
Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése (ÁROP) pályázathoz
esélyegyenl ségi képzés megtartása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

91/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az ÁROP-3.A.1/A-2008-0011 regisztrációs
számú Nagyk rös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése cím   pályázatban
vállalt „A szervezet döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége számára évente esélyegyenl ségi képzést tart”
esélyegyenl ségi szempont teljesítését jóváhagyja.

Felel s:  Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határid :  2014. december 18.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: A Nagyk rösi Református Egyház
kérelmével kapcsolatos önkormányzati
fenntartói intézkedések



K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

92/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola Alapító
Okiratának mellékelt Módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
elfogadja.

2.    Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2008. augusztus 8-án Nagyk rös Város
Önkormányzat, valamint a Nagyk rösi Református Egyházközség között kötött, 1844 hrsz.-ú,
természetben  a  Nagyk rös,  Rákóczi  u.  8.  sz.  alatti,  valamint  a  3003/19  hrsz.-ú,  természetben  a
Nagyk rös, Téglagyár út 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó Megállapodás mellékelt I. sz.
módosítását elfogadja.

3.    Nagyk rös Város Önkormányzata és a Nagyk rösi Református Egyházközség között a 2. pont
szerinti Megállapodás 3-4. sz. mellékletét képez , az 1647 hrsz.-ú, természetben a Nagyk rös,
Patay u. 20. sz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokat (2 db), mindkét fél részér l minden
további követelés nélkül, közös megegyezéssel a tényleges birtokba adással egyidej leg
megsz ntnek tekintik.

4.    Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete utasítja a Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatóját, hogy az Alapító Okirat módosításával, valamint a Megállapodásban foglaltakkal
kapcsolatos intézményi feladatok teljes kör  határid re történ  végrehajtását biztosítsa az oktató-
nevel  munka zavartalansága mellett.

5.    Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás módosítás aláírására, az 1-3. pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedés
megtételére.

6.    Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete köszönetét fejezi ki a Nagyk rösi
Református Egyházközségnek az oktató-nevel  munka területén Nagyk rös városban kifejtett
áldozatos tevékenységéért.

Felel s:
1-3. és 5-6. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester

                   4. pont: Deák Gábor igazgató
      Határid :
                   1-3. pont: 2010. június 24.

          4. pont: folyamatos 2010. augusztus 15-ig
                    5. pont: folyamatos

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.

polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:



Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Nagyk rös Város Önkormányzat 2010-
2011. évi költségvetésének megvalósítási
és teljesítményterve

K I V O N A T
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület

2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l



93/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzati fenntartású
költségvetési szerveknél az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (4)
bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítését l a fenti törvény 125. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2010., illetve 2011. költségvetési években
eltekint.

Határid : 2010. augusztus 31.
2011. február 20.

Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester

2.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzati fenntartású
közintézmények és közhatalmi szervek tekintetében az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések és felhatalmazás alapján a
teljesítményterv elkészítését l a 2010., illetve 2011. költségvetési években eltekint.

Határid : 2010. augusztus 31.
2011. február 20.

Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester

3.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján felkéri Nagyk rös
Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete megbízott

igazgatóját, hogy Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és
Rendel intézetére, mint közintézetre vonatkozó 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó
2010. évi teljesítménytervet 2010. augusztus 31-ig készítse el.

Határid : 2010. augusztus 31.
 Felel s: Tankó Ágota megbízott f igazgató

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.

polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:



Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: A Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulással kötend  megállapodás
jóváhagyása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

94/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t



1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására vonatkozó jelen határozat mellékletét képez  Megállapodást
elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felel s: Dr. Czira Szabolcs, polgármester
Határid : a jegyz könyv hitelesítését követ  3. nap

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészr l a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700  Cegléd, Kossuth tér
1.) képviseli: Földi László elnök (továbbiakban: megbízó),
másrészr l: Nagyk rös Város Önkormányzata, (2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.)
képviseli dr. Czira Szabolcs polgármester (továbbiakban: megbízott), között az alábbi pontokba
foglalt feltételekkel:

1.) El zmények: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai megállapodtak abban,
hogy kistérségi szinten látják el az alábbi feladatokat:

Pedagógiai szakszolgálatok.

2.) A megállapodás célja: a megbízó számára küls  er forrás bevonása a jelen megállapodás
tárgyát képez  feladatok tekintetében.

3.) A megállapodás tárgya:

a.) A mindenkor hatályos a Magyar Köztársaság Költségvetésér l szóló törvény 8. sz.
mellékletében rögzítetteknek megfelel en gyógytestnevelési feladatok ellátása a következ
településeken:

Nagyk rös,
Jászkarajen .

b.) A mindenkor hatályos a Magyar Köztársaság Költségvetésér l szóló törvény 8. sz.
mellékletében rögzítetteknek megfelel en logopédiai feladatok ellátása a következ
településeken:

Nagyk rös,
Kocsér.

4.) Kötelezettségvállalás: a megbízott díjazás ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
megállapodás 3. pontjában megjelölt feladatokat elvégzi.
A díjazás mértéke mindkét feladat tekintetében 11 000 (tizenegyezer) forint/év ellátottanként.
Az alaptámogatás kétszerese 22 000 (huszonkett ezer) forint/év jár azon ellátottak után,
akiknek a szolgáltatás lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosított, ahol
tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

5.) A kifizetés ütemezése: a kifizetések havi egyenl  bontásban, a teljesítés igazolása után, a havi
rendes normatív hozzájárulás megbízóhoz való megérkezését követ  5. napon esedékesek.

6.) A szerz  felek tudomásul veszik, hogy:
továbbra is a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el tagönkormányzatai
jelen szerz désben felsorolt pedagógiai szakszolgálati feladatait,
a jelen megállapodás az 1. pontban rögzítetteknek megfelel en nem
feladatátadásnak, hanem küls  er forrás bevonásnak min sül.

7.) A jelen megállapodás 2010. szeptember 1-jét l 2011. augusztus 31-ig szól.



8.) A megbízó a teljesítés vonatkozásában hozzájárul harmadik személy közrem ködéséhez, de a
megbízott a harmadik személy bevonása tárgyában köteles konzultálni a megbízóval.

9.) A teljesítést igazolja a Társulás munkaszervezetének vezet je.

Nagyk rös, 2010.

………………………   ………………………..
       Földi László      Dr. Czira Szabolcs
    elnök (megbízó)  polgármester (megbízott)

Ellenjegyz k:

……………………………    …………….…………
   Dr. Ferenczi Norbert                                                    Dr. Nyíkos Sára
    munkaszervezet-vezet                 jegyz

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Pest megyei Víz –és Csatornam
Vállalat végelszámolása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

95/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t



1.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Pest megyei Víz- és Csatornam
Vállalat 2006. november 15-én kelt, mellékelt vagyonfelosztási javaslatát elfogadja, mely
szerint az önkormányzatot a még felosztható vagyonból 951.791,- Ft illeti meg.

2.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete – mint tulajdonostárs – a végelszámoló
nevében eljáró özv. Szegedi Pálnét feljogosítja, hogy az 1.) pont szerinti vagyonfelosztási
javaslatnak megfelel en a végelszámolásból visszamaradt készpénzt az érintett
önkormányzatoknak utalja át.

3.) Nagyk rös Város Önkormányzat bejelenti igényét az 1.) pont szerinti összeg végelszámolás
lezárása óta eltelt id re vonatkozó jegybanki alapkamat kifizetésére, illetve átutalására is.

4.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete kinyilvánítja, hogy amennyiben az 1.) és
3.) pont szerinti összeg az önkormányzat számlájára átutalásra kerül, úgy a végelszámoló
örököseivel szemben semmiféle további követelése nincs.

Határid : 1. és 3. pontokra: döntéssel egyidej leg
2. pontra: folyamatos
4. pontra: az 1.) és 3.) pont szerinti összeg Nagyk rös Város

Önkormányzat számlájára történ  átutalásával egyidej leg
Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Nagyk rös Város Önkormányzat
költségvetési szervei alapító okiratának
módosítása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

96/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a
1.1 Nagyk rös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának

módosító okiratát elfogadja.



1.2 Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete
Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.

1.3 Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság Alapító Okiratának módosító
okiratát elfogadja.

1.4 Dalmady Gy  Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.

1.5 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.
1.6 Pet fi Sándor Általános Iskola és Diákotthon Alapító Okiratának módosító okiratát

elfogadja.
1.7 Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Alapító Okiratának

módosító okiratát elfogadja.
1.8 Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.
1.9 Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát

elfogadja.
1.10 Nagyk rösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.
1.11 Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.
1.12 Arany János Kulturális Központ Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.
1.13 Intézményellátó Gondnokság Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.
1.14 Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja.

2. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a
2.1. Nagyk rös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe

foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2.2. Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2.3. Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okiratát elfogadja.
2.4. Dalmady Gy  Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2.5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát

elfogadja.
2.6. Pet fi Sándor Általános Iskola és Diákotthon egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Okiratát elfogadja.
2.7. Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola egységes szerkezetbe

foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2.8. Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2.9. Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Okiratát elfogadja.
2.10. Nagyk rösi Mese-vár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát

elfogadja.
2.11. Hétszínvirág Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2.12. Arany János Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát

elfogadja.
2.13. Intézményellátó Gondnokság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát

elfogadja.
2.14. Humánszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

3. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratok és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására.

4. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges intézkedések megtételére.



Határid :  1-2. pont: 2010. június 25.
3. pont. 2010. június 30.
4. pont: 2010. július 6.

Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Nagyk rös Város Önkormányzat
fenntartásában m köd  közoktatási
intézmények nevelési, pedagógiai
programjának felülvizsgálata

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

97/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyja
a Bóbita Óvoda,
a Kalocsa Balázs Óvoda,
a Nagyk rösi Mese-vár Óvoda,
a Hétszínvirág Óvoda

módosított nevelési programját.

2. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyja
a Kossuth Lajos Általános Iskola,
a Pet fi Sándor Általános Iskola és Diákotthon,
a Dalmady Gy  Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

módosított pedagógiai programját.



3. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1-2. pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedés megtételére.

Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester
      Határid : 2010. július 1.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

1. sz. melléklet

AZ INTÉZMÉNYI NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI PROGRAMOK VIZSGÁLATA

Intézmény neve

Jogszabályi
el írásoknak

való
megfelelés

Önkormányzati,
intézményi

dokumentumoknak
történ  megfelelés

Finanszírozás Legitimáció Alakiság

Bóbita Óvoda Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel

Kalocsa Balázs
Napközi Otthonos
Óvoda

Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel

Nagyk rösi Mese-
vár Óvoda

Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel

Hétszínvirág
Óvoda

Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel

Kossuth Lajos
Általános Iskola

Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel

Pet fi Sándor
Általános Iskola és
Diákotthon

Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel

Dalmady Gy
Óvoda, Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai

Megfelel Megfelel Többletfinanszírozást
nem igényel

Rendben Megfelel



Módszertani
Intézmény



Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Nagyk rös Város Önkormányzat
fenntartásában m köd  nevelési-
oktatási intézmények maximális osztály
–és csoportlétszám túllépésnek
engedélyezési eljárása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

98/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete hatályon kívül helyezi a 26/2009.
(II. 26.) ÖT. számú határozat 2. pontját.

2. Felkéri a jegyz t Nagyk rös Város Önkormányzat és Szervei Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 22/2003. (XI. 28.) ÖT sz. rendelet III/2. számú mellékletének
aktualizálására.

Felel s: Dr. Nyíkos Sára jegyz
Határid : 2010. július 1.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:



Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Városi tehetséggondozó matematika
szakkör indítása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

99/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyja a Matematika
tehetséggondozó városi szakkör 1. sz. melléklet szerinti szabályzatát.

2. Felkéri a jegyz t a 2. sz. melléklet szerinti intézkedési terv végrehajtására.
3. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert az

1-2. pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedés megtételére.

Felel s:
                    1. és 3. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
                    2. pont: Dr. Nyíkos Sára jegyz

  Határid :
                  1. pont: 2010. június 25.

      2-3. pont: intézkedési terv szerint (2. sz. melléklet)

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:



1. sz. melléklet
Nagyk rös Város Önkormányzata Matematika tehetséggondozó városi szakköre

szabályzatának tervezete

1. Alapelvek
1.1. A szakkör célja, hogy el segítse a tanulókban rejl  tehetség kibontakozását.
1.2. A tehetséggondozás els sorban az intézményekben, illetve a tanítási órákon történik.
1.3. A város minden pedagógusa – lehet ségéhez mérten és módon – támogatja a

tehetséggondozó programot.
1.4. A programban való részvétel tanuló és pedagógus részére egyaránt önkéntes.
1.5. A tehetséggondozó szakkör programja szakmailag egyéni munkaterv szerint végzett

speciális képzést jelent, amelynek nem valamely kötött tanterv teljesítése a cél,
hanem a képességfejlesztés és a versenyhelyzetekre történ  felkészülés.

2. A szakkör célja:
2.1. A matematika iránt fogékony, érdekl  tanulók tehetségének kibontakoztatása, a

kreativitás, logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlesztése.
2.2. A tanulási szokások kiépülésének segítése. Rendszerességre, tudatosságra, a

megismerési módszerek és gondolkodási m veletek önálló alkalmazására nevelés.
2.3. A tanulmányi versenyekre való felkészítés.
2.4. Eredményes felvételi a középiskolába.
2.5. A kíváncsiság, érdekl dés fenntartása.

3. A tehetséggondozó szakkör m ködése
3.1. A szakköri tagság feltétele:

A szakkörre bármely nagyk rösi oktatási intézményb l (általános iskola, gimnázium)
a 3-8. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek.
A jelentkez  év végi tanulmányi átlaga, valamint magatartás és szorgalom jegye jó
rend nél nem rosszabb.
A szakkörre jelentkez  tanuló eredményesen szerepel a szeptember 15-ig
megrendezésre kerül  beválogató képességmérésen.
A tanuló felvétel esetén vállalja, hogy a tanév végéig a foglalkozásokon, valamint a
kiválasztott matematika versenyeken a legjobb tudása szerint részt vesz.
A tanuló a szakköri tevékenységen kívül tanulmányi feladatainak is köteles eleget
tenni a t le telhet  legjobb szinten.
Vállalja a részvételt a következ  tanulmányi versenyek valamelyikén:

– Zrínyi matematikaverseny
– Kalmár László, Varga Tamás, Bátaszéki matematikaverseny
– Levelez s matematikaverseny (Gordiusz, Abacus, Bendegúz, stb.)

3.2. A jelentkez ket a mentor értékeli. Az értékelés eredménye alapján tölt dik fel a szakkör
az adott évre az alábbi keretszámokkal: 3-4. évfolyam 15 f , 5-6. évfolyam 15 f , 7-8
évfolyam 15 f .

3.3. A beválogatott tanulók szeptember 25-ig meghívást kapnak Nagyk rös Város
Önkormányzat Városi tehetséggondozó matematika szakkörében való részvételre.

3.4. Évi összes óraszám: 60 óra (heti 2x45 perc az október 1. és május 15. közötti id szakban)
3.5. A szakkörök munkáját, a szakmai tevékenységet a Képvisel -testület által felkért mentor

segíti.



3.6. A program m ködésére vonatkozóan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben, valamint a nevelési, oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI.
8.) MKM rendeletben foglaltak betartása és alkalmazása kötelez .

3.7. A szakkörök helyszínét és a tárgyi feltételeket, taneszközöket a Képvisel -testület által
kiválasztott iskolák biztosítják.

3.8. A szakkörvezet  pedagógusok felkérése önkéntes jelentkezéssel a tehetséggondozó
tevékenység bemutatása, az igazgató ajánlása és az elkészített munkatervek alapján a
mentor javaslatára történik.

3.9. A szakköri foglalkozások eredményességér l a mentor június 30-ig tájékoztatja a
Képvisel -testületet.

4.  Tanulói jogok
4.1. A szakkörön résztvev  tanuló jogosult – a szakkörvezet  pedagógus felügyeletével – a

taneszközök, valamin az adott intézmény berendezési tárgyainak használatára.
4.2. A szakkörön résztvev  tanuló számára a versenyek részvételi díját és az utazás költségeit

az Önkormányzat – az iskola kimutatása alapján – megtéríti.

5. A szakkörvezet  pedagógusok feladatai és munkájuk elismerése
5.1. A szakkörvezet  feladata a foglalkozások el készítése és lebonyolítása, a tanulók

motiválása.
5.2. A szakkörvezet segítséget nyújt a tanulónak a verseny kiválasztásában, amennyiben a

téma jellege megkívánja, gondoskodik a szükséges taneszközökhöz való hozzáférésr l.
5.3. Figyelemmel kíséri és folyamatosan értékeli a tanulók munkáját, teljesítményét.
5.4. A szakköri foglalkozásokat a szakkörvezet  megfelel en dokumentálja (szakköri

foglalkozási napló vezetése).
5.5. A szakköri tagok eredményességér l a szakkörvezet  pedagógusok május 31-ig

tájékoztatják az érintett iskolák igazgatóit.
5.6. A szakkörvezet  feladatai ellátásáért az Önkormányzat által megállapított díjazásban

(óradíjban) részesül.

A jelen szabályzatot 2011. május 31-ig kötelez en felül kell vizsgálni, módosítás esetén
jóváhagyásra el  kell terjeszteni Nagyk rös Város Önkormányzata Képvisel -testülete
következ  ülésére.

Nagyk rös, 2010. június 25.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester



2. sz. melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV
Nagyk rös Város Önkormányzata Matematika tehetséggondozó városi szakköre

MEGNEVEZÉS HATÁRID FELEL S

Kiírás 3-8. évfolyamos tanulók részére Nagyk rös
Város Önkormányzata Városi tehetséggondozó
matematika szakkörre történ  jelentkezésre

2010.06.30. Jegyz i Iroda

Kiírás pedagógusok részére Nagyk rös Város
Önkormányzat Városi tehetséggondozó
matematika szakkör vezetésére történ  jelentkezésre

2010.06.30. Jegyz i Iroda

Jelentkezési határid 2010.09.05. Jegyz i Iroda
A mentor felkérése 2010.06.30. Polgármester

Jegyz i Iroda
A pedagógusok felkérése 2010.09.10. Polgármester

Jegyz i Iroda
A helyszínt biztosító iskolák felkérése 2010.09.10. Polgármester

Jegyz i Iroda
Megállapodás kötése helyszínt biztosító iskolákkal 2010.09.15. Polgármester

Jegyz i Iroda
Megbízási szerz dés kötése a pedagógusokkal 2010.09.15. Polgármester

Jegyz i Iroda
A jelentkez  tanulók képességmérése 2010.09.15. Mentor

Jegyz i Iroda
A jelentkez  tanulók értékelése, beválogatása 2010.09.20. Mentor

Jegyz i Iroda
A beválogatott tanulók értesítése 2010.09.25. Jegyz i Iroda

A szakkörök id pontjának egyeztetése 2010.09.30. Mentor
Szakkörvezet k

A szakköri foglalkozások el készítése és lebonyolítása 2010.10.01.-
2011.05.15.
folyamatos

Mentor
Szakkörvezet k
Jegyz i Iroda

Nagyk rös Város Önkormányzat Tehetséggondozó
Programjának elkészítése, egységes rendszerbe
foglalván az eddigiekben is jól m köd  formákat

2010.11.30. Intézményvezet k
Jegyz i Iroda

A szakköri szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén
módosítása

2011.05.31. Mentor
Jegyz i Iroda

A szakköri foglalkozások értékelése, tájékoztató az
eredményességr l, módosítás esetén fenntartói
jóváhagyás

2011.06.30. Mentor
Szakkörvezet k
Jegyz i Iroda



Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Az Állami Számvev szék ellen rzésének
megállapításai, intézkedési terv

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

100/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Állami Számvev szék V-3023-
7/13/2010. számú, Nagyk rös Város Önkormányzat gazdálkodási módszerének 2010. évi
ellen rzésér l szóló jelentésében feltárt hiányosságok megszüntetésére a határozat
mellékletét képez intézkedési tervet elfogadja.

2. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a polgármestert, hogy az
intézkedési  tervet  az  Állami  Számvev szék  F városi  és  Pest  Megyei  Ellen rzési  Irodája
részére megküldje.

Határid :  1. azonnal
2. az elfogadást követ  30 napon belül

Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

A 100/2010. (VI.24.) ÖT sz. határozat melléklete



INTÉZKEDÉSI TERV

Szabályszer ségi intézkedések

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 8/C. § (4)
bekezdésében el írtaknak megfelel en a költségvetési rendelettervezet készítése során
teljes kör en figyelembe kell venni az el  évi kötelezettségvállalások áthúzódó
kiadásait, valamint azok forrásaként az el  évi pénzmaradványt.

Határid :    2011. február 15-t l folyamatosan
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

2. Az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet
(továbbiakban Ámr.) 155-156. §-ai alapján ellen rizni kell, hogy a Polgármesteri Hivatal
és intézményei a költségvetési javaslatukat az Ámr. 28-30. § el írásainak megfelel en
dolgozták-e ki, és ellen rizni kell a szerkezeti változások és szintrehozások, valamint a
javasolt el irányzatok megalapozottságát.

Határid :    2011. február 15-t l folyamatosan
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

3. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellen rzési feladatok
szabályszer  végrehajtási feltételeinek kialakítása érdekében:

a) felül kell vizsgálni, és az Ámr. 20. § (7) bekezdésében foglalt el írásnak
megfelel en át kell dolgozni a Pénzügyi Iroda ügyrendjét.

b) önköltségszámítási szabályzatot kell készíteni az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (továbbiakban Áhsz.) 8. § (4) bekezdés
c) pontjában, a 16) bekezdésében, illetve az Ámr. 81. § (6)-(8) bekezdéseiben
foglalt el írások alapján.

Határid :    2010. szeptember 30.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

4. A Polgármesteri Hivatal Bels  Kontrollrendszerének Kézikönyvét ki kell egészíteni oly
módon, hogy rögzíteni kell a FEUVE rendszerében az ellen rzési nyomvonalban az egyes
tevékenységek, feladatok elvégzését igazoló dokumentumok megnevezését, és
nyilvántartási helyét, az Ámr. 156. § (2) bekezdésében el írtak, és a Pénzügyminisztérium
„Útmutató az ellen rzési nyomvonal kialakításához” módszertani útmutatója alapján.

Határid :    2010. szeptember 30.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz



5. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellen rzése során az Állami
Számvev szék által tett, és 2010. május 31-ig nem teljesült szabályszer ségei javaslatokat
végre kell hajtani az alábbiak szerint:

a) Az önállóan gazdálkodó intézmények számviteli rendjét ki kell alakítani, a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltség  szervek feladat- és hatásköreir l szóló 1991. évi XX.
Törvény 140. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.

Határid :    2010. szeptember 30.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

b) Nagyk rös Város Képvisel -testületének 19/2009. (XII.18.) ÖT. sz. rendeletét
módosítását kell kezdeményezni az önkormányzati vagyon ingyenes
átengedése eseteinek meghatározása céljából.

Határid :    2010.  december 31.
Felel s    :  Dr. Czira Szabolcs polgármester

Célszer ségi intézkedések

6. Nagyk rös Város Önkormányzat pályázati rendjér l szabályzatot kell alkotni, melyben:
- rögzíteni kell pályázatfigyelési, pályázatkészítési és pályázat lebonyolítási

feladatok ellátásának módját,
- szabályozni kell a pályázatfigyelést végz , illetve döntési jogkörrel

rendelkez k közti információszolgáltatás kötelezettségét,
- meg kell határozni az önkormányzati szint  pályázatkoordinálás feladatait és

felel sét, valamint
- el  kell írni a pályázatok nyilvántartásának kötelezettségét és módját.

Határid :    2010. szeptember 30.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

7. Gondoskodni kell az e-közszolgáltatási feladatokat ellátó informatikai rendszer ügyfelek
általi igénybevételének figyelemmel kísérésér l, a tapasztalatok értékelésér l, ezek
végrehajtási módszereinek kidolgozásáról.

Határid :    2010. december 31.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

8. Az eszközök és források értékelési szabályzatát ki kell egészíteni az értékelések
ellen rzéséért felel s munkakörök megjelölésével, valamint az érintett dolgozók
munkaköri leírását az értékelési és ellen rzési feladatokkal.

Határid :    2010. szeptember 30.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

9. A pénzügyi-számviteli területen alkalmazott informatikai rendszerek kialakításával és
ködtetésével kapcsolatban az Üzletment folytonossági és vészhelyzet kezelési terv



elkészült, az Információbiztonsági Szabályzatot ki kell egészíteni annak érdekében, hogy
tartalmazza

- a hozzáférési jogosultságokra vonatkozó eljárásrend ellen rzésére
vonatkozó rendelkezéseket,

- a fejlesztési és üzemeltetési feladatok szétválasztásának szabályozását,
- a programváltozások ellen rzésére és tesztelésére vonatkozó eljárásokat,
- a f könyvi könyvelési rendszerben tárolt hozzáférési jogosultságok

ellen rizhet ségét,
- a pénzügyi-számviteli elemekre vonatkozó változáskezelési eljárásokat,

valamint
- a pénzügyi-számviteli adatok elmentett állományokból történ  teljes kör

helyreállíthatóságának ellen rzését

Határid :    2010. december 31.
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

10. A bels  ellen rzés keretében, annak megfelel  m ködése érdekében a kockázatelemzést
ki kell terjeszteni az alábbi területekre:

- az európai uniós forrásból megvalósított feladatok végrehajtása,
- a közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- a  K rösi Vagyonkezel  Zrt. m ködése, valamint
- a kedvezményezett szervezeteknél az önkormányzat költségvetéséb l

céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszer  felhasználása.

A kockázatelemzés alapján - a rendelkezésre álló er forrásokat szem el tt tartva - a bels
ellen rzési tervek készítése során a fenti területeket figyelembe kell venni.

Határid :    2010. szeptember 30-át követ en folyamatosan
Felel s    :  Dr. Nyíkos Sára jegyz

***

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.



Tárgy: Nagyk rösi Mese-vár Óvoda magasabb
vezet i megbízás

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

101/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Nagyk rösi Mese-vár Óvoda
magasabb vezet jének Tolnai Gyulánét bízza meg: 2010. augusztus 16-tól 2015.
augusztus 15-ig terjed  id szakra.

2.) Garantált illetményét az alábbiakban állapítja meg: G besorolási osztály 11 fizetési
fokozat, további szakképesítés 5% illetménynövekedés, valamint 230 % magasabb
vezet i pótlék.

3.) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert a
megbízási okirat aláírásával.

Felel s: Dr.Czira Szabolcs polgármester
Határid : 2010. augusztus 15.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.



Tárgy: Nagyk rös Város Önkormányzat
Képvisel -testületének 69/2010.
(IV. 29.) ÖT. sz. határozatának
módosítása

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

102/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete 69/2010. (IV. 29.) ÖT. sz. határozatának 1.
pontjában a Pet fi Diáksport Egyesület részére terembérleti díjra nyújtandó sporttámogatást  - a
többi támogatásban részesített szervezet változtatása nélkül, és a 2. 3. és 4. pontban foglaltak
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

Pet fi Diáksport Egyesület Eszközbeszerzés 200.000,-Ft

Határid : 2010. június 24.
Felel s: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: 2009. évi átfogó értékelés a
Humánszolgáltató Központ által
nyújtott szociális szolgáltatások
ellen rzésér l és értékelésér l



K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

103/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1/ Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel  – testülete a 2009. évi átfogó értékelést a
Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások ellen rzésér l és értékelésér l
elfogadja.

2/ Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel  – testülete az el terjesztés mellékletét képez
intézkedési tervet elfogadja, a tervben foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatását az intézmény
vezet jének a 2010. szeptemberi képvisel -testületi ülésre kell elkészítenie.

Felel s: dr. Czira Szabolcs polgármester
Bujdosó Balázs intézményvezet

Határid : 1/ azonnal
                  2/ 2010. szeptember 6.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít

A kivonat hiteléül:

Melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV
a Humánszolgáltató Központ által végzett szociális alap- és szakosított

szolgáltatások m ködtetéséhez



A 2009. év átfogó értékelésében megfogalmazott problémák, hiányosságok
megszüntetésére az alábbi intézkedések elvégzése szükséges:

1. Az ellátotti dokumentáció pontos dátumozása, amely alapja a
felülvizsgálatoknak, eredményértékeléseknek.
Felel s: Bujdosó Balázs intézményvezet
Határid : folyamatos

2. Vizsgálja ki az intézményvezet  az iratkezelési szabályzat alkalmazásának
elmulasztásával kapcsolatos körülményeket, nevezze meg a felel söket,
milyen intézkedések megtételére került sor a feltártakra tekintettel.
Felel s: Bujdosó Balázs intézményvezet
Határid : 2010. július 15.

3. A nyújtott valamennyi szolgáltatás vonatkozásában a megállapított
személyi térítési díjak felülvizsgálata.
Felel s: Bujdosó Balázs intézményvezet
Határid : 2010. augusztus 31-ig

A megtett intézkedésekr l az intézményvezet  az intézkedésekre el írt
határid kre figyelemmel 2010. szeptember 06-ig köteles a fenntartót írásban
tájékoztatni.

Az intézkedések elvégzését a fenntartó jogosult folyamatosan ellen rizni.

Nagyk rös, 2010. június 1.

Dr. Czira Szabolcs
    polgármester



Nagyk rös Város Önkormányzat
2750 Nagyk rös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Európai Mobilitási Hét és Európai
Autómentes Nap

K I V O N A T

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testület
2010. JÚNIUS 24-i ülésének jegyz könyvéb l

104/2010. (VI.24.) ÖT. sz.   H a t á r o z a t

1. Nagyk rös Város Önkormányzata támogatja az Európai Autómentes Nap 2010
szeptember 22-én történ  megrendezését.

             Ezen a napon a Városi Rend rkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályával
             közösen - el zetes kijelölés alapján- biztosítja, hogy a reggel 7 órától-15-óráig
             lezárásra kerül  útszakaszon csak gyalog ill. kerékpárral lehet majd közlekedni.

       2. Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert a
szándéknyilatkozat aláírására.

Határid : 1 pont esetében: 2010 szeptember 22
                2 pont esetében: 2010 június 30

Felel s: 1 és 2 pont esetében: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester jegyz

 Keszty s György Ferenc sk. Mezei Imre sk.
jegyz könyvhitelesít jegyz könyvhitelesít




