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J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. április 08. napján  Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen veszélyhelyzetben 

hozott határozatairól. 

 

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

feladat – és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek korlátot szab ugyanezen 

törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. 

 

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

rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és 

döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság 

követelményének. 

 

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt, a Polgármesteri döntés 

meghozatalára (kivétel: a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó azonnali döntés)  

vonatkozóan az alábbi eljárásrendet szükséges alkalmazni: 

 

- A polgármester azon döntései meghozatalához, amely nem a veszélyhelyzet 

elhárításához kapcsolódik köteles egyeztetni a Képviselő-testület tagjaival.  

- A veszélyhelyzet fennállása alatt a bizottságok hatáskörébe utalt jogköröket is 

a jelen eljárásrend szerint a Polgármester gyakorolja. 

- Jelen eljárásrendben véleményezésre kerülő ügyekről a Polgármester dönt, a 

Képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek a Polgármester részére. 

-  Az egyeztetés formája írásos előterjesztés, határozati javaslat, amely 

elektronikus úton megküldésre került a testület tagjai részére a döntés 

meghozatala előtt 2 nappal. 

- A testület tagjai  minden egyes határozati javaslatot véleményeznek, hogy 

elfogadják vagy nem fogadják el és a megadott határidőig elektronikusan 
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visszaküldik a polgarmester@nagykallo.hu és a jegyzo@nagykallo.hu e-mail 

címre. 

- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, 

akkor a Polgármester úgy tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem 

kíván véleményt alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező a polgármesteri 

döntés meghozatalakor. 

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

vételével történik. 

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

működőképességének megőrzéséhez, a lakosság szükségleteinek 

kielégítéséhez, az önkormányzat feladatainak a zökkenőmentes ellátásához 

elengedhetetlenül szükséges. 

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

testület személyes jelenlétével magtartott ülések keretében kerülnek 

megtárgyalásra.  

 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.) Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelmek elbírálása 

2.) Tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatása iránti 

kérelmek elbírálása 

3.) Lakástámogatási kérelmek elbírálása 

 

ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1.)  Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelmek elbírálása 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.20.) Önk. rendelete 7. 

és 8. §-ában foglalt előírásainak megfelelően Nagykálló Város Polgármestere az alábbi 

határozatokat hozta havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély kérelmek elbírálása 

kapcsán 2020. április 08. napján.   

 

1.) Barna Ildikó 4320 Nagykálló, Szent István út 25. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 
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---------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

13/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Barna Ildikó 4320 Nagykálló, Szent István út 25.  szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában. 

 

Barna Ildikó 4320 Nagykálló, Szent István út 25. szám alatti lakos 2020.03.16.-án kelt 

kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű támogatást 

állapít meg 2020. március 16. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

2.) Boros Józsefné  4320 Nagykálló, József A. út 2. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában. 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

14/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Boros Józsefné  4320 Nagykálló, József A. út 2. szám alatti lakos havi rendszerességgel 

nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség megfizetése tárgyában. 

 

Boros Józsefné  4320 Nagykálló, József A. út 2. szám alatti lakos 2020.02.20.-án kelt 

kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű támogatást 

állapít meg 2020. február 20.  napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

 



4 
 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

3.) Radiczki Lászlóné 4320 Nagykálló, Porosladány út 12. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

15/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Radiczki Lászlóné 4320 Nagykálló, Porosladány út 12. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

Radiczki Lászlóné 4320 Nagykálló, Porosladány út 12. szám alatti lakos 2020.03.10.-én 

kelt kérelmét    elutasítja. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős:  Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:   folyamatos 

 

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

 

4.) Fazekas Ferenc  4320 Nagykálló, Temető út 47. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában. 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

16/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 
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Fazekas Ferenc  4320 Nagykálló, Temető út 47. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

Fazekas Ferenc  4320 Nagykálló, Temető út 47. szám alatti lakos 2020.02.14.-én kelt 

kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű támogatást 

állapít meg 2020. február 14. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

5.) Ladányi Józsefné 4320 Nagykálló, Debreceni út 99. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

17/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Ladányi Józsefné 4320 Nagykálló, Debreceni út 99. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában. 

 

Ladányi Józsefné 4320 Nagykálló, Debreceni út 99. szám alatti lakos 2020.02.24.-én 

kelt kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű 

támogatást állapít meg 2020. február 24. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

---------------------------------------------------- 
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6.) Lakatos Ferencné 4320 Nagykálló, Május 1 út 16. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

18/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Lakatos Ferencné  4320 Nagykálló, Május 1 út 16. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában. 

 

Lakatos Ferencné  4320 Nagykálló, Május 1 út 16. szám alatti lakos 2020.03.05.-én kelt 

kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű támogatást 

állapít meg 2020. március 05. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

7.) Lakatos Zoltánné 4320 Nagykálló, Debreceni út 88. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

19/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 
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Lakatos Zoltánné 4320 Nagykálló, Debreceni út 88. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

Lakatos Zoltánné 4320 Nagykálló, Debreceni út 88. szám alatti lakos 2020.01.28.-án 

kelt kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű 

támogatást állapít meg 2020. január 28. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

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

 

8.) Málik Tibor 4320 Nagykálló, Magyi út 14. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

20/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Málik Tibor 4320 Nagykálló, Magyi út 14. szám alatti lakos havi rendszerességgel 

nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség megfizetése tárgyában 

 

Málik Tibor 4320 Nagykálló, Magyi út 14. szám alatti lakos 2020.02.20.-án kelt 

kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű támogatást 

állapít meg 2020. február 20.  napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 



8 
 

9.) Nyíri Andrásné 4320 Nagykálló, Magyi köz 5. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

21/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Nyíri Andrásné  4320 Nagykálló, Magyi köz 5. szám alatti lakos havi rendszerességgel 

nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség megfizetése tárgyában 

 

Nyíri Andrásné  4320 Nagykálló, Magyi köz 5. szám alatti lakos 2020.02.20.-án kelt 

kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű támogatást 

állapít meg 2020. február 20.  napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

10.) Rézműves Zoltán  4320 Nagykálló, Nyírfa utca 17.  szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

22/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Rézműves Zoltán  4320 Nagykálló, Nyírfa utca 17.  szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 
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Rézműves Zoltán  4320 Nagykálló, Nyírfa utca 17.  szám alatti lakos 2020.03.02.-án 

kelt kérelmének helyt ad, és 3.500,- Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint összegű 

támogatást állapít meg 2020. március 2. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

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

 

2.) Tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatási kérelmek 

elbírálása  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.20.) Önk. rendelete 

10/A. §-ában foglalt előírásainak megfelelően Nagykálló Város Polgármestere az alábbi 

határozatokat hozta tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatási 

kérelmek elbírálása kapcsán 2020. április 08. napján.   

 

1.) Kovács Zsolt 4320 Nagykálló, Szakolyi út 118. szám alatti lakos tartós beteg 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

23/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Kovács Zsolt 4320 Nagykálló, Szakolyi út 118. szám alatti lakos 

tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

 

Kovács Zsolt 4320 Nagykálló, Szakolyi út 118. szám  alatti lakos 2020. 02.24.-én 

benyújtott kérelmének helyt ad, 2020. február 24. napjától – 2021. február 07. napjáig 

havi 8.000.-ft összegű támogatást állapít meg. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős:  Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:   folyamatos 

---------------------------------------------------- 
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2.) Péter Andrea 4320 Nagykálló, Sport út 47. szám alatti lakos tartós beteg 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

24/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Péter Andrea 4320 Nagykálló, Sport út 47. szám alatti lakos 

tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

 

Péter Andrea 4320 Nagykálló, Sport út 47. szám  alatti lakos 2020. 02.19.-én 

benyújtott kérelmének helyt ad, 2020. február 19. napjától – 2021. január 07. napjáig 

havi 8.000.-ft összegű támogatást állapít meg. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős:  Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:   folyamatos 

 

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

 

3.) Szabó Kinga 4320 Nagykálló, Orosi út 10. szám alatti lakos tartós beteg gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

25/2020. (IV.08.)  

h a t á r o z a t a 

 

Szabó Kinga 4320 Nagykálló, Orosi út 10. szám alatti lakos 

tartós beteg gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatás tárgyában 
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Szabó Kinga 4320 Nagykálló, Orosi út 10.  szám  alatti lakos 2020. 03.13.-án 

benyújtott kérelmének helyt ad, 2020. március 13. napjától – 2020. december 07. 

napjáig havi 8.000.-ft összegű támogatást állapít meg. 

 

Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős:  Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:   folyamatos 

 

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

 

3.) Lakástámogatási kérelmek elbírálása  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (IV.12.) Önk. 

rendeletében foglalt előírásainak megfelelően Nagykálló Város Polgármestere az alábbi 

határozatokat hozta lakástámogatási kérelmek elbírálása kapcsán 2020. április 08. 

napján.   

 

1.) Hirkuné Szőke Alexandra és férje lakástámogatási ügye 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 

 (42) 263-101 Fax: 42/263-309   4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. 

igazg@nagykallo.hu 

 

Ügyiratszám: Kp/646-3/2020.                         Tárgy:  Hirkuné Szőke Alexandra és férje 

26/2020.(IV.08.)                                              lakástámogatás ügye 

Ügyintéző: Jaczináné                            

H a t á r o z a t  

 

Hirkuné Szőke Alexandra  (sz.: Szőke Alexandra,  Nyíregyháza, 1990.05.15. an: Rázsonyi 

Zsuzsanna Mária  magyar, nő) 4320 Nagykálló, Szakolyi út 149 és férje Hirku Pál  (sz: 

Nyíregyháza, 1977.02.16. an:  Lovas Mária magyar, férfi) 4320 Nagykálló, Szakolyi út 

149. szám alatti lakosok lakástámogatás iránt benyújtott kérelmének helyt ad és 

400.000.-Ft azaz: Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
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Megkeresem a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát, hogy a kifizetett lakástámogatás erejéig 

jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és az ennek alapjául szolgáló 

szerződés elkészítése iránti intézkedjen. 

 

A határozat azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre 

hivatkozással közigazgatási per indítását lehet kérni. A keresetlevelet jelen határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül Nagykálló Város Önkormányzata ellen a Nyíregyházi 

Törvényszékhez címezve, de a határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. A 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.-Ft. Eljárási költség nem merült fel. 

  

I n d o k l á s  

 

Hirkuné Szőke Alexandra és férje nagykállói lakosok kérelmet nyújtottak be 

lakástámogatás megállapítására. 

 

Hirkuné Szőke Alexandra és férje 4320 Nagykálló, Sport köz 59.  szám alatt lakóházat 

vásároltak a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakástámogatás 

helyi szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) Önk. rendeletben (továbbiakban R.) foglalt 

feltételeinek megfelelően. 

   

A  kérelmezők részére 400.000.-Ft azaz Négyszázezer forint összegű  vissza nem 

térítendő lakástámogatást állapít meg. 

 

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

116.§ (4) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek, az Ákr. 114.§  alapján van 

lehetőség közigazgatási per indításának.  A közigazgatási per illetékét  az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/a §-a határozza meg. 

 

Értesülnek: 

      1.)   Hirkuné Szőke Alexandra   Nagykálló, Szakolyi út 149 

      2.)   Dr. Sarkadi Erika 

      3.)   Gazdasági Iroda 

      4.)   Irattár 
 

---------------------------------------------------- 
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2.) Kapási Péter és neje lakástámogatási ügye 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 

 (42) 263-101 Fax: 42/263-309   4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. 

igazg@nagykallo.hu 

 

Ügyiratszám: Kp/500-2/2020.                         Tárgy:  Kapási Péter és neje 

27/2020.(IV.08.)                                              lakástámogatás ügye 

Ügyintéző: Jaczináné                            

H a t á r o z a t  

 

Kapási Péter  (sz.: Nyíregyháza, 1991.10.29. an:  Sós Hajnalka  magyar, férfi ) 4320 

Nagykálló, Kisbalkányi út 19  és neje Czirják Alexandra  (sz: Czirják Alexandra, 

1995.03.13. an: Kantár Anita magyar, nő) 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 19. szám alatti 

lakosok lakástámogatás iránt benyújtott kérelmének helyt ad és 400.000.-Ft azaz: 

Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

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

jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és az ennek alapjául szolgáló 

szerződés elkészítése iránti intézkedjen. 

 

A határozat azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre 

hivatkozással közigazgatási per indítását lehet kérni. A keresetlevelet jelen határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül Nagykálló Város Önkormányzata ellen a Nyíregyházi 

Törvényszékhez címezve, de a határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. A 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.-Ft. Eljárási költség nem merült fel. 

  

I n d o k l á s  

 

Kapási Péter és neje  nagykállói  lakosok kérelmet nyújtottak be lakástámogatás 

megállapítására. 



14 
 

 

Kapási Péter és  neje 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 19.  szám alatt lakóházat 

vásároltak a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakástámogatás 

helyi szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) Önk. rendeletben (továbbiakban R.) foglalt 

feltételeinek megfelelően. 

   

A  kérelmezők részére 400.000.-Ft azaz Négyszázezer forint összegű  vissza nem 

térítendő lakástámogatást állapít meg. 

 

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

116.§ (4) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek, az Ákr. 114.§  alapján van 

lehetőség közigazgatási per indításának.  A közigazgatási per illetékét  az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/a §-a határozza meg. 

 

Értesülnek: 

      1.)   Kapási Péter    Nagykálló, Kisbalkányi út 19. 

      2.)   Dr. Sarkadi Erika 

      3.)   Gazdasági Iroda 

      4.)   Irattár 

 

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

 

 

3.)  Nagy József és neje lakástámogatási ügye 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 

 (42) 263-101 Fax: 42/263-309   4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. 

igazg@nagykallo.hu 

 

Ügyiratszám: Kp/557-3/2020.                         Tárgy:  Nagy József és neje 

28/2020.(IV.08.)                                               lakástámogatás ügye 

Ügyintéző: Jaczináné                            

H a t á r o z a t  
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Nagy József (sz.: Nyíregyháza, 1991.12.11. an: Asztalos Mónika magyar, férfi) 4320 

Nagykálló, Szakolyi út 97 és neje Nagyné Karácsony Emese Kitti  (sz: Karácsony 

Emese Kitti, Nyíregyháza, 1995.07.15. an: Páll Mária magyar, nő) 4320 Nagykálló, 

Szakolyi út 97. szám alatti lakosok lakástámogatás iránt benyújtott kérelmének helyt 

ad és 400.000.-Ft azaz: Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

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

jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és az ennek alapjául szolgáló 

szerződés elkészítése iránti intézkedjen. 

 

A határozat azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre 

hivatkozással közigazgatási per indítását lehet kérni. A keresetlevelet jelen határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül Nagykálló Város Önkormányzata ellen a Nyíregyházi 

Törvényszékhez címezve, de a határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. A 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.-Ft. Eljárási költség nem merült fel. 

  

I n d o k l á s  

 

Nagy József és neje nagykállói  lakosok kérelmet nyújtottak be lakástámogatás 

megállapítására. 

 

Nagy József és neje 4320 Nagykálló, Szakolyi út 97  szám alatt lakóházat vásároltak a 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakástámogatás helyi 

szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) Önk. rendeletben (továbbiakban R.) foglalt 

feltételeinek megfelelően. 

   

A  kérelmezők részére 400.000.-Ft azaz Négyszázezer forint összegű  vissza nem 

térítendő lakástámogatást állapít meg. 

 

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

116.§ (4) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek, az Ákr. 114.§  alapján van 

lehetőség közigazgatási per indításának.  A közigazgatási per illetékét  az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/a §-a határozza meg. 

 

Értesülnek: 

      1.)   Nagy József     Nagykálló, Szakolyi út 97 

      2.)   Dr. Sarkadi Erika 
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      3.)   Gazdasági Iroda 

      4.)   Irattár 
 

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

 

4.) Szabó-Tátrai Zsuzsa és férje lakástámogatási ügye 

 

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

 

 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 

 (42) 263-101 Fax: 42/263-309   4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. 

igazg@nagykallo.hu 

 

Ügyiratszám: Kp/501-3/2020.                         Tárgy:  Szabó-Tátrai Zsuzsa és férje 

29/2020.(IV.08.)                                              lakástámogatás ügye 

Ügyintéző: Jaczináné                            

H a t á r o z a t  

 

Szabó-Tátrai Zsuzsa (sz.: Tátrai Zsuzsa, Nyíregyháza, 1987.03.10. an: Tálas Judit  

magyar, nő) 4320 Nagykálló, Kisvasút út 4  és férje Szabó Sándor  (sz: Nyírbátor, 

1979.07.30. an: Dánfi Ibolya magyar, férfi) 4320 Nagykálló, Kisvasút út 4  szám alatti 

lakosok lakástámogatás iránt benyújtott kérelmének helyt ad és 400.000.-Ft azaz: 

Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

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

jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és az ennek alapjául szolgáló 

szerződés elkészítése iránti intézkedjen. 

 

A határozat azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre 

hivatkozással közigazgatási per indítását lehet kérni. A keresetlevelet jelen határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül Nagykálló Város Önkormányzata ellen a Nyíregyházi 

Törvényszékhez címezve, de a határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. A 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.-Ft. Eljárási költség nem merült fel. 

  

I n d o k l á s  
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Szabó-Tátrai Zsuzsa és férje nagykállói  lakosok kérelmet nyújtottak be lakástámogatás 

megállapítására. 

 

Szabó-Tátrai Zsuzsa és férje 4320 Nagykálló, Kisvasút út 4.  szám alatt lakóházat 

vásároltak a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakástámogatás 

helyi szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) Önk. rendeletben (továbbiakban R.) foglalt 

feltételeinek megfelelően. 

   

A kérelmezők részére 400.000.-Ft azaz Négyszázezer forint összegű  vissza nem 

térítendő lakástámogatást állapít meg. 

 

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

116.§ (4) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek, az Ákr. 114.§  alapján van 

lehetőség közigazgatási per indításának.  A közigazgatási per illetékét az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/a §-a határozza meg. 

 

Értesülnek: 

      1.)   Szabó-Tátrai Zsuzsa  Nagykálló, Kisvasút út 4 

      2.)   Dr. Sarkadi Erika 

      3.)   Gazdasági Iroda 

      4.)   Irattár 

 

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

 

5.) Tóthné Kerekes Enikő és férje lakástámogatási ügye 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 

 (42) 263-101 Fax: 42/263-309   4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. 

igazg@nagykallo.hu 

 

Ügyiratszám: Kp/524-3/2020.                         Tárgy:  Tóthné Kerekes Enikő és férje 

30/2020.(IV.08.)                                              lakástámogatás ügye 



18 
 

Ügyintéző: Jaczináné                            

H a t á r o z a t  

 

Tóthné Kerekes Enikő  (sz.: Kerekes Enikő, Nyíregyháza, 1992.05.04. an: Kisari Erzsébet  

magyar, nő) 4320 Nagykálló, Dózsa Gy. út 47 és férje Tóth János  (sz: Nyíregyháza, 

1991.06.21. an: Ferencz Margit Melinda magyar, férfi) 4320 Nagykálló, Dózsa Gy út 47. 

szám alatti lakosok lakástámogatás iránt benyújtott kérelmének helyt ad és 400.000.-

Ft azaz: Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

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

jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése és az ennek alapjául szolgáló 

szerződés elkészítése iránti intézkedjen. 

 

A határozat azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre 

hivatkozással közigazgatási per indítását lehet kérni. A keresetlevelet jelen határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül Nagykálló Város Önkormányzata ellen a Nyíregyházi 

Törvényszékhez címezve, de a határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. A 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.-Ft. Eljárási költség nem merült fel. 

  

I n d o k l á s  

 

Tóthné Kerekes Enikő és férje nagykállói  lakosok kérelmet nyújtottak be 

lakástámogatás megállapítására. 

 

Tóthné Kerekes Enikő és férje 4320 Nagykálló, Dózsa Gy út 47  szám alatt lakóházat 

vásároltak a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakástámogatás 

helyi szabályairól szóló 17/2005.(IV.12.) Önk. rendeletben (továbbiakban R.) foglalt 

feltételeinek megfelelően. 

   

A  kérelmezők részére 400.000.-Ft azaz Négyszázezer forint összegű  vissza nem 

térítendő lakástámogatást állapít meg. 

 

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

116.§ (4) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek, az Ákr. 114.§  alapján van 

lehetőség közigazgatási per indításának.  A közigazgatási per illetékét  az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/a §-a határozza meg. 
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Értesülnek: 

      1.)   Tóthné Kerekes Enikő    Nagykálló, Dózsa Gy út 47 

      2.)   Dr. Sarkadi Erika 

      3.)   Gazdasági Iroda 

      4.)   Irattár 

 

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

 

 

Kme. 

 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor 

                           polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                             

Bereczki Mária  

                jegyző 

 

 
 


