendkívüli testületi ülést kellett volna csinálni, mert ezek az adatok
rendelkezésre álltak. Ha ilyen problémák vannak, akkor nem hiszem, hogy egy napot is várhatott
volna. Nem vállalhatunk most felelősséget, hogy várjunk még két hetet, és akkor újra
megversenyeztetni, vagy ajánlattételi felhívást kellene közzé tenni. Egy hete ott áll az anyag.
Ellentmondások tisztázása végett próbáltam szólni.

Horváth Tibor: Én úgy gondolom, hogy mindenkiben kialakult a kép. Aki egyetért azzal, hogy a
legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozót megbízzuk, 16.901.930 Ft értékben, kérem, szavazzon!

Orosz Mihály Zoltán: Miért nem csináltál rendkívüli ülést?

Horváth Tibor: Pontosan miattad, mert azzal kezded, hogy kikerüljön, kimész, élőzhetsz,
bemutathatod, feleslegesen kelted a feszültséget. Azért volt zárt ülésen, hogy amit most
beszélgetünk, ne menjen ki.

Vislóczki Zoltán: Utólag tudtuk meg, így nyílt ülésen tudtuk megtárgyalni, de ez legyen már egy jó
lecke Jegyző Asszonynak is ilyen szempontból, hogy ilyen szakmaitlan anyagot ne küldjön ki. Ez
egy szakmai öngól.

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem módosító javaslatom van, hogy írjuk ki normálisan a pályázatot!

Horváth Tibor: Aki egyetért a módosító javaslattal, vagyis hogy küldjük ki árazatlanul, kérem,
szavazzon!

Bereczkiné Pápai Margit:  Tudod, hogy mi zajlik le abban a 27 emberben, és mire  ennek vége
lesz.

Bereczki Mária:  De pontosan ezért lett volna zárt ülés! Gratulálok hozzá mindenkinek!

Vislóczki Zoltán: Jegyző Asszony ne gratuláljál nekünk semmiért, mert egyébként, ha ez ki lett
volna küldve, akkor egy percig nem gondolkodnék azon, hogy meg legyen szavazva. Azért
tartózkodom, mert ilyen szakmaitlan anyagot adtál ide. Nem akarok jelzőket használni, de nehogy
neked álljon feljebb! Elnézést kérek ezért!
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Horváth Tibor: Aki egyetért a módosító javaslattal, azaz küldjünk ki árazatlan költségvetést,
kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 1 igen-, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot nem
fogadta el.

Aki az eredeti határozat-tervezetet ‒ a kiegészítéssel - elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

75/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Kossuth u. 40. szám
alatti, 2755/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Idősek Otthona épület pince szintjén lévő födém és

falszerkezet részleges káreseménye

A Képviselő ‒ testület:

1.) hozzájárulását adja, hogy a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4320
Nagykálló, Kossuth u. 40. szám alatti 2755/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Idősek Otthona épület
pince szintjén keletkezett tégla boltozatos födém és falszerkezetének részleges
káreseményének helyreállítására vonatkozóan a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Központ szerződést kössön a KISSMORVAI Kft.-vel (4320 Nagykálló, Bátori út 67.)  a
helyreállítási munkálatok elvégzésére.

2.) egyetért azzal, hogy az 1-es pontban megjelölt munkálatokra a KISSMORVAI Kft. által
megjelölt bruttó 16.901.930 Ft beruházási költség támogatásként folyósításra kerüljön a
Dél-Nyírségi Szociális Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység részére.

3.) A kivitelező köteles megbízni Gyurján László (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 50. okleveles
szerkezetépítő mérnök, okleveles építőipari igazságügyi egyetemi szakmérnök,
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tartószerkezeti szakértő SZÉS1-0594) statikust a helyreállítási munkálatok helyszíni
művezetésével.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
                                                              Határidő: 2022. április 30.
Értesülnek:
-  KISSMORVAI Kft. 4320 Nagykálló, Bátori út 67.
-  Dél-Nyírségi Szociális Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység
-  Képviselő - testületi referens.
- Ügyintéző Műsz./ 108 /2022.
- Irattár.

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

Tárgy: (32 .tsp.) Előterjesztés  a Rendezvényház megvalósításához kapcsolódó eseményekről
szóló tájékoztató tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság valamint a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság  tárgyalta az
előterjesztést.

Bereczkiné Pápai Margit:  Megtárgyaltuk, és elfogadásra javasoltuk. Vannak benne olyan
elemek, amelyekről igazából nem tudtunk, de ez egy tájékoztató.

Oroszné dr. Nagy Matild:  A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság nem fogadta el a tájékoztatót.

Horváth Tibor: Kérdés, észrevétel van-e?

Orosz Mihály Zoltán:  Nagyon súlyos hiányosság, hogy a felelősséget nem érinti  ez a tájékoztató.
Ti  azt  gondoljátok,  hogy  a  közpénz  az  mindent  elbír.  Én  azt  gondolom,  hogy  kellene  keresni  a
felelősséget. Hány millió forintot kap a projekt menedzser?  (Busák Sándor:  11 MFt-ot.) Ennek az
egésznek nincsen felelőse, nincs megcsinálva, mi kínlódunk itt, hogy az indikátoroknak
megfeleljen. Ő meg viszi a pénzt, köszöni. Ahogyan dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr is
elmondta, a projekt menedzser felelősségét  meg kellene állapítani.  Amikor tárgyalni kellene az
ügyben, akkor a projekt menedzser nem ér rá. Az, hogy kreatív számlázásnál nagyon jó, elhiszem,
de azt gondolom, hogy ezt nem lehet csinálni. Nincs benne, hogy milyen feladatot látott el a
projekt menedzser. Milyen kommunikáció volt a projekt menedzser és az önkormányzat között?
Most megint ott tartunk, hogy siessünk a döntéssel.
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Bereczki Mária:  A projekt menedzser akkor tudja a feladatát ellátni, akkor tudja  a támogatáshoz
kapcsolódó igényléseket, feladatokat elvégezni, ha ki van jelölve az út, hogy merre kell menni.
Hiába mondjuk azt, hogy a projekt menedzser mit csinál, mindaddig, míg a képviselő-testület nem
döntötte el, hogy melyik terv, milyen költségvetéssel, milyen koncepcióval valósuljon meg, addig
nem tud lépni az ügyben. Lehet azt mondani, hogy mit csinál. Megkaptuk most a hiánypótlást, és a
projekt menedzser azt várja, hogy a hiánypótlásban szereplő tervezői költségvetés, költségbecslés
és egyéb ilyen dolgok megérkezzenek, mert azzal fogja tudni azokat a kérdéseket megválaszolni.
Ehhez első lépés a Képviselő-testület döntése. De még mai is azon tanakodtok mi valósuljon meg.

Orosz Mihály Zoltán:  Ha nem fog megfelelni?

Bereczki Mária:  Én  azt  gondolom,  hogy  ezt  egyeztették  le,  hogy  azok  az  indikátorokban  előírt
szakmai feltételek ezekkel a helyettesítő elemek megvalósulásával teljesülni fognak. Erről volt az
egyeztetés.

Vislóczki Zoltán: Egyébként akkor milyen változások lesznek? Most elment az a 6-7 új
helyettesítő elem, amiről a korábbi testületi ülésen döntöttünk. Azok vélhetően maradnak, nem
maradnak? Erről most mi az információ?

Horváth Tibor: Abban maradtunk,hogy teljes egyetértés volt a Korányi Ház, a volt Nemzeti Bank
épülete tekintetében. Ezeknek folyamatban van a tervezése.

Vislóczki Zoltán: Az eredeti, amik korábban voltak javaslatok maradnak?

Horváth Tibor: Igazából azoknak, ezek is részei voltak. Az sokkal többet tartalmazott, nem
forintosítva.  Ott  minden,  ami  belvárosra  vonatkozott  benne  volt,  és  elküldtük  a  listát,  hogy
szerintük mi az, amit megvalósíthatnánk. Először az irányító hatóságnál voltunk, akik kérték a
listát, hogy állítsuk össze és küldjük el a Kincstárnak. Mi azt elküldtük, és a Kincstár leegyeztette
az irányító hatósággal, és amikor ez megvolt, utána kellett felmenni az irányító hatósághoz, ahol
elmondták a módosító javaslatukat, például a strand öltözős dolog, hogy külön bejárat kell, a
romkocsmás történet külön helyrajzi számon kell lennie. Tehát elmondták a javaslataikat, utána
megint a Kincstárhoz kellett menni.  Azok jóvá lettek hagyva. Nekünk kell eldönteni, hogy mik
azok, amik benne kell, hogy legyenek. Az Ifi tanya nem volt benne, ami nekem úgy jött le, hogy az
egy elfogadható, támogatható dolog. Arról is készítünk egy tervezői költségbecslést. Amikor
mindent látunk, akkor leülünk. A Korányi Házról beszélünk kedden, jön a tervező is, hogy milyen
irányba menjünk. Ott van egy tervezői költségbecslésünk, ha azt mondjuk, hogy járható, és a
Korányi Alapítvány részéről is elfogadható, hogy úgymond csak felújítjuk klasszikusan ‒ nyílászáró
csere és egyéb dolog ‒ akkor ahhoz kell a tervezőnek költségbecslést készíteni. És, ha azt is
beletettük, összedobjuk, hogy mennyi pénzünk van.  A zöldfelületeket még megnézik, a városkert
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részt, illetve parkként biztos, hogy járható. Igazából jövő héten keddre megint alakul egyet. A
többinek meg folyamatban van a tervezése. A sportpályán elsősorban az öltöző, filagória, büfé
épület, a vizesblokkok voltak elsősorban támogathatók véleményem szerint.  Meg lesz az alaprajz,
és mi döntjük el, hogy meddig menjünk el. Azok az összegek nem konkrétumok. A Korányi Ház 85
MFt-tal volt beárazva, de az lehet 50 MFt is meg 120 MFt is,  attól függ mit akarunk. Ugyanez a
strand esete is. A volt Nemzeti Bank épületével kapcsolatban mi 60 MFt-ot írtunk, a tervező azt
mondta, hogy szerinte az annyiból nem fog megvalósulni. A zöldfelületek, amivel a végén lehet
játszani, egy kicsit költeni úgymond a belvárosi területek tekintetében, hogy milyen szinten újítunk
fel.

Busák Sándor:  A volt OTP épületét nem lehet bővíteni?

Horváth Tibor: Hát ott helyben nem tudunk bővíteni.

Sőrés László: A Hunyadi úton lévő önkormányzati lakásba nem lehet valamilyen funkciót
beletenni? Esetleg, ha lehetne összenyitni a kisteremmel. Akár az énekkarnak ki lehetne adni.

Horváth Tibor: Ezeket az ötleteket vártuk kedden, amikor itt volt a projekt menedzser. Civilház
jelleggel?

Vislóczki Zoltán: Ezekkel az információkkal kellett volna kiküldeni, és akkor célirányosan tudtunk
volna gondolkodni. Nekem ez volt a bajom.

Orosz Mihály Zoltán:  Az alapkoncepciót nem értitek! Ha valamit akarsz, akkor nem három meg öt
tökfilkónak kell agyalni, hanem nagy nyilvánosság elé kell tárni.
A nyilvánosság garanciája az, hogy utána megszületnek a jó ötletek. Azt kellene elérni, hogy
teremtsük meg a nyilvánosságot.
Módosító indítványom van, hogy mindenképpen a fegyelmi felelősségedet képviselő méltatlansági
eljárást indítsunk ebben az ügyben. Vizsgáljuk meg a projekt menedzser felelősségét.
Készítsünk elő méltatlansági eljárást ellened, mert szándékosan lett elhúzva.

Horváth Tibor: Aki támogatja képviselő úr javaslatát, a méltatlanságra vonatkozóan, kérem,
szavazzon!

A Képviselő-testület 1 igen-, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

Aki a projekt menedzser felelősségre vonásával egyetért, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással, nem szavazat nélkül a javaslatot nem
fogadta el.

Horváth Tibor: Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 5 igen-, 3 nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

76/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Tájékoztatás a Rendezvényház megvalósításához kapcsolódó események tárgyában

Képviselő-testület

A Rendezvényház megvalósításához kapcsolódó eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: polgármester

Határozatot kapják:
· Városüzemeltetési csoport
· Gazdasági csoport
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Irattár

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

Tárgy: ( 33.tsp.) Tájékoztató hangfelvétel készítése tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Menet közben már beszéltünk róla. A pendrive a jegyzőkönyv leírásához
szükséges, ami a mikrofonoknak a hangját rögzíti, hogy a kollégák könnyebben tudjanak dolgozni.
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Erről ennyit tudok elmondani.  A jegyzőkönyvhöz rögzíti a hangot, amit a jegyzőkönyvvezető
hallgatja meg csak, ugyanúgy, mint a diktafont.

Orosz Mihály Zoltán:  Jegyző asszony  tegnap  még  máshogy  mondta  el.  Azt  mondta  el,  hogy  a
jegyzőkönyvvezető kéri, hogy a nyílt ülések fel legyenek véve. Óriási a különbség a nyílt és zárt
ülés között. Pontosan az adatvédelmi szempontok miatt van jelentősége. De a zárt ülésről nem is
tudtál. Adatkezelői nyilatkozatának kell lenni mindenkinek. Nagyon komoly szabályrendszer szerint
lehetett volna rögzíteni. Ha a jegyzőkönyv leíró bejelenti, hogy ő nem tudja a saját diktafonjával
értelmezni a beszédet, és ezért megy ott a másik felvevő, akkor az teljesen más. De, ha erről senki
nem tudott, az igen komoly aggály.

Horváth Tibor: Köszönjük az előadást! Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon!

Vislóczki Zoltán: Én meg azt mondtam el korábban, hogy erről illett volna bennünket tájékoztatni,
ugyanis zárt ülésről volt szó. (Horváth Tibor: A zárt ülést is le kell írni!) Senki nem tudott erről.

Horváth Tibor: Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 5 igen-, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot
hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

77/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

Tájékoztató hangfelvétel készítése tárgyában

Képviselő-testület

- a bizottsági, képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének leírásához szükséges hangfelvétel
készítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Határozatot kapják:
· Gazdasági iroda
· Ügyintéző Kp/    /2022.
· Képviselő-testületi referens
· Irattár

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

Tárgy: ( 35.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező 0324/16 hrsz-ú ingatlan
bérleti szerződésének felbontása  tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint)

Horváth Tibor: Jelezték nekem is a héten, és ki is mentem megnézni a területet. Ez az a
földterület, amikor tavaly is mondtam, hogy nem jó gazda módjára műveli a területet. Előtte
lekaszálták, és képviselő asszony utána ment megnézni. A tanyán lakók mondták, hogy valamit
kezdjünk vele, mert nem lehet eljárni a dudvától. Arról a területről körbe levágták a fasort úgy,
hogy ez a kedves földhasználó egy szót sem szólt felénk, vagy a Közalapítvány felé. A rendőrségen
megtesszük a feljelentést. Egyébként én javasolnám a földhasználati szerződésnek a felbontását.
Ez bőven kimeríti a jó gazda módjára történő földművelést, arról nem is beszélve, hogy komoly
anyagi kárt is okozott vele. Az a fa már rég nincs meg.

Sőrés László: A múltkori alkalomkor nagyon védted, hogy adjuk oda az illetőnek.

Orosz Mihály Zoltán:  Én most is maximálisan támogatom.

Horváth Tibor: Az lenne a javaslatom, hogy a területre vonatkozó a földhasználati szerződés azon
pontjára hivatkozva, hogy jó gazda módjára köteles művelni a területet, a szerződést a Kállai
Kettős Közalapítvány bontsa fel. Írjunk ki rá pályázatot. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, nem szavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

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

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
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78/2022. (II.24.) KT.

H a t á r o z a t a

a  0324/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének felbontása tárgyában

A Képviselő ‒ testület:

1.) a Nagykálló, külterület 0324/16 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Kállai Kettős
Közalapítvány és Bakti István 4320 Nagykálló, Szirond u. 13.  szám  alatti  lakos  között
létrejött haszonbérleti szerződés felbontását javasolja.

2.) felkéri a Kállai Kettős Közalapítványt, hogy írjon ki pályázatot az 1-es pontban megjelölt
ingatlan bérlése tekintetében.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.
                                                              Határidő: 2022. március 31.
Értesülnek:
- Bakti István 4320 Nagykálló, Szirond u. 13.
- Képviselő - testületi referens.
- Ügyintéző Műsz. /359/2020.
- Irattár.

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

Polgármester megköszönte a megjelentést,
az ülést 19 óra 20  perckor bezárta

kme.

P.H.

                     Horváth Tibor   Bereczki Mária
         polgármester         jegyző


