Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 18. napján 15 órai kezdettel megtartott
soron következő ülésének
a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai ( 193 - 212 )
d.) rendelete ( 16 )
Száma: 269-

/2018. közp.

TÁRGYSOROZATA
1.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda téli zárva tartásának engedélyezése tárgyában
2.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékelése c. beszámoló elfogadása
tárgyában
3.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2018/2019. évi munkatervének elfogadása tárgyában
4.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése tárgyában
5.) Előterjesztés a „Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról„ című beszámoló elfogadása tárgyában
6.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletek módosításának
elfogadása tárgyában
7.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár tájékoztatásának elfogadása állományellenőrzés tárgyában
8.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában
9.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól
10.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a
2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan
11.) Előterjesztés az étkeztetéshez kapcsolódó eszközök átvétele tárgyában
12.) Előterjesztés Dankó László Nagykálló, Korányi Frigyes út 37. szám alatt található Kálló Étterem bérleti díjának
megállapítása tárgyában
13.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása tárgyában
14.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában
15.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában
16.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosítása, annak
egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása tárgyában
17.) Előterjesztés a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület árajánlata kóbor kutyák elhelyezése tárgyában
18.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház informatikai fejlesztése, antenna és
szerverszekrény cseréjére vonatkozó kérelme tárgyában
19.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. megkeresése a vízi-közműfejlesztéssel kapcsolatos tervezési költségek
tárgyában
20.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló, Petőfi út 11. szám alatti 437 hrsz-ú beépítetlen
terület értékesítése tárgyában
21.) Előterjesztés az autómentes nap megtartása tárgyában

Juhász

Zoltán

polgármester
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Jegyzőkönyv
Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 18. napján 15
órai kezdettel megtartott soron következő ülésén.
Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyaló terme (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
Jelen vannak: Juhász Zoltán polgármester,
Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester,
Tóth Zoltán alpolgármester,
Széplaki Tamás,
Balogh Imre,
Bereczkiné Pápai Margit,
Papp László,
Sőrés László képviselők.
Távol van:
Jelenlévő meghívott:

Horváth Tibor alpolgármester,
Bereczki Mária jegyző,
Sveda Anita Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Nagy Tamásné óvodavezető,
Bakóné Veres Edina könyvtár igazgatója

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelet
alapján meghívottak:
Dr. Vonza Andrásné Járási Hivatal vezetője
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,
Bogdán Zoltán RNÖ elnöke,
Nagykálló Város Díszpolgárai:
Fodor János,
Dr. Vonza András,
Horváth György nagytiszteletű úr,
Vitai László apát úr,
Dr. Soltész Mihály parochus úr,
Harsányi Gézáné,
Önkormányzati intézmények vezetői
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Polgármester úr köszönti a jelenlévőket!
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő van jelen az ülésen.
Alpolgármester úr igazoltan van távol.
Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására:
1.

Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda téli zárva tartásának engedélyezése tárgyában

2.

Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékelése c. beszámoló
elfogadása tárgyában

3.

Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2018/2019. évi munkatervének elfogadása
tárgyában

4.

Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése tárgyában

5.

Előterjesztés a „Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról„ című beszámoló elfogadása
tárgyában

6.

Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletek
módosításának elfogadása tárgyában

7.

Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár tájékoztatásának elfogadása állományellenőrzés
tárgyában

8.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában

9.

Tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól

10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozás a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan
11. Előterjesztés az étkeztetéshez kapcsolódó eszközök átvétele tárgyában
12. Előterjesztés Dankó László Nagykálló, Korányi Frigyes út 37. szám alatt található Kálló Étterem
bérleti díjának megállapítása tárgyában
13. Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása tárgyában
14. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában
15. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában
16. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződés
módosítása, annak egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása tárgyában
17. Előterjesztés a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület árajánlata kóbor kutyák elhelyezése tárgyában
18. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház informatikai fejlesztése, antenna és
szerverszekrény cseréjére vonatkozó kérelme tárgyában
19. Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. megkeresése a vízi-közműfejlesztéssel kapcsolatos tervezési
költségek tárgyában
20. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló, Petőfi út 11. szám alatti 437 hrsz-ú
beépítetlen terület értékesítése tárgyában
21. Előterjesztés az autómentes nap megtartása tárgyában
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A rendkívüli ülés összehívását a közétkeztetés biztosításáról szóló napirend indokolta.
Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs.
Aki egyetért az ismertetett napirendi javaslatok megtárgyalásával, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javasolt napirendi
pontok megtárgyalásával egyetért.

N A P I R E N D E K:
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda téli zárva tartásának
engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Az óvoda fordult kérelemmel a testülethez, hogy 2018. december 27-től 2019. január 02ig zárva tarthasson az intézmény, mivel ezen időszakban a szülők igyekeznek elhelyezni gyermekeiket.
Energiatakarékossági szempontból is fontos lenne a zárva tartás, ha már a gyermekeket el tudják helyezni.
Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
193/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda téli zárva tartásának engedélyezése tárgyában
Képviselő-testület
- engedélyezi, hogy a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2018. december 27-től 2019. január 02-ig
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.

5

Határidő: 2018. 09. 18.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
1. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője
2. Képviselő-testületi referens
3. Gazdasági Iroda
4. Köznevelési referens 392/2018. közp.
------------------------------------------------------------------Tárgy: ( 2.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékeléséről
készített beszámoló elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékeléséről szóló előterjesztést
a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Van-e kiegészítése Nagy Tamásné Óvodavezetőnek? – Nincs. Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
194 /2018. (IX.18.) KT.
Határozat
„A Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékelése” című beszámoló
elfogadása tárgyában
Képviselő – testület
1.) elfogadja a beszámolót a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékelése
vonatkozásában.
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Határidő: 2018. 09. 18.
Felelős: polgármester, jegyző
Határozatot kapják:

−

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetője

−

Képviselő – testületi referens

−

ügyintéző 5333/2018. közp.

−

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2018/2019. évi munkatervének
elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Van-e kiegészítése Óvodavezető Asszonynak? – Nincs.
Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
195/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2018/2019. évi munkatervének elfogadása tárgyában
Képviselő – testület
1.) elfogadja a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda által elkészített 2018/2019. évi munkatervet.
Határidő: 2018. 09. 18.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határozatot kapják:

−

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

−

Képviselő – testületi referens

−

ügyintéző 5333/2018. közp.

−

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: ( 4.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak
béremelése tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az volt a javaslata, hogy
2018. december 31. napjáig járuljon hozzá a keretösszeg elosztásához, mivel gazdasági évről
beszélünk a pénzek tekintetében.
Bereczki Mária: A 2018. évi költségvetésben úgy terveztük, hogy augusztusig volt a megemelt összeg
szerepeltetve, és szeptembertől nem kell kiegészítés hozzá, mert az a költségvetésébe belefért. A
normatíva fedezi ezt a költséget.
Tehát december 31-ig a 2018. éves költségvetésben nem kell mellétenni, mert az óvodának a
költségvetése, amit az egész évre terveztünk, az fedezetet nyújt az emelésre. Csak engedélyezni kell.
A törvény az egy nevelési évre szól, ezért volt augusztus 31-ig meghatározva.
Azon lehet elgondolkodni, hogy december 31-ig legyen engedélyezve, amihez nem kell semmit tenni, vagy
esetlegesen 2019. augusztusig, és ennek megfelelően lesz majd tervezve a 2019-es évi költségvetés.
Széplaki Tamás:

Véleményem szerint az utóbbi javaslat, vagyis, hogy jövő év augusztusig legyen

megszavazva, szerencsésebb lenne.
Bereczki Mária: Azt is lehet, hogy most december 31. napjáig engedélyezi a képviselő-testület az összeg
kifizetését, és a 2019-es költségvetés készítésekor betervezzük. Ez lehet egy pontja a határozatnak.
Jövőre majd meglátjuk, hogy mennyi lesz a hiány, és akkor a testület dönthet úgy, hogy 2019-ben nem
lesz emelés, mert a hiány csökkentésére kerül át.
Ez az összeg adható, tehát nem kötelező.
Az összeg felosztása az óvoda vezetőjének a hatásköre.
Juhász Zoltán:

Javaslom, hogy a bizottság javaslatát fogadjuk el, vagyis 2018. december 31-ig

engedélyezze a testület a keretösszeg felosztását!
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Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
196/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése tárgyában
Képviselő-testület
-

engedélyezi a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelésére elosztania a bruttó
212.758,-Ft/hó keretösszeget 2018. december 31. napjáig.

-

béremelést a 2019. évre vonatkozóan az adott év keretszámainak ismeretében tervez.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

Határozatról értesülnek:
•

Nagy Tamásné Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 5334/2018. közp.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (5.tsp.) Előterjesztés a Ratkó József Város Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta. Van-e kiegészítése
Igazgató Asszonynak? – Nincs.
Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:

9
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
197/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában
Képviselő-testület
1.) elfogadja a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló éves beszámolóját.
Határidő: 2018.09.18.
Felelős: Polgármester, Jegyző

Határozatról értesülnek:
•

Ratkó József Városi Könyvtár

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 2182/2018.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: ( 6.tsp.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
és mellékletei módosításának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a nyitva tartás kivételével elfogadásra
javasolta. Tehát, hogy a régi nyitva tartás maradjon.
Bakóné Veres Edina könyvtár igazgatója: Amikor a Szabályzat módosítását készítettem még nem
tudtam, hogy kollégám felmond. Mivel ő felmondott így már nem lenne jó módosítani a nyitva tartási időn.
Tehát visszavonom az erre vonatkozó javaslatomat.
Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a bizottság javaslatával, vagyis a szabályzat módosításával, a nyitva tartás kivételével, kérem,
szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
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--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
198/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
A Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletek
módosításának elfogadása tárgyában
Képviselő – testület
1.) elfogadja Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és mellékleteinek
módosítását a nyitva tartási idő kivételével.
2.) elfogadja Ratkó József Városi Könyvtár Pénzkezelési Szabályzatát.
Határidő: 2018. 09. 18.
Felelős: polgármester, jegyző
Határozatot kapják:

−

Ratkó József Városi Könyvtár

−

Képviselő – testületi referens

−

ügyintéző 5121/2018. közp.

−

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár tájékoztatásának elfogadása
állományellenőrzés tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Van-e kérdése valakinek? – nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
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199/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a Ratkó József Városi Könyvtár tájékoztatásának elfogadása állományellenőrzés tárgyában
Képviselő-testület
1.) elfogadja a Ratkó József Városi Könyvtár tájékoztatását az állományellenőrzésről.
2.) hozzájárul a hiányként jelentkező könyvek törléséhez.
3.) felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018.09.18.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Ratkó József Városi Könyvtár

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 5121/2018.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: ( 8.tsp.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató
tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolták.
Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
200/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában
Képviselő-testület
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-

a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 1967/2018.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (9.tsp.) Előterjesztés az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok változásairól szóló
tájékoztató tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolták. Van-e kérdése
valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
201/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
tájékoztató a fontosabb jogszabályok változásairól
Képviselő-testület
-

a fontosabb jogszabályi változtatásokról szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2018. szeptember 31.
Felelős: Jegyző

Határozatról értesülnek:
•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző

•

Irattár
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------------------------------------------------------------------Tárgy:

(

10.tsp.)

Előterjesztés

a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első
félévére vonatkozóan
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Mint minden évben, most is csatlakoznánk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. A
bizottság megtárgyalta. A tavalyi szinten javasolja, vagyis 4.000,-Ft-ot az „A” és „B” típusúnál egyaránt.
Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
202/2018. (IX.18.) KT.
Határozat

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a
2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan
Képviselő-testület

−

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

−

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és folyósítása során az abban foglaltaknak megfelelően jár el.

−

A támogatás mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
„A” pályázati kiírás: 4.000,-Ft/hó
„B” pályázati kiírás: 4.000,-Ft/hó
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4.)

megbízza

a

polgármestert,

hogy

a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2018. október 3. napjáig küldje meg.
5.) Utasítja: a szociális csoportot a szükséges intézkedés megtételére
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 3.
Határozatról értesül:
1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2./ Irattár
------------------------------------------------------------------Tárgy: ( 11.tsp.) Előterjesztés az étkeztetéshez kapcsolódó eszközök átvétele tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta az eszközök
megvásárlását.
Oroszné dr. Nagy Matild: Azok az eszközök, amelyeket átvennénk a vállalkozótól, használhatóak?
Bereczki Mária: Dánné Marika is ott volt, amikor leltároztuk az eszközöket, és ő mondta, hogy melyek
használhatóak.
Oroszné dr. Nagy Matild: Az eszközök árai a saját költségvetésünkből mennek, nem pályázatból?
Bereczki Mária: Ez saját költségvetésből lesz fedezve.
Juhász Zoltán: Sajnos kényszerhelyzetben vagyunk.
Bereczki Mária: Vagy megvesszük a vállalkozótól olcsóbban, vagy újat szerzünk be. De azért láthatjuk,
hogy az új edényeket, eszközöket nagyon magas áron lehet beszerezni.
Juhász Zoltán: Az ár tekintetében 2 móFt-ot kellene felajánlani.
Aki egyetért azzal, hogy megvásároljuk az előterjesztésben szereplő eszközöket 2.000.000,-Ft-ért vagy
2.309.325 Ft-ért, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
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203/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
étkeztetéshez kapcsolódó eszközök átvétele tárgyában
Képviselő-testület
-

hozzájárul ahhoz, hogy Nagykálló Város Önkormányzata a Dankó László vállalkozó által felajánlott,
a határozat mellékletében szereplő konyhai eszközöket összesen 2.000.000,-Ft-ért átvegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 5261/2018. közp.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: ( 12.tsp.) Előterjesztés Dankó László Nagykálló, Korányi F. út 37. szám alatt található Kálló
Étterem bérleti díjának tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán:

Dankó László vállalkozó egy kérelmet nyújtott be.

A Kálló Éttermet szeretné tovább bérelni 150.000,-Ft/hó bérleti díj ellenében. A bizottságok javasolták a
kérelem elfogadását.
Bereczki Mária: Határozott időre kellene, amíg a fenntartási idő van. Legyen benne, hogy évente
felülvizsgáljuk a szerződést.
Juhász Zoltán: Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
204/2018. (IX.18.) KT.
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Határozat
Dankó László Nagykálló, Korányi Frigyes út 37. szám alatt található Kálló Étterem bérleti díja
tárgyában
Képviselő-testület
1.) egyetért azzal, hogy a Nagykálló, Korányi Frigyes út 37. sz. alatt található Kálló Éttermet továbbra
is Dankó László

sz. alatti lakos vállalkozó bérelje, melynek bérleti díját 2018.

szeptember 01. napjától 150.000,-Ft+Áfa/hó + rezsi költség összegben határozza meg.
2.) egyetért a bérleti szerződés étterem fenntartási időszakáig szóló határozott idejű időtartamra
történő megkötésével, valamint az évenkénti felülvizsgálattal.
3.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Dankó László

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (13.tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Általános közművelődési támogatásra lenne szüksége a Nonprofit Kft.-nek. Ez az összeg
5,5 móFt.
Az étterem esetében már a szeptemberi számok jobbak lesznek.
Bereczki Mária: Jelenleg azt a menüt kapják a szociális ellátásban részt vevők, mint az étterem menüje.
Ki kell majd kalkulálni, hogy így belefér-e abba az összegbe.
Juhász Zoltán: A bizottság elfogadásra javasolta a tervezetet. Van-e kérdése valakinek? –Nincs.
Aki egyetért a bizottság javaslatával, vagyis a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
205/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása tárgyában

Képviselő-testület
-

hozzájárul, hogy a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. közművelődési támogatása 5.500.000,- Fttal növekedjen.

-

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 4320 Nagykálló, Jókai u. 34.

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: ( 14.tsp.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014.
(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság.
Bereczki Mária: Több lakos jelezte, hogy a város területén zajt keltő eszközökkel dolgoznak, zenét
hallgatnak, és ez zavarja mások nyugalmát. Erre vonatkozóan próbáltunk a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló rendeletbe egy paragrafust megfogalmazni, ami elméletileg alkalmas lenne arra, hogy ez
alapján felszólítsunk valakit, illetve megbüntessük.
Sőrés László: Vasárnap este, amikor már hűvösebb van, akkor nyírják sokan a füvet. Véleményem
szerint az, hogy vasárnap 17 óra után ne lehessen füvet nyírni, az már azért elfogadhatatlan számomra.
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Széplaki Tamás: Az a gond ezzel a rendelettel, hogy aki egyébként megengedett időn túl bömbölteti a
rádiót, vagy híradástechnikai eszközét, az majd a megengedett időn belül fogja, ami szintén zavaró lesz.
Ebben az esetben viszont azt fogja mondani, hogy az önkormányzat ezt megengedte. Nem is fogunk tudni
semmit tenni vele.
Bereczki Mária: Akkor az lenne a javaslat, hogy maradjon az 1-es bekezdés úgy, hogy az a, b, c. pontok
kikerülnek belőle? Ez esetben viszont, ha a szomszéd szól a nap bármely szakában, hétköznap vagy
hétvégén, hogy hangos a zene, és nem tud pihenni, akkor mi fogunk veszekedni a szomszéddal, hogy mi
is zavarja.
Széplaki Tamás: Ha elfogadjuk ezt a rendelet-módosítást, akkor tulajdonképpen engedélyt adunk a
hangoskodásra a megjelölt időn belül. Tehát nem biztos, hogy jó ez a döntés.
Bereczki Mária: Azt is lehet, hogy elfogadja a testület időpont meghatározása nélkül, és ha érkezik egy
bejelentés, akkor a hivatalnak vennie kellene egy zajmérő berendezést, amivel, ha kimegy a helyszínre,
akkor meg tudja mérni az ügyintéző a zajt.
Amíg nincsen a rendeletben valamiféle szabályozási passzus, addig nem tudunk mit csinálni, hiszen nem
tudunk mire hivatkozni.
Sőrés László: Nekem csak a vasárnappal van gondom, hogy ki kellene tolni az időt.
Gondolom, hogy inkább a zene, ami zavarja néhány lakó nyugalmát.
Bereczki Mária: Volt már egyéb munkálatokat érintő bejelentés is. Például, hogy fűrészelték a fát.
Sőrés László: Nekem az lenne a módosító javaslatom, hogy vasárnap legyen legalább 19 óra, amíg lehet
zajos munkát végezni.
Bereczki Mária: Tehát a 2-es pont c. alpontjában 17 óra helyett 19 óra legyen.
Mi lenne, ha a 2-es pontban úgy fogalmaznánk meg, hogy a háztartási igényt kielégítően túl. Tehát,
amikor már iparszerűen csinálja valaki.
Sőrés László: Én csak azt szeretném, hogy ha valaki például a házát újítja fel, és munkaidő után tudja
azt megtenni, akkor had dolgozhasson, ne akadályozzuk, hiszen ő máskor nem ér rá.
Én azt javaslom, hogy legalább két órával többet engedjünk a háztartási munkálatokra.
Juhász Zoltán: Javaslom elfogadásra időpont nélkül! Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem fogadta el a
módosító javaslatot.
Juhász Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy a 2/c pontnál a 17 órát 19 órára módosítjuk, kérem, szavazzon!
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem fogadta el a
módosító javaslatot.
Juhász Zoltán: Javaslom, hogy az eredeti rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület! Aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a
tervezetet, és a következő rendeletet alkotta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2018. (IX.19.)
önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. §
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) a 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő

magatartás miatt megindult hatósági eljárás

lefolytatása során az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel.”
2.§
A Rendelet a 13/B §-al kerül kiegészítésre az alábbiak szerint:
„13/B. §
15. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajkeltéssel járó tevékenységre vonatkozó szabályok
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(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki saját háztartásában más
nyugalmának zavarására alkalmas módon élőzene és zene hangosítására szolgáló berendezést
a)

hétfőtől csütörtökig 07:00 és 21:00 óra közötti

b)

pénteken és szombaton 07:00 és 22:00 óra közötti

c)

vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 21:00 óra közötti időponton kívül használ.

Az esküvő, ballagás saját háztartásban történő megtartása, ezen szabályozás alól kivételt képez.
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki háztartási igényeit kielégítő,
más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet az (1) bekezdésben foglalt
kivétellel,
a) munkanapokon 08:00 és 20:00 óra közötti,
b) szombaton 08:00 és 19:00 óra közötti,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 17:00 óra közötti időponton kívül végez.”

3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Juhász Zoltán

Bereczki Mária

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem:
Dátum: Nagykálló, 2018. szeptember 19. napján.

Bereczki Mária
jegyző
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
16/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelet
indokolása

I.
1.

Általános indokolás

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető

szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes
magatartásokat.
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A környezeti zajt, illetve rezgést okozó tevékenységek, létesítmények vonatkozásában a részletes
környezetvédelmi szabályokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A Korm. rendelet hatálya azonban
a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre nem terjed ki, ez esetben a helyi zajvédelmi
szabályok megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A Polgármesteri Hivatal munkatársainak napi munkavégzése során jelentkező lakossági visszajelzések
száma és tartalma – éjszakai hangos zenehallgatás - alapján indokolt a rendelet módosítása.
II.

Részletes indokolás
1. §-hoz

A hatósági eljárás során 2018. január 1. napjától alkalmazandó jogszabály megjelölését tartalmazza a
módosítás.
2. §-hoz
A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre vonatkozó magatartást szabályozza.
3. §-hoz
A rendelet hatályba lépését határozza meg. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései
alapján „ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül
helyezéséről.”
Mivel a módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések a hatályosulásuk napját követően végrehajtottá
válnak, ezért a jogrendszer átláthatósága érdekében hatályon kívül helyezendőek.
---------------------------------------------------------------

Tárgy: (15.tsp.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottság támogatta a Szövetség kérelmét. Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
206/2018. (IX.18.) KT.
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Határozat
a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában
Képviselő-testület
1.) hozzájárul 150.000,-Ft támogatás nyújtásához a Rákóczi Szövetség részére, a határon túli
magyar iskolába beíratott gyermekek családjainak megsegítésére.
2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Határozatról értesülnek:
•

Rákóczi Szövetség 1027 Budapest Szász Károly u. 1. 4/1.

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (16.tsp.) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági
Szerződés módosítása, annak egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Aki egyetért a határozattervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
207/2018. (IX.18.) KT.
Határozat

Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosítása, annak
egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének elfogadása tárgyában
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Képviselő – testület

1.) elfogadja a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését.

2.) felhatalmazza a Polgármestert a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén
jelen határozatban foglaltak képviseletére.

Határidő: 2018. 09. 18.
Felelős: polgármester, jegyző
Határozatot kapják:
−

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

−

Gazdasági iroda

−

Képviselő – testületi referens

−

ügyintéző

−

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (17 .tsp.) Előterjesztés a Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete árajánlata kóbor kutyák
elhelyezése tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A városstratégiai bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az volt a javaslata, hogy
más lehetőséget kell keresni.
Mi kerestük meg az egyesületet, nem pedig ők minket.

Balogh Imre:

A ketrec ára 140 eFt, az nagyon sok.

Bereczki Mária: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk csináltatunk 2 ketrecet, és ha jelezzük, hogy van
kutya, amelyet el kellene vinni, az 26.000,-Ft/db. A kutyákat beviszik a telephelyre, és keresnek nekik
gazdát.
Juhász Zoltán: Dr. Bánkiné Vass Erikának sok aktivistája volt, de amikor arról volt szó, hogy dolgozni
kellene a menhelyen, akkor már nem ment senki jelentkezni, nem akart dolgozni.
Az egyesület felvállalja, hogy két kennelt veszünk, és ha van kutya, akkor azt befogja, és gazdát keres
neki. A befogásért 26.000,-Ft/db kell fizetni.
Bereczki Mária: Az a baj, hogy akárhány ilyen szervezettel beszéltünk, mind azt mondta, hogy nem
tudják vállalni, mert telített a telepük.
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Most itt nem azt kell gondolni, hogy minden kutyát összeszedünk, amelyik az utcán van. Nem. Vannak
olyan kutyák, amelyek folyamatosan kint vannak az utcán. Ezekre gondoltunk, hogy össze kellene szedni
őket. Természetesen mindenképpen az lenne a célszerű, ha mindenki megfelelően bezárná a kutyáját.
Ha van benne chipet, akkor tudjuk azonosítani a gazdit.
Juhász Zoltán: Szerintem vegyünk mi kennelt, lehet, hogy van is nekünk. De ha nincs, akkor veszünk
kettőt olcsóbban, odaadjuk, és abba teheti a kutyákat.
Bereczki Mária: Ha mi akarnánk működtetni menhelyet olyan kérdésekre kellene választ találni, hogy ki
fogja megfogni a kutyákat, hogyan szállítjuk. Ha kiszállítottuk, onnantól kezdve ki az, aki eteti, tisztítja.?
Honnan szerzünk be ételt, stb.?
Juhász Zoltán: Az a javaslat, hogy vegyünk mi kennelt, amit oda adunk az Egyesületnek, hogy ebbe
tudja tenni a kutyákat.
Bereczki Mária: A képviselő-testület tehát azt javasolja, hogy mobil kennel legyen, mi vásároljuk meg,
csak a kutyák befogásáért fizetünk 26 eFt-ot.
Juhász Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy veszünk három mobil kennelt, és abban szállítsák el, kérem,
szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
208/2018. (IX.18.) KT.
Határozat

a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület árajánlata kóbor kutyák elhelyezése tárgyában
Képviselő-testület
-

a kóbor kutyák elhelyezésére vonatkozóan a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület által megküldött
árajánlattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
o

a kóbor kutyák elhelyezéséhez Nagykálló Város Önkormányzata 3 db kennelt vásárol
(több árajánlat bekérése alapján), melyet használatra átad a Kóborlók Állatvédelmi
Egyesület részére a Nagykálló város területén összeszedett kutyák elhelyezése céljára.

o

az ebek begyűjtésére, gondozására, örökbeadására vonatkozó 26.000,-Ft/eb költséget
elfogadja.
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Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 446/2018. műsz.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (18 .tsp.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház informatikai
fejlesztése, antenna és szerverszekrény cseréje a víztornyon
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán:

A bizottság javaslata, hogy kössenek szerződést a Teszovál Kft.-vel, és

fizessenek bérleti díjat piaci áron.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
209/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház informatikai fejlesztése,
antenna és szerverszekrény cseréje a víztornyon
Képviselő-testület
-

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) képviseletében Bíró Sándor informatikai osztályvezető kérelmére a Nagykálló Város
Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) tulajdonában lévő 4320 Nagykálló, Vasvári
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Pál u. 10. szám alatti 2616 hrsz. alatt található víztornyon meglévő antenna és szerverszekrény
cseréjéhez tulajdonosi hozzájárulását megadja azzal a feltétellel, hogy a Kórház az antenna
tekintetében piaci áron szerződést köt a TESZOVÁL Kft.-vel (4320 Nagykálló, Bercsényi u. 6.).
-

felhatalmazza a TESZOVÁL Kft. ügyvezetőjét, mint a bérbeadás jogosultját, a bérleti szerződés
aláírására.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Oktatókórház

képviseletében

Bíró

Sándor

informatikai

osztályvezető (biro.sandor@szszbmk.hu)
•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 481/2018. műsz.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (19.tsp.) Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. vízi-közmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési
költségekre vonatkozó megkeresése tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta.
Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
210/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
a Nyírségvíz Zrt. megkeresése a vízi-közmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési költségek
tárgyában
Képviselő-testület
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1.) a Nyírségvíz Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által 23208-2018. iktatószám alatt megküldött az
általunk képviselt V69; SZ29 vízi-közmű rendszerekre – a Nyírségvíz Zrt. által elkészített – 20192033. közötti időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervével
egyetértünk, véleményeltérésünk nincs.
2.) Az általunk képviselt V69; SZ29 vízi-közmű rendszerekre vonatkozóan jelenlegi ismereteink
szerint Önkormányzatunk nem tervez a 2019-2033. közötti időszakra beruházási feladatokat.
3.) meghatalmazza

Juhász

Zoltán

polgármestert

az

előzőekkel

kapcsolatosan

megküldött

nyilatkozatok aláírásával.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Jegyző

Határozatról értesülnek:
•

Nyírségvíz Zrt. 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 167/2018. műsz.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló, Petőfi út 11. szám
alatti 437 hrsz.ú beépítetlen terület értékesítése tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A javaslat, hogy ne értékesítse az

önkormányzat a területet, inkább parkolót létesítsen a területen.
Ez a napirend azért is került a testület elé, mert sokan érdeklődtek az ingatlan felől.
Sőrés László: Egyszer már csak lesz egy parkolási rend a városban. Úton-útfélen megállnak a városban
úgy, hogy sokszor nem lehet közlekedni.
Juhász Zoltán: A javaslat volt, hogy ne adjuk el az ingatlant. Aki egyetért a bizottság javaslatával,
kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
211/2018. (IX.18.) KT.

28

Határozat
az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykálló, Petőfi út 11. szám alatti 437 hrsz-ú beépítetlen
terület értékesítése tárgyában
Képviselő-testület
1.) Nagykálló Város Önkormányzata 1/1 arányban a tulajdonában lévő Nagykálló, Petőfi út 11. szám
alatti 437 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, 985 m2 nagyságú ingatlant nem kívánja
értékesíteni.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határozatról értesülnek:
•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Ügyintéző 488/2018. műsz.

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (21.tsp.) Előterjesztés autómentes nap megtartása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Szombaton az autómentes nap rendezvény miatt le lesz zárva az Árpád út Korányi F. út
felőli szakasza a garázslejáróig.

Itt különböző rendezvények lesznek.

Van-e kérdése valakinek a

napirenddel kapcsolatosan? – Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
--------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
212/2018. (IX.18.) KT.
Határozat
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az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezendő autómentes napon Nagykálló Árpád út
eleje és a mélygarázs közötti szakasz lezárásához való hozzájárulás tárgyában
Képviselő-testület
1.) egyetért azzal, hogy az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezendő autómentes nap kapcsán
Nagykálló, Árpád út eleje és a mélygarázs közötti szakasz lezárásra kerüljön 2018. szeptember
22-én 07:00 órától 17:00 óráig.
Határidő: 2018. szeptember 22.
Felelős: Polgármester, Jegyző

Határozatról értesülnek:
•

URBS NOVUM Városfejlesztési Nonprofit Kft.

•

Gazdasági iroda

•

Képviselő-testületi referens

•

Pályázati referens

•

Irattár
-------------------------------------------------------------------

Polgármester megköszönte a megjelenést,
az ülést 16 óra 22 perckor bezárta.
k.m.e.
P.H.
Juhász Zoltán sk.
polgármester

Bereczki Mária sk.
jegyző

