
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Pályázat benyújtása a KINIZSI 

sporttelep kiszolgáló épületének 
felújítására 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

25/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő –testülete pályázatot nyújt be az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részleteiről szóló 2011. évi 
Belügyminisztériumi rendelet alapján „KINIZSI sporttelep kiszolgáló épületének felújítása” 
címmel. A pályázat összköltsége bruttó 10.000.000,- Ft, az igényelt támogatás 8.000.000,- 
Ft. A pályázat benyújtásához szükséges 2.000.000,- Ft önerőt az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testülete tudomásul veszi, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges fejlesztési koncepciót a Nagykőrösi Futball Club készíti el. 

 
3. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő –testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 

 
Felelős: 1. és 3. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
  2. pont: Máté József NFC elnök és Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő: 1. és 3. pont: A kihirdetett BM rendeletben megjelölt beadási határidőig  
  2. pont: 2011. március 11. 

 
 
 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  

 



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Készfizető kezesség vállalása a 

Nagykőrösi Víziközmű Társulat 
hiteléhez 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

26/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv.  88.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján készfizető kezességet vállal a 
Nagykőrösi Víziközmű Társulat részére 760.000.000,- Ft, azaz hétszázhatvanmillió  Ft 
víziközmű-társulati hitel mindenkori éves kamat és tőkefizetési kötelezettségére. 

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

mellékelt Fejlesztési Hitelszerződés és annak mellékletét képező Készfizető kezességi 
szerződés aláírására. 

 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

2011. évi költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére. 
 
 
Határidő: 1-2. pont: 2011. március 30. 
    3. pont:  2011. április 30. 
  
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Társberuházói szerződés megkötése a 

Nagykőrösi Víziközmű Társulattal 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

27/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0015 

kódszámú Nagykőrös város szennyvízkezelésének fejlesztése című projekt megvalósításához 
kapcsolódó Nagykőrösi Víziközmű Társulattal kötendő mellékelt Társberuházói szerződés 
megkötését jóváhagyja.  

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

mellékletként csatolt Társberuházói szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:  1. pont: hitelesítést követően 15 nappal 
 2. pont: hitelesítést követően 15 nappal 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Társberuházói szerződés 
     TERVEZET 

amely létrejött egyrészről  

 

aNagykőrös Város Önkormányzata 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)  

képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

törzsszáma: 395171 

adószáma: 15395175-2-13 

KSH száma: 15395175-8411321-13 

bankszámla száma: 10915001-00000003-70920005 UniCredit Bank Hungary Zrt. 

 

- továbbiakban Önkormányzat, másrészről 

 

aNagykőrösi Víziközmű Társulat 

(2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 4.) 

képviseli: Mártonfalvi Pál IB elnök 

cégjegyzék száma: 

adószáma: 

bankszámla száma:  

 

 – továbbiakban: Társulat – mint társberuházók- továbbiakban együttesen: Felek - között az 

alábbi tartalommal. 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és 

Energia Operatív Programjának Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú 2. fordulós pályázati 

felhívására „Nagykőrös Város szennyvízkezelésének fejlesztése” (továbbiakban 

Projekt) címen, a fejlesztés megvalósítására KEOP-1.2.0./2F/09-2009-0015 azonosító 

számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Környezetvédelmi Fejlesztési 

Igazgatósága (továbbiakban Támogató), az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet 

és Energia Operatív Program Irányító Hatósága a 2009. december 22-én kelt, K-2009-

KEOP-1.2.0/2F/09.-0025595/171 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban 

részesített. Az elnyert támogatás mértéke: nettó 4 616 450 eFt, amelyet a Kohéziós Alap 

és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A Projekt 

összköltsége 5 493 498 eFt + 1 373 374 eFtÁFA, összesen 6 866 872 eFt.  

 

2. A Felek a fent megnevezett Projekt pénzügyi és műszaki megvalósításához szükséges 

együttműködés kereteiben állapodnak meg. 

 

3. A Projektben a beruházó az Önkormányzat, míg a Társulat az érdekelt 

ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásának megállapításával, beszedésével, az 

előfinanszírozáshoz szükséges hitel felvételével és mindezeknek a Projekt forrásaihoz 

történő átadásával járul hozzá.  

 

4. A Projekt tervezett finanszírozása: 

 

nettó adatok eFt-ban 

  2011 2012 2013 Összesen 

EU támogatás 1 876 070 1 702 133 345 779 3 923 982 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés tervezett nettó költségeinek csoportosítása: 

        adatokeFt-ban 

  

Szennyvízcsatornázás 

tervezett beruházási 

költségei 

Szennyvíztisztító 

telep tervezett 

beruházási 

költségei 

Gépészet 17 761 243 960 

Elektromos energia 

ellátás 4 840 22 158 

Irányítástechnika 17 612 7 865 

Építés 3 913 972 381 204 

Rekonstrukció 233 644  0 

Egyéb költségek 86 867 86 867 

Összesen 4 274 696 742 054 

 

A Társulat kizárólag a szennyvízcsatornázás beruházási költségeihez biztosítja az önrészt a 

tényleges teljesítések és számlák alapján. 

 

5. A Felek tudomásul veszik, hogy a tárgyi beruházáshoz – a megkötött „Támogatási 

szerződés projekt megvalósításhoz” illetve a megkötött vállalkozási és megbízási 

szerződések kötelezettségeinek és ütemének megfelelően - szükséges az Önkormányzat és 

a Társulat részéről az önrész biztosítása. A Társulat a Projekt forrásaként az Önkormányzat 

készfizető kezességvállalása mellett legfeljebb 760.000.000,- Ft, azaz Hétszázhatvan millió 

forint társulati hitelt tervez felvenni. A társulati hitel a lakáscélú támogatásokról szóló 

többször módosított 12/2001 (I.31.) Kormányrendelet 16.§ (6) bekezdése szerint 

szabályozott állami kamattámogatásban részesülhet. A kezesség vállalásáról az 

Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 1. §-ával összhangban önként vállalt feladatként, a hitelfelvétel részleteinek 

ismeretében dönt. A képviselő-testület 2009. augusztus 14-ei ülésen megtárgyalta a 

„Nagykőrös szennyvízberuházás fejlesztése” forrás összetételét és kifejezte szándékát a 

készfizető kezességvállalásra a víziközmű-társulati hitel tekintetében. (138/2009. 

(VIII.14.) ÖT. sz. határozat) 
 

6. A Projekthez a Társulat által felvételre kerülő hitel, az Önkormányzat saját erő forrásaként 

szolgál.  
 

 

 

Központi hazai 

támogatás  331 071 300 377 61 020 692 468 

Támogatás összesen 2 207 141 2 002 510 406 799 4 616 450 

Saját erő       0 

 - Önkormányzat 

(hitel) 55 961 50 773 10 314 117 048 

 - Víziközmű Társulati 

hitel 363 359 329 671 66 971 760 000 

Saját erő összesen 419 320 380 444 77 285 877 048 

Összesen 2 626 461 2 382 953 484 084 5 493 498 



7. A Társulat vállalja, hogy a tagok befizetéseinek begyűjtésére és beszedésére a tőle 

elvárható gondossággal megtesz minden jogszerű intézkedést az Önkormányzattal történt 

egyeztetést követően.  

 

8. Az Önkormányzat, mint beruházó vállalja, hogy a számlák ÁFA tartalmát a beruházási 

költség arányában megelőlegezi, mivel a szennyvízberuházás számláihoz kapcsolódó ÁFA 

visszaigénylési jogával rendelkezik.  

 

9. Az Önkormányzat vállalja – az 4. pontban meghatározott források ütemes átadása esetén - 

a Projekt teljes körű lebonyolítását a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0015 azonosító számú 

pályázathoz tartozó „Támogatási szerződés projekt megvalósításhoz” szerint. 

 

10. A Társulat tudomásul veszi, hogy a Projekthez kapcsolódó szerződéseket az 

Önkormányzat köti meg. 

 

11. Az Önkormányzat és a Társulat a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, 

a jelen Társberuházói szerződésben, illetve a Projektben vállalt kötelezettségek teljesítését 

elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt szóban, írásban, az érdemi feladatok 

elvégzéséhez szükséges időtartamon belül megadni. 

A Felek kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében különösen 

általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 

szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását jelentősen 

befolyásolja. 

 

12. Amennyiben a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Közreműködő 

Szervezet) vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Támogató) a Projekttel 

kapcsolatban tájékoztatást kér az Önkormányzattól, az Önkormányzat haladéktalanul 

megtett felhívására a Társulat köteles a Projekt keretében általa vállalt tevékenységről a 

megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy az Önkormányzat a Közreműködő 

Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

 

13. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró 

jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) 

az Önkormányzat állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek és a Társulatnak. 

A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet az Önkormányzat állítja össze és 

küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Társulat tudomásul veszi, hogy a kifizetési 

kérelemhez tartozó, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást az 

Önkormányzat kapja meg és használja fel a számlák kiegyenlítésére. 

 

14. A Támogatási szerződés projekt megvalósításhoz 2010. március 12-én került aláírásra, 

amelyet követően jelen Társberuházói szerződés aláírásáig is a különböző projektelemek 

tekintetében ahol tényleges munkavégzés volt számlák kerültek kibocsátásra az 

Önkormányzat felé. Az Önkormányzat a Támogatási szerződésnek megfelelően kifizette a 

számlák önerejét (15,965197 %) és az ÁFÁ-t, vagyis mivel a pályázati önerő két részre 

oszlik (Önkormányzati önerő 13,3 %, Víziközmű Társulati önerő 86,7 %) így az 

Önkormányzat az eddigi kifizetései során megelőlegezte a Víziközmű Társulat önerejét is. 

A fentiek alapján a Társulat tudomásul veszi a Projekt pályázati önerő megosztása alapján, 

hogy az Önkormányzat által megelőlegezett számlák önerejét a Társberuházói szerződés 

aláírását követően az 5. pontban jelzett hitelszerződés hatályba lépését, a hitelkeret 

rendelkezésre bocsátását követően haladéktalanul Társulat rendelkezésére álló forrásainak 



mértékéig haladéktalanul megfizeti az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat vállalja, 

hogy a Projekt pályázati önerő megosztását a Társulat rendelkezésére bocsátja, valamint 

minden egyes számla beérkezésekor pontos nyilvántartást vezet, amelyet a Közreműködő 

Szervezethez történő aktuális kifizetési igénnyel egyidejűleg megküld a Társulatnak. 

 

15. A Projekthez kapcsolódó számlák kifizetése előtt, dokumentált átadást követően a 

Társulat 5 munkanapon belül a benyújtott számlák alapján kitöltött 1. számú mellékletet 

(Lehívó levél) eljuttatja a finanszírozó bankhoz, ezzel elősegítve a forrást a számlák 

önerejének kifizetéséhez. A Társulat vállalja, hogy a bankkal kötendő finanszírozási 

szerződésében rögzíti, hogy a Lehívó levélben megjelölt összeget a bank az Önkormányzat 

számlájára utalja. A jelen Társberuházói szerződés alapján az Önkormányzat a számlákat 

(másolatban) és az ehhez kapcsolódó teljesítési igazolást az önrész lehívással egyidejűleg 

megküldi a Társulatnak. 

 

16. Az Önkormányzat vagy a tárgy szerint illetékes Projekt szakértő és a Társulat képviselői 

havonta legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak a Projekt Menedzsment 

Szervezet értekezletei keretében, ahol megvitatják a Projekt megvalósításának 

előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A Társulat képviselője köteles részt venni a 

Projekt Menedzsment Szervezet értekezletein. 

 

17. A Projekt megvalósítása során létrejövő dolgok és egyéb jogok tulajdonosa az 

Önkormányzat. 

 

18. A beruházás megvalósulása után a Társulat elszámol és a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 45.§ alapján, valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. 

(XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint szűnik meg. 

 

19. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a felek azon szándékát is, hogy a Projekt 

lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és 

a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően együttműködnek. 

 

Kelt: Nagykőrös, 2011.  

……………………………………….   ………………………………………. 

Nagykőrös Város Önkormányzata                NagykőrösiVíziközmű Társulat  

részéről       részéről 

     Dr. CziraSzabolcs     Mártonfalvi Pál  

polgármester                IB elnök 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

……………………….. 

Dr. Nyíkos Sára  

jegyző 

 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Intézményellátó Gondnokság magasabb 

vezetői feladatok ellátására pályázati 
kiírás 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

28/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az 
Intézményellátó Gondnokság – 2750 Nagykőrös, Abonyi u. 2. – magasabb vezetői 
(intézményvezetői) megbízás betöltésére a mellékelt pályázati felhívásban foglalt 
adattartalommal. 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a pályázati eljárással 
kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására. 

 
Felelős: 1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

2. pont: Dr. Nyíkos Sára jegyző 
 
Határidő: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot tesz közzé az Intézményellátó 
Gondnokság (2750 Nagykőrös, Abonyi út 2.) magasabb vezetői (intézményvezető) megbízás 
betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 
 
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY: 
 

 Felsőfokú iskolai végzettség és műszaki, vagy pénzügyi szakképzettség, 

 3 év szakmai gyakorlat, 

 büntetlen előélet, 

 magyar állampolgárság. 

 
BÉREZÉS: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján. 
 
PÁLYÁZAT, AMELY TARTALMAZZA: 
 

 A pályázó szakmai önéletrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, 

 nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről, 

 nyilatkozatot a pályázati anyag döntéshozók általi megismerhetőségéről.  

 
Pályázatok elbírálásában: szakértő bizottság működik közre, döntéshozó Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenéstől számított 30 
napon belül kell Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5.) – zárt borítékban – megküldeni. Kérjük a borítékra ráírni „Intézményellátó 
Gondnokság magasabb vezetői megbízás pályázat” jeligét. 
 
Felvilágosítást ad: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető az 53/550-305 telefonszámon. 
 
A pályázatok elbírálására: a pályázati határidő leteltét követő első képviselő-testületi ülésen 
kerül sor.  
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat elbírálása során az 
eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  

 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Az épített örökség helyi értékeinek 

védelmére adható önkormányzati 
támogatás 2011. évi I. pályázatának 
kiírása 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

29/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 
 
1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az épített örökség helyi értékeinek 

védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelően -, támogatja a mellékelt Pályázati felhívás közzétételét. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 nap 

 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
(2011. I.) 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható 

önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az 

alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 

 

A pályázat célja: 

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a 

települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által. 

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek 

közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett 

munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2011. évben is.  

 

Támogatható tevékenységek: 

Támogatásban részesíthetők azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése a 

város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter 

megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. A pályázható tevékenységek körébe 

tartozik az épület közterületre vagy közcélú magánterületre néző egy vagy több teljes 

homlokzatára kiterjedő  

 felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése  

 homlokzat nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, valamint ezek nem eredeti 

volta esetén, azok engedélyezett terv szerinti visszaállítása  

 a homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő 

áthelyezése, a használatban nem lévők eltávolítására  

 a homlokzaton utólagos vízszigetelési munkálatok  

 az egyediséggel, vagy településképi jelentőséggel bíró tetőhéjazat javítása, cseréje; 

valamint épületbádogos munkálatok 

 a 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületeket érintő bontás, 

amennyiben a közterületre néző homlokzatot eredeti állapotban megőrzik, vagy 

eredeti állapot szerint helyreállítják 

 

A támogatható épületek meghatározása: 

Nagykőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló – 32/2006. (XI. 17.) és a 43/2008. (X. 

31.) ÖT. sz. rendeleteivel módosított - 15/2004. (VI. 25.) ÖT. sz. rendelet 34-35 §.-ai által 

három kategóriába sorolt, védelem alá tartozó épületek (amelyek listáját a rendelet 1. sz. 

függeléke, ill. 1-2. sz. melléklete tartalmazza), valamint a védett településszerkezeten 

belüli, a településképet meghatározó épületek. 

A támogatás odaítélésekor előnyben részesül az „országos műemléki védettség alatt álló 

épület” és a „helyi védettségű épületeket, feltétlen megtartandó védelemmel” kategóriába 

sorolt épületekre benyújtott pályázat. 

 

Kedvezményezettek köre: 
Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, 

gazdasági társaság, civil szervezet, mely a támogatható épület tulajdonosa, használója. 



A támogatás mértéke: 
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, amely a 

Támogatásigénylési adatlap mellékleteként benyújtott, a pályázott munkanemekre 

vonatkozó költségvetés elfogadott tételeinek 50 %-a, 2011. évben maximális mértéke egy 

épület esetében 300.000,-Ft, többlakásos lakóépületek esetében lakóegységenként 

100.000,-Ft, közösségi célra használt épület esetében 600.000,-Ft.  

 

A benyújtandó dokumentumok: 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a kiíró által megadott egységcsomag szerint:  

 támogatásigénylési adatlapot 

 nemleges nyilatkozatot helyi adótartozásról, ill. fizetési hátralékról 

 önerő rendelkezésre állási nyilatkozatot 

 az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapját 

 az épület állapotának bemutatását szolgáló színes fotókat 

 a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést a tervező vagy kivitelező által hitelesítve 

 az elvégezni kívánt munka ismertetését 

 tulajdonosi nyilatkozatot (adott esetben) 

 1 pld. építési engedélyezési tervdokumentáció másolatát, valamint 1 pld. jogerős 

engedélyezési határozat másolatát (adott esetben) 

 1 pld. kivitelezési tervdokumentáció másolatát (adott esetben) 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. április 29.  

 

A pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat Nagykőrös Város Építészeti-műszaki Tervtanácsa a benyújtási 

határidőt követő 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé 

terjeszti. 

 

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2011. december 31.  

 

Egyéb információk: 

 A pályázati hiányok pótlására nincs mód. 

 A nyertes pályázóval az önkormányzat Támogatási szerződést köt. A pályázónak a 

támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról 

pénzügyi elszámolást (legalább a támogatási összeg kétszeresével megegyező, a 

támogatott munkanemre vonatkozó, a pályázó nevére kiállított számlák csatolása) kell 

készítenie, amelyet az önkormányzat jogosult ellenőrizni.  

 A pályázatot egy példányban zárt borítékban, a pályázó nevének és címének 

feltüntetésével kell benyújtani. A boríték címzése: 

 

„Nagykőrös Városi Önkormányzat 

az épített örökség helyi értékeinek védelmére támogatási pályázata 2011. I.” 

 

 A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap és mellékletei 

1000 Ft költségtérítés ellenében beszerezhetők Nagykőrös Város Főépítészétől (2750 

Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.), vagy az önkormányzat 

honlapjáról(www.nagykoros.hu)letölthetők.  

Dr. Czira Szabolcs sk.  

polgármester 



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: A 2011/2012. nevelési évben/tanévben 

indítható óvodai csoportok és iskolai 
osztályok számának és minimális 
létszámának meghatározása 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

30/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi óvodai jelentkezés 
rendjét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza az Óvodai Felvételi 

Bizottságot, melynek tagjai:  
 

Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök 
Pádár Éva vezető- főtanácsos.  

 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi általános iskolai 

beiratkozás rendjét a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolában indítható 1. 
osztály minimális létszámát 24 főben, az óvodai minimum csoportlétszámot 20 főben 
állapítja meg. 

 
5. Az általános iskolák 1. évfolyamán indítható osztályok számát az alábbiakban határozza 

meg: 

 Kossuth Lajos Általános Iskola:               2 tanulócsoport 

 Petőfi Sándor Általános Iskola:                3 tanulócsoport 

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:        2  tanulócsoport 
 

Felelős:     Dr.Czira Szabolcs polgármester 
Határidő: 2011/2012. nevelési évre/tanévre vonatkozó jelentkezésekkel, beiratkozásokkal 

összhangban folyamatos 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  



1. sz. melléklet 

 
A 2011. évi óvodai jelentkezés rendje  

Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben 
 

1. A jelentkezés időpontja: 2011. április 11-15. 

2. A jelentkezés helyszíne minden óvoda esetében az intézmény székhelye. 

3. Az óvodai jelentkezés felvételi jelentkezési lapon történik, mely tartalmazza a 

napközbeni ellátásra vonatkozó szülői nyilatkozatot is.  

4. Az óvodai felvételi jelentkezéskor a szülő köteles bemutatni személyi igazolványát 

és lakcímkártyáját, valamint gyermeke születési anyakönyvi kivonatát és 

lakcímkártyáját. 

5. A jelentkezésről a szülő a helyszínen igazolást kap.  

6. A jelentkezőkről az intézmény Óvodai felvételi előjegyzési naplót köteles vezetni.  

7. Túljelentkezés esetén az intézmény értesíti Nagykőrös Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, és az óvodai felvételi bizottság tesz javaslatot a 

felvételre.  

8. Az intézményvezető írásban értesíti a szülőket a felvételi döntésről.  

9. Az óvoda értesíti a jegyzőt, amennyiben a körzetébe tartozó óvodaköteles gyermeket 

nem íratták be.   

10.  Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőt, ha olyan gyermeket, tankötelest vett fel, akinek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye nem Nagykőrösön van. 

 

2. sz. melléklet 

 

A 2011. évi általános iskolai jelentkezés rendje  

Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben 
 

1. A jelentkezés időpontja: 2011. április 11-12. 

2. Az általános iskolai jelentkezés felvételi jelentkezési lapon történik, mely tartalmazza 

a napközbeni ellátásra vonatkozó szülői nyilatkozatot is.  

3. A beiratkozáson a szülő köteles bemutatni személyi igazolványát és lakcímkártyáját, 

valamint az óvodai szakvéleményt és a gyermek lakcímkártyáját. 

4. A jelentkezésről a szülő a helyszínen igazolást kap.  

5. Az intézmény Segédtábla az első osztályosok beíratásához című nyomtatványt 

köteles vezetni.  

6. Fennmaradó férőhely esetén az intézmény nyilvánosságra hozza a további felvételi 

lehetőségről szóló tájékoztatót.  

7. Amennyiben szükséges, az igazgató megszervezi és lebonyolítja a felvételi sorsolást. 

8. Az intézményvezető írásban értesíti a szülőket a felvételi döntésről.  

9. Amennyiben a körzetbe tartozó tanköteles gyermeket nem íratták be, az igazgató 

értesíti a jegyzőt. 

10. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőt, ha olyan gyermeket, tankötelest vett fel, akinek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye nem Nagykőrösön van. 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

 
AZ ÓVODAI-ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJE 

2011. ÉV 
 

MEGNEVEZÉS HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS 

Nagykőrösi Református 
Egyházközséggel, Római Katolikus 
Egyházközséggel és a Nagykőrösi 
Kolping Katolikus Általános Iskola 
igazgatójával történő egyeztetés  

2010. XII. 31. jegyző 
polgármester  
irodavezető 

(Jegyzői Iroda) 

2010. november 26-án 
megtörtént. 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

fenntartásában működő közoktatási 

intézmények felvételi körzetének 

felülvizsgálata 

2011. I. 25. jegyző 
polgármester  
irodavezető 

(Jegyzői Iroda) 

A Közoktatási 

esélyegyenlőségi 

helyzetelemzés és terv 

2011. évi felülvizsgálata 

során megtörtént. 

Óvoda- és tanköteles korú 
gyermekeket tartalmazó 
adatállomány megkérése az 
intézményektől 

2011. I. 31. irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

intézményvezetők 
(óvoda/iskola) 

levél 

Központi és helyi lakcím- és 
személyi adatok nyilvántartásából 
az adatállomány megkérése 

2011. I. 31. irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

levél 

Önkormányzati Hírekben, városi 
honlapon és az intézményekben 
jegyzői tájékoztató megjelentetése  

2011. II. 5. irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

politikai főtanácsadó 

tájékoztató 

Óvoda- és tanköteles korú 
gyermekeket tartalmazó 
adatállomány elkészítése 

2011. II. 15. irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

Excel táblában történő 
rögzítés. 

A Központi és helyi lakcím- és 
személyi adatok nyilvántartása és 
az intézmények adatainak 
egyeztetése 

2011. II. 15. irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

Excel táblában történő 
rögzítés. 

Óvoda- és tanköteles korú 
gyermekeket tartalmazó 
adatállomány lakcím alapján 
történő körzetesítése 

2011. II. 15. irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

politikai főtanácsadó 

Excel táblában történő 
rögzítés. 

Intézményvezetőkkel történő 
egyeztetés 

2011. II. 15. polgármester  
jegyző 

irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

egyeztető 
megbeszélés 

Indítható csoportok, osztályok 
számának, valamint a jelentkezés, 
beiratkozás időpontjának 
meghatározása (bizottsági javaslat, 
testületi döntés) 

2011. III. 3. polgármester  
jegyző 

irodavezető 
(Jegyzői Iroda) 

előterjesztés 

Önkormányzati Hírekben, városi 
honlapon és az intézményekben a 
beiratkozás időpontjának 
megjelentetése 

2011. III. 10. irodavezető, 
politikai főtanácsadó 

tájékoztató 



 

MEGNEVEZÉS HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS 

Jelentkezések lebonyolítása 2011. IV. 15.  
 

intézményvezetők 
(óvoda/iskola) 

 

Jelentkezések összesítése iskola: 2011. IV. 15.  
óvoda: 2011. IV. 20.  

intézményvezetők 
irodavezető  

(Jegyzői Iroda) 

Excel táblában történő 
rögzítés. 

Fennmaradó férőhely esetén a további 

felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

megjelentetése 

2011. IV. 20.  
 

intézményvezetők 
(iskola) 

Tájékoztató a helyben 
szokásos módon. 

A jegyző értesítése, amennyiben a 
jelentkezők száma meghaladja a 
férőhelyek számát 

2011. IV. 20.  
 

intézményvezetők 
(óvoda) 

levél 

Intézményvezetői egyeztetés a 
beiratkozott gyermekekről 

2011. IV. 21.  
 

jegyző 
irodavezető 

(Jegyzői Iroda) 
intézményvezetők 

(iskola) 

Megbeszélésen a 
létszámok, körz. 
tart.,hhh-sgyerm., 
szüks. esetén a 
sorsolással kapcs. 
teendők egyeztetése. 

A jegyző értesítése a körzetbe 
tartozó, de nem jelentkezett 
gyermekekről   

2011. IV. 22.  
 

intézményvezetők 
(óvoda/iskola) 

levél 

Az óvodai felvételi bizottság ülése, 
amennyiben a jelentkezők száma 
meghaladja a férőhelyek számát 

2011. IV. 29. jegyző 
polgármester  
irodavezető 

(Jegyzői Iroda) 

Javaslattétel a 
felvételre. 

Intézményvezetői döntéshozatal a 
felvételről 

2011. IV. 29. intézményvezetők 
(óvoda/iskola) 

határozat 

Szülők értesítése 2011. V. 6. 
 

intézményvezetők 
(óvoda/iskola) 

Írásban  

A lakóhely szerinti illetékes jegyző 
értesítése, amennyiben nem 
nagykőrösi gyermek került 
felvételre   

2011. V. 10. intézményvezetők 
(óvoda/iskola) 

levél 

Jegyzői döntés, amennyiben 
felülbírálati kérelem érkezik 

benyújtást követő 
30 nap 

jegyző 
irodavezető 

(Jegyzői Iroda) 

határozat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Az Arany János Kulturális Központ 

2011. évi munkatervének jóváhagyása, 
beszámoló a 2010. évi tevékenységéről 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

31/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Kulturális 
Központ 2011. évi munkatervét jóváhagyja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Kulturális 
Központ 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős:          Dr.Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:   2011. március 3. 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2011. évi munkaterv és a 2010. évről szóló beszámoló terjedelmére tekintettel megtekinthető a 
Jegyzői Irodán. 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat      ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Szociális ellátásokkal kapcsolatos 

fellebbezések elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

32-1/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 
A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra. 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat      ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Szociális ellátásokkal kapcsolatos 

fellebbezések elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

32-2/2011. (III.03.) ÖT. sz.                                    H a t á r o z a t  
 
A határozat zárt ülés keretében került elfogadásra. 
 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül:  


