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  J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült 2020. április 27. 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.  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjai részére 2020. április 24. 

napján megküldött előterjesztések a következők: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1. Nyíregyházi Tankerületi Központ kérelme a Nagykállói Általános Iskola Alapító Okirat 

módosításának véleményezése és hozzájárulása tárgyában  

2. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 

tárgyában  

3. Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása, 

egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása tárgyában  

4. Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői pályázati felhívásának véleményezése 

tárgyában  

5. A Zöld Nagykálló Projekt keretében megvalósuló rendezvényház tárgyában 

 A Zöld Nagykálló Projekt keretében megvalósuló rendezvényház tárgyában  

 A Zöld Nagykálló Projekt megvalósítása tárgyában  

 A volt Művelődési Központ kézi erővel történő bontásához kapcsolódó 

szerződés megkötése tárgyában  
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ZÁRT ÜLÉSSEL ÉRINTETT  TÁRGYKÖR: 

 

1. Balasáné Blaskó Gyöngyi 4320 Nagykálló, Nyírfa út 8. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára  

2. Vonza Judit Nagykálló, Kisharangodi úti lakos havi rendszerességgel nyújtott 

átmeneti segély ügye lakás céljára  

3. Jarkó János Nagykálló, Jókai M. út havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 

ügyének megszüntetése  

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.)  Nyíregyházi Tankerületi Központ kérelme a Nagykállói Általános Iskola 

Alapító Okirat módosításának véleményezése és hozzájárulása tárgyában 

 

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

testület tagjai részére 2020. április 24. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 9 képviselő 

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

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

35/2020. (IV.27.)  

 

határozata 

 

Nyíregyházi Tankerületi Központ kérelme a Nagykállói Általános Iskola Alapító Okirat 

módosításának véleményezése és hozzájárulása tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 
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1.) hozzájárul a Nagykállói Általános Iskola alapító okiratának módosításához az alábbiak 

szerint: 

 A) Az intézmény alapfeladatának bővülése új alapfeladattal: 

1. A székhelyintézményben az alapfeladat bővítése alapfokú művészeti oktatással 

2. A székhelyintézményben zeneművészeti ág (billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, 

vokális tanszak, népzene tanszak), táncművészeti ág (modern tánc tanszak, néptánc  

tanszak, társastánc tanszak), képző- és iparművészeti ág (grafika és festészet tanszak), 

szín és bábművészeti ág (színjáték tanszak) felvétele. 

A székhelyintézményben a zeneművészeti ágban 2+6 évfolyam, táncművészeti ág 2+6 

évfolyam, képző- és iparművészeti ág 2+6 évfolyam, szín – és bábművészeti ág 26 

évfolyam. A székhelyintézményben alapfokú művészeti oktatásban a maximális létszám: 

150 fő. 

B) Névhasználattal összefüggő változás – az intézmény hivatalos nevét érintő 

változás: 

3. A székhelyintézmény nevének változása az alapfeladat bővülésének következtében: 

Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

C) Telephely létesítése/alapfokú művészetoktatásban oktatott művészeti ággal, 

tanszakkal összefüggő változás: 

4. 4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2. telephely létesítése alapfokú művészeti 

oktatásra 

5. 4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2. telephelyen zeneművészeti ág (billentyűs tanszak, 

fafúvós tanszak, vokális tanszak, népzene tanszak), táncművészeti ág (modern tánc 

tanszak, néptánc tanszak, társastánc tanszak), képző- és iparművészeti ág (grafika és 

festészet tanszak), szín és bábművészeti ág (színjáték  tanszak) felvétele. 

 Zeneművészeti ágban 2+6 évfolyam, táncművészeti ág 2+6 évfolyam, képző- és 

iparművészeti ág 2+6 évfolyam, szín – és bábművészeti ág 26 évfolyam. A 

székhelyintézményben alapfokú művészeti oktatásban a maximális létszám: 50 fő. 

  

Határidő: 2020. április  

       Felelős: Polgármester, Jegyző         

 

Határozatról értesülnek: 

1. Nyíregyházi Tankerületi Központ, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

2. Képviselő-testületi referens 

3. Köznevelési referens 

4. Irattár 

 

---------------------------------------------------- 
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2.) A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 

tárgyában 

 

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

testület tagjai részére 2020. április 24. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 9 képviselő 

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

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

36/2020. (IV.27.)  

határozata 

 

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 

tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

 1.) elfogadja a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2020. évi üzleti tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a későbbiekben a járványügyi 

helyzet gazdaságra gyakorolt hatása alapján szükséges lesz az átdolgozása. 

 

Határidő: 2020. április 27. 

      Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 

2. Képviselő-testületi referens 

3. Köznevelési referens 

4. Irattár 

---------------------------------------------------- 
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3.)  A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági szerződés 

módosítása, egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása 

tárgyában  

 

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

testület tagjai részére 2020. április 24. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre megérkeztek. Ezen vélemények 

összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 9 képviselő 

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

 

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

Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének 

37/2020. (IV.27.)  

határozata 

 

Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosítása, 

annak egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása tárgyában 

 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

 1.) elfogadja a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését. 

 

Határidő: 2020. április 27. 

       Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 

2. Képviselő-testületi referens 

3. Köznevelési referens 

4. Irattár 

---------------------------------------------------- 
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4.)A Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői pályázati felhívásának 

véleményezése tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentum a Képviselő-testület 

tagjai részére 2020. április 24. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó 

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

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

képviselő nem fogadta el. A vélemények alapján Polgármester úr a következő 

határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

38/2020. (IV.27.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

a  Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői Pályázati Felhívásának véleményezése 

tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra,jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) hozzájárul, hogy a Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásra kerüljön a 

melléklet alapján. 

2.) Nagykálló Város Önkormányzata részéről a véleményező bizottságba Bereczkiné Pápai 

Margit  képviselő asszonyt delegálom. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2020. április  

  

Határozatot kapják: 

1. Képviselő – testületi referens  

2. Ügyintéző 

3. Irattár 
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A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

(4244 Újfehértó, Szent István út 10.) 

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 

 

Pindur Palota Bölcsőde 

(4320 Nagykálló, Petőfi Sándor utca 3-5.) 

Intézményvezető (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) 

bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

Munkáltató: Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (4244 Újfehértó, 

Szent István út 10.) Pindur Palota Bölcsőde. 

 

Vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 01. napjától 2025. július 31. napjáig 

szól. 

 

A munkavégzés helye:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Petőfi Sándor utca 3-5. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egészének felelős irányítása, továbbá az intézmény képviselete. 

 

Az intézményvezető  

- felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott feladatok végrehajtásáért; 

- felelős az intézmény eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai, valamint a 

gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért. 
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Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:  

 felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú 

mellékletének I. rész I/2 B pontjában meghatározott képesítés.  

 magasabb vezetői megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

 legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

 cselekvőképesség.  

 büntetlen előélet. 

 magyar állampolgárság. 

 a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn a pályázóval 

szemben. 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz,  

 képesítést, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel,  

 nyilatkozat a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó 

személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti 

vezetőképzés teljesítésének vállalásáról (15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3.§ (2) 

bekezdése).  

 nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  

 nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárul-e,  
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 nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 01. napjától 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 05. 

 

A pályázati felhívás közzététele: a pályázat a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán közzétételre, illetve a Társulás 

tagönkormányzatainak hirdetőtáblájára kifüggesztésre kerül. 

 

A pályázat benyújtásának helye, formája: 

A pályázatot a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa Elnökének, Dr. Hosszú Józsefnek címezve kell benyújtani zárt borítékban 

személyesen vagy postai úton (4244 Újfehértó, Szent István út 10.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……..…/………. , 

valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

A pályázatot egy példányban kell benyújtani: a képesítést, szakvizsgát igazoló okiratokat 

másolatban, a pályázat részeként benyújtandó egyéb iratokat, nyilatkozatokat eredeti, a  

pályázó által aláírt formában kell benyújtani. 

A pályázat pótlására a határidőt követően nincs mód. Hiányos vagy nem megfelelő 

formában történő benyújtása a pályázat automatikus kizárását vonja maga után. 

 

A pályázat elbírálásának módja:  

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló 

bizottság véleményezi. A pályázatokról a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsa dönt a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve. 

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: dr. Pataki Nikoletta, tel.: 42 /290-000.,  

e-mail: aljegyzo@ujfeherto.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delnyirseg.hu, a 

www.nagykallo.hu ,  vagy a www.ujfeherto.hu honlapon találhat. 

--------------------------------------------------- 
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5.)A Zöld Nagykálló Projekt keretében megvalósuló rendezvényház tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok (2004-es és 

jelenlegi statikai vélemény) a Képviselő-testület tagjai részére 2020. április 24. napján 

megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 3 képviselő nem fogadta el. A vélemények 

alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

39/2020. (IV.27.)  

h a t á r o z a t a 

A Zöld Nagykálló Projekt keretében megvalósuló rendezvényház tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Önkormányzat képviselő-testület tagjainak véleményét figyelembe véve 

továbbiakban is fenntartja a „Zöld Nagykálló Projekt” keretében megvalósuló 

rendezvényház kialakítása tárgyában hozott 82/2020. (II.27.) Kt. határozatban foglaltakat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:2020. április 30. 

 

Határozatot kapják: 

1. Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

 

 

-------------------------------------------------- 
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6.) A Zöld Nagykálló Projekt megvalósítása tárgyában 

 

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a Képviselő-testület tagjai részére 2020. április 

24. napján megküldésre került. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail 

címre megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy 

a határozat-tervezetet 9 képviselő elfogadta. A vélemények alapján Polgármester úr a 

következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

40/2020. (IV. 27.)  

h a t á r o z a t a 

A Zöld Nagykálló Projekt megvalósítása tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) hozzájárul, hogy a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 azonosító számú Zöld 

Nagykálló Projekt – Nagykálló városközpontjának környezet és energiatudatos 

megújítása című pályázat befejezési határidejének hosszabbítását 

kezdeményezze. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:2020. május 31. 

 

Határozatot kapják: 

1. Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

2. Képviselő – testületi referens  

3. Ügyintéző 

4. Irattár 

 

--------------------------------------------------- 
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3.) A volt Művelődési Központ kézi erővel történő bontásához kapcsolódó 

szerződés megkötése tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok (2004-es és 

jelenlegi statikai vélemény) a Képviselő-testület tagjai részére 2020. április 24. napján 

megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények a megadott e-mail címre 

megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 6 képviselő elfogadta, 3 képviselő nem fogadta el. A vélemények 

alapján Polgármester úr a következő határozatot hozta: 

 

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

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesterének 

 

41/2020. (IV.27.)  

 

h a t á r o z a t a 

 

A volt Művelődési Központ kézi erővel történő bontásához kapcsolódó szerződés 

megkötése tárgyában 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) Hozzájárul, hogy a volt Művelődési Központ (4320. Nagykálló, Bátori út 1.) 

épületének kézi erővel történő bontásához kapcsolódó szerződést megkösse a 

Hajdúpaletta KFT-vel (4030 Debrecen, Kaskötő utca 20.) a 2020. április 22-én kelt 

árajánlatában foglaltak szerint. 

2.) A bontási költség 8.880.018 Ft + 2.397.605 .- Ft Áfa 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 
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Határozatot kapják: 

1.) Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

2.) Képviselő – testületi referens  

3.) Gazdasági csoport 

4.) Ügyintéző 

5.) Irattár 

 

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

 

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 27. napján.   

 

1.) Balasáné Blaskó Gyöngyi 4320 Nagykálló, Nyírfa u. 8. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

 

42/2020. (IV.27.)  

 

HATÁROZATA 

 

Balasáné Blaskó Gyöngyi  4320 Nagykálló, Nyírfa út 8.  szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyába 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

alábbi döntést hozza: 

 

 

Balasáné Blaskó Gyöngyi  4320 Nagykálló, Nyírfa út 8. szám alatti lakos 2020.02.18.-án 

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

támogatást állapít meg 2020. február 18. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

 

2.) Vonza Judit 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 60. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség 

megfizetése tárgyában 

 

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

 

Nagykálló Város Önkormányzat 

 Polgármesterének 

 

43/2020. (IV.27.) 

 

HATÁROZATA 

 

Vonza Judit 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 60. szám alatti lakos havi 

rendszerességgel nyújtott átmeneti segély tárgyába 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 
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Vonza Judit 4320 Nagykálló, Kisharangodi út 60. szám alatti lakos 2020.04.14.-én kelt 

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

2020. április 14. napjától   -   2020. december 31. napjáig. 

 

Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

3.) Jarkó János Nagykálló, Jókai M. út 9. szám alatti lakos havi rendszerességgel 

nyújtott átmeneti segély lakás céljára szolgáló lakhatási költség megfizetése 

tárgyában 

 

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

Nagykálló Város Önkormányzat  

Polgármesterének 

44/2020. (IV.27.) 

 

HATÁROZATA 

 

Jarkó János Nagykálló, Jókai út 9. szám alatti lakos havi rendszerességgel nyújtott 

átmeneti segély ügye tárgyában 

 

 

Nagykálló Város Polgármestere hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

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

felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

 

Jarkó János Nagykálló, Jókai út 9. szám alatti lakosnak 2020.02.05.-én kelt 55/2020. 

(II.05.) PKB  határozattal megállapított havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 

lakás céljára szolgáló lakáshatási költség megfizetésére irányuló támogatását 2020. 

április 8. napjával megszünteti. 
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Utasítja:a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Jaczináné Balogh Ibolya ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

                     Horváth Tibor 

                           polgármester 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                             

Bereczki Mária  

                jegyző 
 
 
 


