Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Határozat
Nagykőrös
Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletéhez

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

1/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2010. (XI. 25.) ÖT. sz.
határozatát visszavonja.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményellátó Gondnokság
kezelésében lévő Nagykőrös Hősök tere 4-5. szám alatti vállalkozási konyha hasznosítására
pályázatot ír ki.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Balatonakali tábor
legalább 75 %-os kapacitás lekötéssel működjön.

Határidő:

1. pontra: 2011. február 18.
2. pontra: 2011. március 31.
3. pontra: folyamatosan

Felelős:

1-2. pontokra: Dr. Czira Szabolcs polgármester
3. pontra: Farkasné Máté Ilona mb. intézményvezető

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A
0114/45
hrsz-ú
kapcsolatos
adás-vételi
tervezet jóváhagyása

ingatlannal
szerződés-

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

2/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2010. (X.28.) ÖT. sz. határozata
alapján az önkormányzat tulajdonát képező nagykőrösi külterület 0114/45 hrsz-ú
2 ha 9759 m2 területű ingatlan mellékelt adásvételi szerződés-tervezetét elfogadja.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan más célú hasznosításának
engedélyezésével megállapított földvédelmi járulék fedezetét a 2011. évi költségvetés
tartalmazza.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.)
pont szerinti adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

1-2.) pontokra: 2011. február 17.
3.) pontra:
A jegyzőkönyv hitelesítését követő 15 nap
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

TERVEZET

Ingatlan adásvételi szerződés
amely létrejött egyrészről az eladó:
Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., adószáma: -15395175 -2-13,
statisztikai számjele: 15395175-8411-321-13, képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, ellenjegyző
Dr. Nyíkos Sára jegyző),
másrészről a vevő:
KLIRPROFIT-2003 Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1114 Budapest, Móricz
Zsigmond körtér 3/b. IV. 5., Cg. 01-09-715418, adószáma: 13031613-2-43, statisztikai számjele:
13031613-4110-113-01, képviseletében: Juhász Csaba ügyvezető) között az alábbiak szerint.
1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásba a nagykőrösi külterület 0114/45 hrsz.
alatt felvett, természetben Nagykőrös, Batthyány utcát és Törteli utat összekötő út mellett található,
2ha.9759 m2 területű, szántó megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).
2. Eladó átadja a vevőnek a Nagykőrösi Körzeti Földhivatal 10362/2010 számú, az Ingatlan teljes
területének végleges más célú hasznosítását biogáz termelő és hasznosító üzem létesítéséhez
beruházási terület céljára engedélyező határozatának egy eredeti, jogerős záradékkal ellátott példányát.
Felek a hivatkozott határozatot megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették.
Eladó kötelezi magát, hogy a hivatkozott határozatban foglaltak szerint a jelen adásvételi szerződés
aláírásától számított tizenöt napon belül hiánytalanul megfizeti, majd ezt a Nagykőrösi Körzeti
Földhivatal felé igazolja, amely eljárásáról a vonatkozó okiratok egy-egy eredeti, vagy hiteles másolati
példányának átadásával a vevőt értesíti. Az Ingatlan szántó művelési ágának beruházási terület céljára
történő változtatását eredményező földhivatali eljárás a vevő kötelessége, amelynek költségei is őt
terhelik.
3. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a tulajdoni lap III. részén 2. sorszám alatt az EDF DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó Kft. javára vezetékjog került bejegyzésre az Ingatlan területéből 154 m2 nagyságú
területre, amelyre vonatkozóan a vevő kijelenti, hogy ezen terheléssel kapcsolatban valamennyi
szükséges információval rendelkezik, az a jelen szerződés megkötésében, és az abban foglaltak
teljesítésében a vevőt nem korlátozza, akadályozza.
4. Felek megállapítják, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzat rendelkezései szerint az Ingatlant
magában foglaló terület „gazdasági terület” „ipari terület” „Gip-2” „településgazdasági övezet”
besorolással rendelkezik.
5. Felek rögzítik, hogy az eladó a 111/2010 (VIII. 11.) ÖT. számú határozata alapján 2010. augusztus
19. napján – az Önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 19/1992. (XII.10.) ÖT. sz. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános
pályázatot hirdetett az Ingatlan „biogáz termelő és hasznosító üzem létrehozása és üzemeltetése célú
ipari fejlesztési területként való értékesítésére.” A hivatkozott pályázat nyertese – az eladó képviselőtestületének 142/2010 (X. 28.) ÖT. számú, határozata szerint vevő lett.
6. Eladó nyilatkozik, hogy a területen nem folytatott olyan tevékenységet, és nincs tudomása olyan
tényről, körülményről, amely esetlegesen talajvíz-szennyezettséget okozott/okozna.
7. Eladó a tulajdonjogának a vételár teljes megfizetéséig történő fenntartásával kizárólag biogáz termelő
és hasznosító üzem létesítése céljából eladja, vevő pedig a jelen okiratban rögzített feltételekkel
megvásárolja az ingatlant 20.241.000,- Ft, azaz húszmillió-kettőszáznegyvenegyezer forint + 25 %
ÁFA, mindösszesen 25.301.250,- Ft, azaz huszonötmillió-háromszázegyezer-kettőszázötven forint
vételárért. A vevő már most tudomásul veszi azt a tényt, hogy a jelen adásvételi szerződésben
rögzített ingatlanon általa létesítendő biogáz termelő és hasznosító üzem megvalósításáért, építéséért,
működéséért az eladót semmilyen felelősség nem terheli. Az eladó valamennyi kötelezettségét a jelen
szerződés, illetve annak 1. sz. melléklete, Megállapodás tartalmazza.

8. A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik:
8.1. A vevő 2010. szeptember 07. napján ajánlati biztosítékként, átutalás útján megfizetett
2.000.000,- Ft azaz kettőmillió forintot, amelyet a pályázati kiírásban írtakkal egyezően felek a
vételárba beszámítanak. Eladó vállalja, hogy a vonatkozó számlát a szerződés aláírását követő
nyolc napon belül megküldi a vevőnek.
8.2. A vételárból a fentieket követően fennmaradó 23.301.250,- Ft-ot, azaz huszonhárommillióháromszázegyezer-kettőszázötven forintot a vevő köteles számla ellenében, az eladó
10915008-00000003-70920005 számú bankszámlájára történő átutalással legkésőbb
2011. március 31. napjáig megfizetni.
9. Felek a vételárat azon a napon tekintik megfizetettnek, amikor az eladó 8.2. pontban megjelölt
számláján könyvelésre került, amelynek megtörténtéről az eladó, az erről szóló banki értesítés
kézhezvételét követően három munkanapon belül köteles a vevőt és az okiratszerkesztő ügyvédet
postai úton értesíteni.
10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ingatlan vételárát értékarányosnak tekintik, ezért a szerződés
tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén
történő megtámadási jogáról lemondanak.
11. A vevő a teljes vételár hiánytalan kifizetésével egyidejűleg jogosult az ingatlan birtokba vételére.
Eladó legkésőbb a vételár hiánytalan kifizetését követő nyolcadik napon köteles az Ingatlant a
vevő birtokába adni. A birtokba lépéstől kezdődően köteles a vevő viselni az ingatlan terheit és a
másra nem hárítható kárveszélyt. Felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel.
12. Az eladó Ingatlan per-, teher és igénymentességéért, feltétlen szavatosságot vállal, valamint
kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a vevő jogszerzését, valamint
zavartalan birtokba lépését, jogszerűen kizárná, vagy korlátozná. Vevő kijelenti, hogy az ingatlan
per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát kívánja megszerezni.
13. Eladó a jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog fenntartással történő eladás
ténye az adásvétel tárgyát képező ingatlan tekintetében, a vevő javára vétel jogcímén feljegyzésre
kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.
14. Eladó a jelen okirat aláírásával egyidejűleg, külön íven szövegezett, nyolc egymással mindenben
megegyező nyilatkozatban járul hozzá, hogy a vételár hiánytalan megfizetését követően az
ingatlanra vonatkozóan vevő tulajdonjogát vétel jogcímén bejegyeztesse. Eladó a fent írt
tulajdonjog bejegyzési engedélyének nyolc eredeti példányát ügyvédi letétbe helyezi a jelen okiratot
szerkesztő és ellenjegyző ügyvédnél. Okiratszerkesztő ügyvéd, az eladó tulajdonjog bejegyzési
engedélyének nyolc eredeti példányban, ügyvédi letétként történt átvételét a jelen okirat
ellenjegyzésével elismeri és igazolja. Szerződő felek és az okiratszerkesztő ügyvéd a letét kezelésére
és kiadására vonatkozóan, a vonatkozó rendelkezések, valamint a jelen adásvételi szerződésben
foglaltak alapján külön okiratba foglaltan ügyvédi letéti szerződést is aláírnak.
15. Okiratszerkesztő ügyvéd, mint letéteményes akkor köteles a hozzá a fentiek szerint letétbe
helyezett nyilatkozatból kettőt-kettőt a feleknek kiadni, továbbá kettő eredeti példányt az illetékes
földhivatalhoz benyújtani, ha az eladó a jelen okirat 8. pontjában írtakkal egyezően a vételár
hiánytalan kiegyenlítésének megtörténtéről postai úton, eredeti okirattal értesítette. Amennyiben
az eladó ezen értesítési kötelezettségének felhívás ellenére sem tenne eleget, akkor a vételár
hiánytalan kiegyenlítésének igazolásaként a vevő bankjának azon nyilatkozatát is elfogadhatja,
miszerint a 8.2. pontban írt vételár hátralék az eladó megadott számlájára visszavonhatatlanul
átutalásra került.

16. Amennyiben a vevő a vételár hiánytalan megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a 8.2.
pontban írt határidőre nem tenne teljes mértékben eleget, akkor az eladó minden további
jogcselekmény és indokolási kötelezettség nélkül jogosult a jelen adásvételi szerződéstől egyoldalú
írásbeli nyilatkozattal elállni. Ezen esetben a vevő az ajánlati biztosítékként megfizetett (lásd jelen
szerződés 8.1. pontja) 2.000.000,- Ft-ot, azaz kettőmillió forintot elveszíti, és további 2.000.000.Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot bánatpénz jogcímén (Ptk. 320.§) köteles megfizetni az eladónak,
legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.
17. Felek – a pályázati kiírásban rögzítettekkel egyezően – megállapodnak, miszerint a vevő a jelen
szerződés 8.1. pontjában írt ajánlati biztosíték teljes összegét elveszíti abban az esetben is, ha a
jelen adásvételi szerződés a vevőnek felróható, vagy a vevő érdekkörében felmerülő más okból
hiúsul meg. A felek megállapodnak abban, hogy ebben az esetben a vevő további 2.000.000.-Ft-ot,
azaz Kettőmillió forintot bánatpénz jogcímén (Ptk. 320.§) köteles megfizetni az eladónak,
legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.
18. Vevő a szerződés aláírásával már most kötelezettséget vállal az 5. pont szerinti üzem
működéséhez kiadott valamennyi hatósági engedély, előírás, valamint Nagykőrös Város
Önkormányzat rendeleteiben meghatározott jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására,
illetve azok elmulasztásából adódó teljeskörű kártérítésre. A vevő kijelenti, hogy a fentiekben
rögzített, és az üzem működéséhez kiadott valamennyi hatósági engedélyt, előírást, valamint
Nagykőrös Város Önkormányzat vonatkozó rendeleteit és a hatályos jogi szabályokat
megtekintette, illetve azok tartalmát megismerte.
19. A vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan jelen szerződés 5. pontjában meghatározott céltól eltérő
célra történő hasznosításához köteles beszerezni az eladó előzetes írásbeli hozzájárulását. Ennek
elmaradása a vevő súlyos szerződésszegését jelenti, és a vevő 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió
forint összegű kötbért (Ptk. 246.§) köteles megfizetni az eladónak, legkésőbb az eladó felszólító
levelének kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.
20. Minden értesítést, közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell
megtenni, és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen
kézbesítették, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként egymás fentebb megjelölt címére,
továbbá egyidejűleg az okiratszerkesztő ügyvédnek is átadták, vagy megküldték. A fentiek szerint
elküldött levél az elküldéstől, postára adástól számított ötödik napon akkor is megérkezettnek
minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
21. Felek kijelentik, hogy képviselőik a jelen szerződés aláírására történő feljogosítással rendelkeznek.
A vevő a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság által nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek
igazolására átadta a cégkivonatát és képviselőjének aláírási címpéldányát.
22. A vevő kijelenti, hogy ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárás nem indult, végelszámolását nem
kezdeményezték, továbbá jogutód nélküli megszűnése nincs folyamatban.
23. Felek kijelentik, hogy a jelen okirattal egyidejűleg aláírt 5. pontban rögzített üzem megvalósításával
és működtetésével szemben eladó által feltételként támasztott vállalásokat tartalmazó 1. sz.
mellékletét képező megállapodást a szerződés elválaszthatatlan mellékleteként elismerik, tartalmát
kötelező érvénnyel kártérítési kötelezettség vállalása mellett betartják, és esetleges tulajdonos
változásnál is továbbhárítják. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. melléklet
megállapodásban foglaltak megszegése ugyanolyan szerződésszegésnek minősül, mint a jelen
adásvételi szerződés megszegése.
24. Felek a jelen okirat aláírásával megbízzák és meghatalmazzák a Dr. Papp Katalin Ügyvédi Irodát
(2700 Cegléd, Kőrösi út 5.), hogy lássa el képviseletüket a fentiek szerint a vevő tulajdonjogának
bejegyzésére irányuló földhivatali eljárásban. Az ügyvédi eljárás, ügyintézés ügyvédi munkadíját az
eladó viseli, de a tulajdonjog bejegyzéssel, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden
egyéb költség a vevőt terheli.

25. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel, és annak elválaszthatatlan részét képező
1. sz. mellékletével kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitáik rendezésére – értékhatártól függően
– kikötik a Nagykőrösi Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.
26. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosult jogi személyek, akiknek
ügyletkötési képessége korlátozás alá nem esik, és a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
Az eladó önkormányzat felhatalmazása a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2011. (..) ÖT. számú határozatán alapul.
A felek a jelen – négy oldalból és 1-26 folyamatos sorszámozással ellátott pontokból álló, nyolc egymással
mindenben megegyező eredeti példányban készült – adásvételi szerződést elolvasták, tartalmát egyezően
értelmezték, majd ügyleti akaratuknak megfelelőként jóváhagyólag aláírták, és kettő-kettő eredeti példányát
átvették.
Nagykőrös, 2011…………

Nagykőrös Város Önkormányzata, mint eladó
képviseletében Dr. Czira Szabolcs polgármester
Ellenjegyzem:
(Nagykőrös, 2011……….
……………………………..
Dr. Nyíkos Sára
jegyző
KLÍRPROFIT-2003 Kft., mint vevő
képviseletében Juhász Csaba ügyvezető
Ellenjegyzem:
Nagykőrös, 2011……..
……………………………..
Dr. Papp Katalin
ügyvéd

Megállapodás
amely létrejött egyrészről az eladó:
Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., adószáma: 15395175-2-13,
statisztikai számjele: 15395175.8411.321.13, képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, ellenjegyző
Dr. Nyíkos Sára jegyző.
másrészről a vevő:
KLIRPROFIT-2003 Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1114 Budapest, Móricz
Zsigmond körtér 3/b. 4.em. 5.., Cg. 01-09-715418, adószáma: 13031613-2-43, statisztikai számjele:
13031613-4110-113-01 képviseletében: Juhász Csaba ügyvezető) között az alábbiak szerint.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás a közöttük 2011 ……….….-án létrejött nagykőrösi
külterület 0114/45 hrsz-ú biogáz termelő és hasznosító üzem létrehozása és üzemeltetése célú ingatlan
adásvételi szerződés elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képezi.
1.) Eladó átadja az ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez készült talajvédelmi terv
egy példányát vevőnek, aki annak átvételét a megállapodás aláírásával elismeri. Vevő kijelenti és
vállalja, hogy a terület művelési ág változása illetve a beruházás megvalósítása kapcsán a talajvédelmi
tervben foglaltak szerint jár el.
2.) Felek megállapodnak abban, hogy a létesítmény tevékenységéhez kapcsolódó teherszállításra eladó
által meghatározott útvonalakat vevő kötelező érvénnyel és maximum 24 tonna terhelhetőségű
járművek alkalmazásával elfogadja, és beszállítói részére kötelező érvénnyel szerződésben
továbbhárítja. Ezen kötelezettség érvényesítéséről vevő az üzem működtetésének teljes időtartama
alatt kártérítési kötelezettség vállalása mellett gondoskodik.
Eladó az útvonalak változtatási jogát folyamatosan az üzem fennállásáig fenntartja.
Az alkalmazható beszállítói útvonalak az alábbiak, amelyek módosításához a megállapodás
módosítása szükséges.
Beszállítói útvonalak:
- Törtel felöl érkező beszállítás:
Törteli utat a Batthyány utcával összekötő 0145 és 0124 hrsz-ú kiépített külterületi utak
- Cegléd felöl érkező beszállítás:
Vitéz utca, Abonyi út Batthyány utca, 0124 hrsz-ú út
- Kecskemét felöl érkező beszállítás:
Mikes K. út, Csongrádi út, Alpári út, Hangácsi út, Váncsodi út, Szolnoki út, Törteli út,
0145 és 0124 hrsz-ú utak
- Kocsér felöl érkező beszállítás:
Kocséri út, Törteli út, 0145és 0124 hrsz-ú utak
- Pesti út felöl érkező beszállítás:
Pesti és Pálfái utakat összekötő 14493 hrsz-ú kiépített külterületi út, Pálfái út, Örkényi út,
Petőfi út, Ady E. út, Hangácsi út, Váncsodi út, Szolnoki út, Törteli út, 0145és 0124 hrsz-ú
utak
3.) Vevő kijelenti és vállalja, hogy a megvalósuló beruházás üzembe helyezésével kibocsátásra kerülő
technológiai szennyvíz megfelel a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló többször módosított 28/2004.(XII:25.)KVVM rendelet 4.
számú mellékletének, „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén”, oszlopában felsorolt
küszöbértéknek, amennyiben azt a városi szennyvíztisztító telepen kívánja tisztíttatni. Ennek
elmulasztásából eredően a megvalósuló üzem mindenkori tulajdonosa teljes körű anyagi kártérítéssel
tartozik a szennyvíztisztító telep mindenkori tulajdonosa és üzemeltetője felé. Vevő ezen

kötelezettség érvényesítéséről az üzem működtetésének teljes időtartama alatt kártérítési kötelezettség
vállalása mellett gondoskodik.
4.) Vevő kijelenti és vállalja, hogy a tervezett létesítményt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, és az
illetékes hatóságok előírásainak megfelelő, zárt utótárolóval építi meg, az éves tárolandó mennyiség
legalább 50 %-ának megfelelő kapacitással.
5.) Vevő vállalja, hogy a biogáz üzem beruházását 2012. december 31-ig befejezi és a létesítményt
üzembe helyezi.
6.) Vevő vállalja, hogy a létesítmény üzemeltetéséről minimum 15 évig gondoskodik.
7.) Vevő kártérítési kötelezettség mellett vállalja, hogy a szerződésben és annak mellékletében vállalt
kötelezettségeit esetleges tulajdonosváltozás esetén továbbhárítja az új tulajdonosra.
Nagykőrös, 2011………..

Ellenjegyzem:
(Nagykőrös, 2011……….

………………………………….
Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviseletében
Dr. Czira Szabolcs
Polgármester

……………………………..
Dr. Nyíkos Sára
jegyző

Ellenjegyzem:
Nagykőrös, 2011……..
……………………………..
Dr. Papp Katalin
ügyvéd

…………………………………
Klirprofit-2003 Kft.
Képviseletében:
Juhász Csaba
Ügyvezető

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Rekultivált hulladéklerakó üzemeltetése

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

3/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐVA Zrt. kezelésébe adja a
tulajdonát képező 0542/3 hrsz-ú ingatlan, megvalósult hulladékudvaron kívüli részét.
Az új osztású ingatlanok megközelítését szolgáló út a KŐVA Zrt. és a hulladékudvar
üzemeltetőjének közös használatába kerül.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekalakítási eljárás jogerős
befejezését követően kialakuló nagykőrösi külterület 0542/10 hrsz-ú terület monitoring
rendszerének üzemeltetésére és a terület kezelésére a 2011. évi költségvetéséből 2.000 eFt
+áfa összeget biztosít.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok tulajdonáról és az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított
19/1992. (XII.10.) ÖT. sz. rendelet (vagyonrendelet) 15.§-a figyelembevételével tudomásul
veszi és megerősíti, hogy a 0542/3 hrsz-ú ingatlan mellékelt rajz szerinti telekmegosztását
követően kialakuló 0542/11 és 0542/14 hrsz-al jelölt ingatlanrészekre vonatkozóan a KŐVA
Zrt. határozott időre szóló bérleti szerződéssel történő hasznosítási szándékát.

Határidő:

1. és 3. pontokra: 2011. február 17.
2. pontra:
Költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

Felelős:

1.és 3. pontok: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Ivaskó Csaba vezérigazgató
2. pont:
Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi
vezérigazgatói
prémiumfeltétel
részteljesítése
és
2011.
évi
prémiumfeltételeinek meghatározása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

4/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2010. (III.25.) ÖT. számú, a
Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi vezérigazgatói prémiumfeltételeit rögzítő határozat
1. pontjában megállapított feladat elvégzését teljesítettnek tekinti. A célkitűzés teljesítéséért
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatkozott határozatban
megállapított 20 % prémiumhányad vezérigazgató részére történő kifizetéséhez hozzájárul.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐVA Zrt. eredményes működtetése,
és a szolgáltatási tevékenység színvonalas biztosítása érdekében Ivaskó Csaba vezérigazgató
részére a 2011. évi prémiumfeltételeit az alábbiakban határozza meg:
„- Nagykőrös Város Önkormányzatának a KEOP pályázaton elnyert szennyvízcsatorna- és
szennyvíztisztító telep bővítése kivitelezése során a szakfelügyelet biztosítása, a
Projektmenedzser szervezetben való részvétellel az üzemeltetői érdek érvényesítése.
Részarány: 25 %
Teljesítés határideje: 2011. május 31. beszámoló benyújtásával
Részarány: 25 %
Teljesítés határideje: 2011. november 30. beszámoló benyújtásával
- A KŐVA Zrt., mint Városfejlesztési Társaság eredményes működtetése a Városközpont
rehabilitációs pályázat kivitelezési munkálatai során.
Részarány: 15 %
Teljesítés határideje: 2011. május 31. beszámoló benyújtásával
Részarány: 15 %
Teljesítés határideje: 2011. november 30. beszámoló benyújtásával
- A 2011. évi üzleti tervben megfogalmazásra került 1.200 eFt adózás előtti eredmény
elérése.
Részarány: 20 %
Teljesítés határideje: 2012. május 31. mérleg-beszámoló benyújtásával”
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. értesítését
elrendeli.

Határidő:
Felelős:

1-2. pontokra:
2011. február 17.
3. pontra:
2011. február 18.
Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: 2305 hrsz-ú Május 1. utca közterület
ingatlanrészére
benyújtott
vételi
szándék-nyilatkozat

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

5/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a nagykőrösi belterület
2305 hrsz-ú Május 1. utca közterületéből a mellékelt rajz szerinti 431 m2-es területrészének
forgalomképtelen vagyonból történő kivonását, forgalomképessé nyilvánítását, és értékesítését.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy fennáll olyan körülmény
amely az 1.) pont szerinti ingatlanrész értékesítésénél a versenyeztetés mellőzését indokolja.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.)pont szerinti ingatlanrész vételárának a
hivatalos értékbecslés szerinti bruttó 2.500,-Ft/m2, azaz bruttó 1.077.500,- Ft-ot állapít meg.
4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti ingatlanrész adásvételi
szerződésének megkötéséhez hozzájárul a szomszédos 2339 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a vevő
által kezdeményezett telekalakítási eljárás befejezését követően.
5.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

1.), 2.), 3.) pontokra 2011. február 17.
4.), 5.) pontokra telekalakítási eljárás befejezését követő 30 nap
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat és a
Nagykőrösi Református Egyházközség
között a Rákóczi u. 8. sz. alatti iskola
ingatlan és a Téglagyár utcai tanműhely
használatára megkötött megállapodás
módosítása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

6/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Nagykőrösi Református
Egyházközség és Nagykőrös Város Önkormányzata között a Nagykőrös Rákóczi u. 8. sz.
alatti iskola ingatlan és a Téglagyár utcai tanműhely 10 évre szóló ingyenes átadására
vonatkozó módosított, 2008. augusztus 8.-án megkötött megállapodás módosításához, a
mellékelt II. sz. módosítás szerint.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás módosításának
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő:
Felelős:

2011. február 28.
Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

MEGÁLLAPODÁS
II. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről
Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) képviseli: Dr. Czira
Szabolcs polgármester (tulajdonos képviseletében) valamint Dr. Nyíkos Sára jegyző, mint
ellenjegyző
másrészről
Nagykőrösi Református Egyházközség (2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5.) képviseli: Szabó
Gábor lelkészelnök és Dr. Simon Ferenc főgondnok (továbbiakban mint ingyenes használó),
együttesen: felek
között az alulírott napon és helyen, a 2008. augusztus 8.-án a nagykőrösi 1844 hrsz-ú, Rákóczi u.
8. szám alatti iskola és 3003/19 hrsz-ú Téglagyár úti tanműhely ingatlanok Nagykőrösi
Református Egyházközség részére 10 éves időtartamra, ingyenesen használatba adásról szóló
módosított megállapodás módosítására az alábbi feltételek szerint.
Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást közös megegyezéssel Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő-testületének …./2011.(II. 17.) ÖT. sz. határozata alapján az alábbiak
szerint módosítják.
1.) A 16.) pont az alábbiak szerint egészül ki:
16. Ingyenes használó az ingatlanokat másnak további használatba nem adhatja, kivétel
kizárólag iskolai büfé, max. 50 m2-es területen.
2.) Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás többi pontját változatlan feltételekkel
érvényben tartják.

Nagykőrös 2011. február ….

Dr. Czira Szabolcs
Dr.Nyíkos Sára
polgármester
jegyző
Nagykőrös Város Önkormányzata
Átadó részéről

Szabó Gábor
Dr. Simon Ferenc
lelkészelnök
főgondnok
Nagykőrösi Református Egyházközségek
Átvevő részéről

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös 017/17 és 017/18 helyrajzi
számú ingatlanok belterületbe vonása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

7/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1.

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - összhangban a település
hatályos Településszerkezeti- és Szabályozási tervével, ill. Helyi Építési Szabályzatával -,
támogatja a Nagykőrös, külterület 017/17 és 017/18 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe
vonását.

2.

Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a szükséges
intézkedések megtételére
Rajzi melléklet

A Szabályozási terv kivonata

Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont esetében:
2011. február 17.
2. pont esetében:
2011. február 28.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: „Béke utca burkolatának felújítása
(Örkényi út – Tormás utca között)”
pályázat
többlettámogatásának
lemondása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

8/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzata a „Béke utca burkolatának felújítása (Örkényi út –
Tormás utca között)” című 23.983.424,-Ft összköltségű (Támogatási szerződésszám:
130011509U) pályázatának megvalósításakor fel nem használt 303.984,-Ft támogatási
összegről lemond.
2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
lemondó nyilatkozatok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont: 2011. 02. 17.
2. pont: 2011. 02. 28.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Önkormányzati intézmények takarékos
vízfogyasztási eszközökkel történő
ellátása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

9/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Prosper
Belvárosi Kft.-vel 328 db Eco Tap takarékos lopásvédelmmel ellátott csapvég és 120 db Eco Tap
takarékos zuhanyzóvég beszerzése és beszerelése tárgyában bruttó 630.240 Ft összegben.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
vállalkozási szerződés aláírására.
3. Pénzügyi fedezet a költségvetés környezetvédelmi alap költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Vállalkozási szerződés tervezet
ECO TAP takarékos csapvég megrendelésére
Szerződő felek:
amely létrejött
Nagykőrös Város Önkormányzata
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Adószám: 15395175-2-13
Statisztikai számjel: 15395175-841132113
Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. 10915008-00000003-70920005
Telefonszám: +36 53 550 300
Faxszám: +36 53 351 058
E-mail cím: fejlesztes@nagykoros.hu
mint Megrendelő
és
Prosper Belvárosi Kft.
Cím: 2030 Érd, Gyula u. 40.
Képviseli:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
mint Vállalkozó
együttesen Felek között, az alulírott napon, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület …/2011. (II. 17.)
ÖT. számú határozat alapján az alábbi feltételek jött létre:

1.

A szerződés tárgya:

Vállalkozó szerződés szerint vállalja, hogy 328 db ECO TAP takarékos lopásvédelemmel ellátott csapvéget
és 120 db ECO TAP takarékos zuhanyzóvéget, a Megrendelő által megadott címre leszállítja és felszereli
szerződés kötést követő 25 munkanapon belül.
2.

Vállalkozó kötelezettségei:
2.1. Vállalkozó a rábízott munkát köteles a lehető legjobb minőségben, a vállalt határidőre elvégezni.
2.2. Vállalkozó teljes mértékben felelős munkatársai által végzett tevékenységéért, a balesetvédelmi és
munkavédelmi előírások betartásáért, valamint a Megrendelő munkájával szembeni üzleti és emberi
kapcsolatért.
2.3. Vállalkozó jelen szerződés keretében nem végezhet olyan tevékenységet, amely Megrendelő érdekeit,
hírnevét sérti.
2.4. Megrendelő részére végzett munka folyamán Vállalkozó birtokába került know-how-t, műszaki ismereteket,
információkat, dokumentációt, üzleti információkat titokként kezeli és harmadik fél számára nem adhatja át.
2.5. Vállalkozó a vállalkozás folyamán felmerült, a munkavégzés minőségét, eredményes teljesítését
veszélyeztető, akadályozó tényezőt azonnal Megrendelő tudomására juttat.
2.6. A mennyiségi - minőségi átvételkor a Megrendelő által észrevételezett esetleges eltéréseket, hiányokat,
hibákat külön térítés nélkül pótolja, kijavítja.

3.

Megrendelő kötelezettségei:
3.1. Megrendelő minden olyan információt átad Vállalkozónak, amely a munkavégzéshez szükséges. Állandó
kapcsolatot biztosit a kivitelezés folyamán felmerült problémák megoldására.

3.2. A kivitelezés előkészítését, a munkafeltételek kialakítását biztosítja.
3.3. Rendszeresen, munkafázisonként ellenőrzi Vállalkozó által végzett tevékenységet.
3.4. Vállalkozó által szállított segédanyagok ellenőrzését elvégzi.
3.5. Szükség esetén Megrendelőnél fellelhető speciális szerszámok, eszközök használatát lehetővé teszi a
munkavégzés indokolt idejére.

4.

Kapcsolattartás:
Nagykőrös Város Önkormányzata (2750. Nagykőrös, Szabadság tér 5. ), mint Megrendelő kapcsolattartásra
kijelölt személye és elérhetősége:
Név: Cselei István vezető tanácsos Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Postacím:
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Telefonszám:+36 53 550 331
Faxszám:
+36 53 351 058
E-mail cím:
cseleiistvan@nagykoros.eu
A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetőségek:
Név: Domokos Olivér
Postacím: 2030 Érd, Gyula u. 40.
Telefonszám:20 9709604
Faxszám:23 364 734
E-mail cím: domokos.oliver@ecotap.hu

5.

Fizetési feltételek:
5.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó bruttó 630.240 Ft, azaz bruttó hatszázharminctezerkettőszáznegyven Ft ellenében elvégzi jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit.
5.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget.
5.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó átadás-átvétel igazolásával teljesít.
5.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kiállított számlát, azok kézhezvételétől számított 30 naptári
napon belül, átutalás útján kiegyenlíti Vállalkozó……………számú bankszámlájára. A teljesítésigazolásnak a
számla mellékletét kell képeznie.
5.5. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő előleget nem fizet.
5.6.A Vállalkozó által benyújtott számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan
számlát fogad be a Megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult.

6.

Jótállás
A Vállalkozó az általa értékesített termékekre az átadástól számított 3 hónapos időtartamra jótállást vállal. A
jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatra.

7.

Titoktartás, korlátozások
7.1. A Vállalkozó a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a
Megrendelővel és/vagy a felhasználókkal kapcsolatos, azokat illető/érintő minden adatot, dokumentumot (a
továbbiakban: Bizalmas Információ) köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos
formában került birtokába. Az írásban átadott Bizalmas Információkat attól függetlenül kell megőrizni, hogy
azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. A Vállalkozó a
Bizalmas Információt nem jogosult nyilvánosságra hozni, nem teheti illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé és egyéb, a Megrendelő és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon sem használhatja föl.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ védelmében a hatályban lévő jogszabályok
előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számára.

7.2 A Megrendelő a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott,
a Vállalkozóval és/vagy a felhasználókkal kapcsolatos, azokat illető/érintő minden adatot, dokumentumot (a
továbbiakban: Bizalmas Információ) köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos
formában került birtokába. Az írásban átadott Bizalmas Információkat attól függetlenül kell megőrizni, hogy
azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. A Megrendelő a
Bizalmas Információt nem jogosult nyilvánosságra hozni, nem teheti illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé és egyéb, a Vállalkozó és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon sem használhatja föl. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ védelmében a hatályban lévő jogszabályok
előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számára.
8.

Egyéb rendelkezések:

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység végrehajtása során a
Megrendelő minőség és környezetirányítási rendszert működtet és egyben nyilatkozik, hogy a
munkavégzés során a Vállalkozó képviselője MIR, KIR (ezen rendszerekre) vonatkozó szabályozásokat
megismeri, tudomásul veszi, alkalmazza. Megrendelő Vállalkozó részére kapcsolattartója révén biztosítja
mindezen szabályokhoz történő hozzáférhetőséget.
8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 19. §. (2) bekezdése
értelmében Nagykőrös város illetékességi területén az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel
folytató adózó a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az e célra rendszeresített
nyomtatványon köteles az Önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni, hogy az Önkormányzat illetékességi
területén vállalkozási tevékenységet folytat.
8.3. Vállalkozó a neki felróható késedelme esetén kötbért köteles fizetni. A kötbér napi mértéke a teljes nettó
vállalkozási díj 1 %-a, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a.
8.4. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a
vállalkozási díjból visszatartani.
8.5. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól.
A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően
póthatáridőt vállalni.
8.6. A Vállalkozó a neki felróható meghiúsulás esetén kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege a
bruttó szerződés ellenértékének 40 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér
összegét a Megrendelő jogosult a vállakozási díjból visszatartani.
8.7.Vállalkozó a szerződés értékének megfelelő mértékben felelős a Megrendelőnek okozott kárért, hibás, nem
megfelelő teljesítésért.
8.8. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy jelen szerződés bármelyik pontjának megsértése, be nem tartása a
Szerződés azonnali felbontásával, és ezzel kapcsolatos következményekkel jár.
8.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak.
8.10. Vita esetén a Felek kötelesek egyeztető tárgyalást tartani, és csak ennek eredménytelensége után
fordulhatnak a Nagykőrösi Városi Bírósághoz vagy a Pest Megyei Bírósághoz.
8.11. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből Megrendelő 2, Megbízott 2 eredeti példányt kap.
8.12. Jelen szerződést felek, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nagykőrös, 2011. ………..........
………………………………
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

…………………………………
Domokos Olivér
ügyvezető

Megrendelő képviseletében

Vállalkozó képviseletében

Ellenjegyzem:
…………………………
Dr. Nyíkos Sára
jegyző

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A
2011.
évi
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények
alapját
képező célok meghatározása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
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Határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában a munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Biztosítani kell a képviselő-testület és a bizottságok törvényes és eredményes működését. Minden
esetben törekedni kell az előterjesztések magas színvonalú, határidőben történő elkészítésére, az
igényelt mértékű és szintű egyeztetésre, figyelemmel a munkatervben jóváhagyott feladatokra.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hozott döntések (rendeletek, határozatok) maradéktalan
végrehajtására.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezése, végrehajtása során kiemelt figyelmet kell
fordítani az intézmények működőképességének megőrzésére, a gazdálkodás és a beruházások
lebonyolítása során a szabályszerűség biztosítására a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági
szempontok alapján.
Alapvető feladat a 2011. évi költségvetés stabilitásának biztosítása, a pénzügyi és számviteli fegyelem
erősítése, a pénzügyi kapcsolatok folyamatos, koordinált figyelemmel kísérése.
A vagyongazdálkodás eredményességének fokozása, a vagyonnyilvántartás naprakész vezetése, az
önkormányzati vagyon eszközeinek hasznosításával kapcsolatos lehetőségek feltárása.
A lakosság, valamint a helyi, illetve a helyi érdekeltségű vállalkozások időben, közérthető és kellő
tájékoztatást kapjanak az önkormányzat olyan döntéseiről, mely a lakosság életkörülményeit,
valamint a vállalkozások gazdálkodási körülményeit jelentős mértékben befolyásolják. (adónemek,
helyi rendeletek, beruházások, stb.)
Szakszerű lebonyolítással biztosítani kell nyertes pályázatok határidőben történő szabályszerű
megvalósítását.
Változatlanul kiemelt feladat a város fejlődése érdekében a pályázatokkal elnyerhető központi
források felhasználásában rejlő lehetőségek teljes kihasználása, naprakész figyelemmel kísérése.
A lakosság szociális biztonságának megőrzése céljából továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a
rászorultság alapján történő szociális támogatásokra, előnyben kell részesíteni a természetbeni
juttatásokat. Kiemelt cél, hogy az érintettek a helyi és állami szociális ellátórendszerrel kapcsolatban
pontos tájékoztatást kapjanak.
Fokozott figyelmet kell fordítani a közigazgatási határidők betartására, a jogszerű, megalapozott
döntéshozatalra és a jogorvoslat megelőzésére. A folyamatosan változó eljárási és anyagi
jogszabályok nyomon követése és ez alapján a szakszerű ügyintézésre való felkészülés a hivatali
tevékenység minden területén elvárt és kötelező.

A polgárbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeit folyamatosan javítani kell.
A hivatal képviselje és munkájában valósítsa meg a közszolgálat eszméit, szakmai munkáját
elhivatottsággal, felelősséggel lássa el, vezérelje munkájában a város szellemi és anyagi javainak
gyarapodása.

Határidő:
Felelős:

2011. február 17.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
belső
ellenőrzési
feladatellátására
vonatkozó megállapodásának utólagos
jóváhagyása
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Határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással a jelen határozat mellékletét képező
2011.január 17-én aláírt kistérségi belső ellenőrzési feladat ellátására megkötött
Megállapodást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2011. február 17.
Dr. Czira Szabolcs, polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A
Mozgáskorlátozottak
KözépMagyarországi Regionális Egyesületének
Nagykőrös Szervezete 2010. évi
sporttámogatásának elszámolása
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Határozat

1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesületének Nagykőrösi Szervezete 2010. évi
sporttámogatásának elszámolását 301.025 Ft-tal csökkentve fogadja el.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesületének Nagykőrösi Szervezetének a támogatási összeg 50
%-ából 141.025 Ft összeg jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegének
visszafizetési kötelezettségétől – a sporttámogatási rendszeréről szóló 10/2009. (III. 27.)
ÖT. sz. rendeletében nem szabályozott módon – méltányossági okokból eltekint. A
támogatás fennmaradó 50 %-a nem utalható.

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: 1. pont: a jegyzőkönyv hitelesítését követő munkanap
2. pont: a jegyzőkönyv hitelesítését követő munkanap
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Civil
és
társadalmi
szervezetek,
alapítványok 2010. évi támogatásának
elszámolása
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Határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete a civil és társadalmi szervezetek,
alapítványok részére nyújtott támogatás 2010. évi elszámolását a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő munkanap
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzata 2011.
évi közbeszerzési terve
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Határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérésre feljogosított
szervezet az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Közbeszerzés tárgya

1.

2.

3.

4.

5.

KMOP-5.2.1/B –
Nagykőrös
városközpontjának
funkcióbővítő
rehabilitációjához elektromos
energiahálózat építési
munkák ellátása
KEOP 1.2.0. – Nagykőrös
város szennyvízkezelésének
fejlesztéséhez
szennyvíztisztító telep
kivitelezése
KEOP 1.2.0. – Nagykőrös
város szennyvízkezelésének
fejlesztéséhez
szennyvíztisztító telep
eszközbeszerzése
Petőfi Sándor Általános
Iskola és a Városi
Bölcsőde
épületenergetikai
fejlesztése
„Felnőtt és gyermek
sürgősségi háziorvosi
ügyelet ellátása”

Becsült érték
nettó (e Ft)

A eljárás
megindításának
tervezett dátuma

Javasolt eljárás

188.564

2011. 01.

Kbt. VI. fejezet
szerinti
egyszerű

744.765

2011. 02.

Kbt. VI. fejezet
szerinti
nyílt

77.000

2011. 02.

Kbt. IV. fejezet
szerinti
nyílt

108.220

2011. 03.

Kbt. VI. fejezet
szerinti
egyszerű

17.500

2011. 04.

Kbt. VI. fejezet
szerinti
egyszerű

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2011. évi közbeszerzési terv
közzétételére.

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében: döntéssel egyidejűleg
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Kulturális keret felosztására pályázat
kiírása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

15/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 2011. évi
költségvetési rendeletben kulturális keret 80 %-ának, 2.400.000 forint, azaz Kettőmilliónégyszázezer forint felhasználására az 1. sz. melléklet szerinti pályázatot írja ki.
2. A kulturális keret fennmaradó 20 %-át, 600.000 forintot, azaz Hatszázezer forintot tartalékba
helyezi.
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 8 munkanap
Felelős:

Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) ÖT.
sz. rendeletének (továbbiakban: rendelet) 6.§ (2) bekezdése alapján 2011. évre vonatkozóan a
kulturális keret – pályázat útján történő – 2.400.000 forint, azaz Kettőmillió-négyszázezer
forint felhasználására
KULTURÁLIS -, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRTÉKMEGŐRZŐ, ÉRTÉKTEREMTŐ ÉS
ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA
PÁLYÁZATOT ÍR KI.
A PÁLYÁZAT CÉLJA: nagykőrösi kulturális tevékenység támogatása, ezen belül a
támogatni kívánt célok az alábbiak:



elsősorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvények,
további rendelkezésre álló támogatási összeg esetén
- népi hagyományok ápolása,
- várost érintő kiadványok támogatása.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:





a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő önkormányzati és
nem önkormányzati fenntartású intézmények,
a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő jogi személyek, jogi
személyiség nélküli szervezetek,
a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő egyházak,
a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő kisebbségi
önkormányzat.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:
A pályázó
 tevékenysége a közművelődéssel kapcsolatba hozható,
 az önkormányzat által nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolása
elfogadásra került,
 Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában működő intézményeivel szemben lejárt esedékességű tartozással nem
bír,
 a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír,
 Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában működő intézményeivel szemben folyamatban lévő jogvitája nincs, és
 a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul,
A támogatás működési, fenntartási célra nem igényelhető, továbbá pályázónként csak
egy pályázati cél megvalósításához adható támogatás.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI ÉS TARTALMI KELLÉKEI:



a pályázat határidőben, a pályázati felhívás melléklete szerinti pályázati adatlapon
történő benyújtása,



a pályázati adatlapon kért adattartam alaki és tartalmi szempontból történő teljes körű
teljesítése,
a pályázó által szervezett rendezvényekkel, programokkal, illetve megjelentetett
kiadványokkal kapcsolatos referenciák, dokumentációk csatolása,
nyilatkozat a rendezvény, program várható látogatottságáról, illetve kiadvány kiadási
példányszámáról,
a pályázathoz csatolni kell a rendelet 6.§ (6) bekezdés c), d) és f) pontjában
meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.





ELŐNYT ÉLVEZNEK:
 tömegeket vonzó kulturális nagyrendezvények,
 több művészeti ágat érintő komplex kulturális rendezvények,
 azon pályázók, akik a költségvetésükben önerőből és egyéb forrásokból 50 %-os önrészt
biztosítanak (az önrész meglétéről a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban
nyilatkozni kell)
 nagykőrösi alkotók irodalmi és helyismereti kiadványai,
 Nagykőrös város megismertetésére, hírének öregbítésére szolgáló rendezvények,
kiadványok.
A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2011. március 18. (péntek) 1200
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága egyenként vizsgálja meg és készíti elő Képviselő-testületi döntésre.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÓJA:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely támogatási szerződést köt a
támogatottal.
A pályázat kiírója egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől
számított 5 napon belül.
Támogatásban kizárólag a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelő
pályázó részesülhet.
Nagykőrös, 2011. február …
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Melléklet a pályázati kiíráshoz

ADATLAP
kulturális pályázatra
PÁLYÁZÓ ADATAI
Neve: .....................................................................................................................................
Székhelye: .............................................................................................................................
Számlaszáma: ........................................................................................................................
Képviselő (aláírásra jogosult) neve, telefonszáma, e-mail címe: ..........................................
Címe: .....................................................................................................................................
IGÉNYELT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: ........................................................................
...............................................................................................................................................
PÁLYÁZATI CÉL MEGJELÖLÉSE, A TÉMA RÖVID KIFEJTÉSE:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
A TÁMOGATÁSSAL MEGVÍLÓSÍTANDÓ CÉL KÖLTSÉGVETÉSE, ÖNERŐ
MEGJELÖLÉSÉVEL:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:








számlakezelő pénzintézethez benyújtott aláírási címpéldány,
cégbírósági bejegyzés,
a pályázó által szervezett rendezvényekkel, programokkal, illetve megjelentetett
kiadványokkal kapcsolatos referenciák, dokumentációk csatolása,
nyilatkozat a rendezvény, program várható látogatottságáról, illetve kiadvány kiadási
példányszámáról,
nyilatkozat arról, hogy a pályázónak az önkormányzat közművelődési feladatairól, a
helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) ÖT. sz.
rendelet 6. § (6) bekezdés c), d) pontjában meghatározottakkal szemben lejárt
esedékességű tartozása nincs,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez
hozzájárul.

Nagykőrös, ………………………….

………………………………….
Támogatott

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Sporttámogatási
pályázat kiírása

keret

felosztására

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

16/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sporttámogatási rendszerről szóló
10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendelet 9.§ (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 2011.
évi költségvetési rendeletben sporttámogatási keret 80 %-ának, 6.400.000 forint, azaz Hatmilliónégyszázezer forint felhasználására a melléklet szerinti pályázatot írja ki.
2. A sporttámogatási keret fennmaradó 20 %-át, 1.600.000 forintot, azaz Egymillió-hatszázezer
forintot tartalékba helyezi.
Felelős:
Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 8 munkanap

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sporttámogatási rendszerről szóló
10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendeletének (továbbiakban: rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján a
2011. évre vonatkozóan a sporttámogatási keret – pályázat útján történő – 6.400.000 forint,
azaz Hatmillió-négyszázezer forint felhasználására
SPORTCÉLÚ PÁLYÁZATOT ÍR KI.
A PÁLYÁZAT CÉLJA: nagykőrösi sporttevékenység támogatása, ezen belül a támogatni
kívánt
célok az alábbiak:







az ifjúság széles rétegét megmozgató diák- és szabadidősport tevékenység;
csapat– vagy egyéni sportág terén tevékenykedő, a várost megyei, regionális,
országos vagy nemzetközi szinten képviselő szervezetek/egyesületek sportolóinak
versenyeztetése;
csapat- vagy egyéni sportág terén tevékenykedő szervezetek/egyesületek
utánpótlás nevelési feladatainak;
városi sportrendezvényeknek támogatása; valamint
idősek egészségmegőrző sportfoglalkozása, senior torna támogatása.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:








az 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett sportegyesület,
az 2006. évi V. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság,
melynek főtevékenysége sporttevékenység (sportvállalkozás),
fogyatékosok sportja, illetve szabadidősport esetén az 1989. évi II. törvény szerint
bejegyzett egyesület, vagy az 1997. évi CLVI. törvény előírásainak megfelelő
közhasznú szervezet,
az önkormányzat sporttevékenységet is folytató költségvetési szerve,
tevékenysége a sportról szóló 2004. évi I. törvénynek megfelel,
a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI ÉS TARTALMI KELLÉKEI:




A pályázat határidőben, a rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon
történő benyújtása.
A pályázati adatlapon kért adattartam alaki és tartalmi szempontból történő teljes
körű teljesítése.
A pályázathoz csatolni kell a rendelet 8. § (2) bekezdésének c), d) pontjában, 9. §
(5) bekezdésében, valamint 1. számú mellékletében meghatározott igazolásokat,
dokumentumokat.

KIZÁRÓ OKOK:







akinek Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában működő intézményeivel szemben – bármilyen jogcímen – tartozása
áll fenn,
a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben - bármilyen jogcímen- tartozása áll fenn,
akinek Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában működő intézményeivel szemben folyamatban lévő jogvitája van,
aki a kért adatokat teljes körűen nem szolgáltatja,
aki a támogatást kizárólag működési és/vagy reprezentációs kiadások fedezésére

igényli.
A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2011. március 18. 1200
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.)
A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottsága egyenként vizsgálja meg és készíti elő Képviselő-testületi döntésre.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÓJA:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely támogatási szerződést köt a
támogatottal.
A pályázat kiírója egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől
számított 5 munkanapon belül.
Támogatásban kizárólag a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelő
pályázó részesülhet.
ELBÍRÁLÁS FŐBB SZEMPONTJAI:
1. A megvalósítandó cél kifejtésének részletessége:
 A tervezett rendezvény, programok bemutatása, résztvevők várható számának
megjelölése.
 Utánpótlás nevelés támogatására benyújtott pályázatból egyértelműen tűnjön ki,
hogy a pályázónál az egyéni vagy csapatsportágban szereplő utánpótlás korú
versenyzők szakmai felkészítésének, tehetséggondozásának személyi, tárgyi
feltételei adottak.
 A pályázat mutassa be a pályázó utóbbi években elért kiemelkedő
eredményeit/szervezésében megvalósult programok sikerességét.
2. A célkitűzés megvalósításához szükséges egyéb források, önerő, egyéb pályázaton nyert
összeg
bevonása.
3. Az elbírálásnál előnyt élvez:

a városi nagyrendezvényhez történő kapcsolódás,

a lakosság által nézettségben is megnyilvánuló támogatottság,

a tömegeket mozgató sportrendezvény,

az a pályázó, akik a költségvetésében önerőből és egyéb forrásokból 50 %-os
önrészt biztosít (az önrész meglétéről a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban
nyilatkozni kell),

Nagykőrös város elismertségének, hírnevének öregbítését szolgáló versenyek,
rendezvények,

eredményesebb tevékenység vállalása, mely az adott sportágban a
sporttevékenységre jellemző versenyszint igazolt emelkedésével jár.
Nagykőrös, 2011. február …
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Közoktatási intézmények maximális
osztály –és csoportlétszám túllépésének
engedélyezése

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

17/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. nevelési
évben/tanévben a Bóbita Óvoda Kárász úti kis-középső csoportjában és a Petőfi Sándor
Általános Iskola és Diákotthon 8.a osztályában az alábbiak szerint engedélyezi a
maximális létszám túllépését:
Intézmény

Csoport, osztály Gyermekek , Ebből SNI Számítot
tanulók
t létszám
száma

Túllépés
fő

%

Bóbita Óvoda

Kárász úti kisközépső csoport

28

0

28

3

12

Petőfi Sándor
Általános Iskola és
Diákotthon

8.a

34

1

35

5

17

Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
2011. február 17.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös
Város
Közoktatási
helyzetelemzésének
felülvizsgálata

Önkormányzat
esélyegyenlőségi
és
tervének

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

18/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási esélyegyenlőségi
helyzetelemzés és terv értékelését elfogadja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja – tájékoztatási kötelezettség
mellett – a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazgatóját a mellékelt Intézkedési terv végrehajtására.
Felelős: 1. pont:
2. pont:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazgatója

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2011. február 17.
2. pont vonatkozásában: Az Intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően
folyamatosan

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Melléklet a 18/2011. (II. 17.) Öt. sz. határozathoz

Intézkedési terv a felülvizsgálatkor feltárt hiányosságok felszámolására
SIKERKRITÉRIUM: Csak azon tanulók utasítása évismétlésre, akik a követelményeknek nem

felelnek meg.
CÉL

FELADAT

HATÁRIDŐ

Az évismétlők
vonatkozásában az
okok feltárása.

A Dalmady Győző Óvoda,
2011. január 21.
Általános Iskola és EGYMI-ben
minden évismétlő esetében a
tanügyi dokumentumok
vizsgálata.

Intézkedési terv
készítése az
évismétlőkre
vonatkozóan.

A feltárt okok elemzése,
konkrét feladatok
meghatározása.

A 2010/2011. tanév I.
félévi eredmények
elemzése, szükség
esetén egyéni
felzárkóztató tervek
készítése.

A 2010/2011. tanév I. félévi
eredmények megvizsgálása,
elemzése, különös tekintettel az
évismétlőkre.
A követelményt nem teljesítő
tanulók esetében a
hiányosságok pótlása,
kompetenciák fejlesztése.

2011. március
10.

FELELŐS

Intézményvezető

Intézményvezető

Folyamatos

A rendszeres értékelés,
visszacsatolás megtervezése.
Csak a követelményt
nem teljesítő tanulók
évismétlésre
utasítása.

Az évismétlő tanulók tanév
végi eredményeinek,
értékelésének vizsgálata.

2011. június 10.

Intézményvezető

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Rehabilitációs
Szakkórháza
és
Rendelőintézete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

19/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrös Város Önkormányzat
Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete – 2. számú melléklet szerinti – egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja.
Felelős:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
Tankó Ágota intézmény megbízott vezetője

Határidő:

2011. március 1.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Rendkívüli élethelyzetre tekintettel
ideiglenes bérlakás kijelölés biztosítása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

20/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi
üzleti terve

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

21/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
méltányossági
lakásfenntartási támogatás megállapítása
tárgyában hozott 184-1/2010. (XII. 16.)
és 184-5/2010. (XII. 16.) ÖT. sz.
határozatainak kijavítása

K I VO N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
22-1/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
méltányossági
lakásfenntartási támogatás megállapítása
tárgyában hozott 184-1/2010. (XII. 16.)
és 184-5/2010. (XII. 16.) ÖT. sz.
határozatainak kijavítása
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
22-2/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-1/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-2/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-3/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-4/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-5/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-6/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-7/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-8/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-9/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-10/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-11/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-12/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-13/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-14/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-15/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Szociális
ellátásokkal
kapcsolatos
fellebbezések elbírálására javaslat
K I V O N A T

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
23-16/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS
Tárgy: Rendkívüli átmeneti segély
fellebbezés elbírálására javaslat
K I V O N A T

iránti

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
24/2011. (II.17.) ÖT. sz.

Határozat

A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra.
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

G. Kovács Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

László Ferenc sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteléül:

