
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Nagykőrös Város Településrendezési Terve és 

Helyi Építési Szabályzata módosítása 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

51/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

I. 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 87/2008. (IV. 24.) ÖT. számú 
határozattal elfogadott, a Temetőhegyi lakóterületet záró zöldterület 0,7 ha-os részének lakóterületbe 
sorolását tartalmazó T7 jelű (Módosítási helyszínek 2. rajzi melléklete szerinti) módosítási 
kezdeményezést. 
 

II. 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében Nagykőrös 
településszerkezeti tervét (2. rajzi melléklet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) A 87/2008. (IV. 24.) ÖT. számú határozat  

a) T1 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
A 441. számú főút belterületet elkerülő nyomvonalát az elfogadott tanulmánytervekhez igazítja és 
a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület határát a természetvédelmi területek 
figyelembevételével északabbra helyezi az elkerülő útig. 

b) T3 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
A 4,6 ha erdőterület helyett mezőgazdasági területet jelöl a csemői határnál. 

c) T4 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
A város ivóvízellátásával összefüggésben: 
ca) A vásártér ÉK-i szögletében a vízműkút céljára gazdasági terület jelöl ki. 
cb) Béke utcai használaton kívüli vízmű telket kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorolja. 
cc) A törteli úti lezárt vízműkutak telkét mezőgazdasági területbe sorolja. 

d) T5 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
A bokrosi temetőt északi irányban 0,53 ha-ral bővíti. 

e) T13 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
Cifrakerti ÉNY-i szögletében összesen 1,6 ha-os kereskedelmi szolgáltató és zöldterületet 
településközpont vegyes területre változtatja. 

f) T14 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
Balaton utcától északra 0,1 ha-os kertes mezőgazdasági terület helyett lakóterületet jelöl ki. 

g) T15 jelű módosítási kezdeményezése alapján  
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöl ki a területet Ceglédi út menti egykori zártkertek 
25 ha-os részére. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) A 63/2009. (IV. 30.) ÖT. számú határozat 
a) T2* jelű módosítási kezdeményezése alapján 

A város igazgatási területét érintő M44 gyorsforgalmi út nyomvonalát a tanulmánytervben 
elfogadotthoz igazítja. 

b) SZ-d jelű módosítási kezdeményezés alapján 
Kecskeméti út keleti oldalán 1,2 ha-os kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki. 
 

3) A biológiai aktivitásérték javítása érdekében 108 ha erdőterületet jelöl ki a belterülettől keletre. 
 
4) Az 1-3) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó melléklet szerinti (T-1) jelű tervet jóváhagyja. 
 
 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
Határidő:  az I. esetében    azonnal  

a II. pont esetében   a jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 nap 
 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Társadalmi megbízatású alpolgármester választása 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

52/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Körtvélyesi Attila települési képviselőt titkos 
szavazással, 2011. május 2. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg. 
 
2. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester részére 2011. május 2. napjával havi 251.200 forint tiszteletdíjat és 
50.240 forint költségátalányt állapít meg, melynek fedezete Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklet 10.4.2. 
sorában biztosított. 
 
3. Az Ötv. 34. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel a polgármester állapítja meg helyettesítése, munkájának 
segítése területét, módját, az alpolgármester feladatkörét, a munkamegosztást közte és az alpolgármesterek 
között, továbbá azok egymás közti vonatkozásában. 
 
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 172/2010. (XII. 16.) ÖT. sz. határozatát fenntartva 
megállapítja, hogy a polgármestert akadályoztatása esetén a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § 81) bekezdésében foglaltak 
alapján Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is jogosult helyettesíteni. 
 
5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Ceglédi Többcélú 
Kistérségi Társulás Munkaszervezetének értesítésére. 
 
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő: 1-4. pont: 2011. május 2. 
  5. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül 
 

K.m.f. 
  
  
Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
          polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 



 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi vezérigazgatói 

prémiumfeltétel részteljesítése 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

53/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2010. (III.25.) ÖT. számú, a Kőrösi 
Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi vezérigazgatói prémiumfeltételeit rögzítő határozat  
rendelkezései vonatkozásában megállapítja, hogy 

 
- a 2. pont nem teljesülése miatt a prémium hányad kifizetésére nem kerül sor, 
- a 3. pontban megállapított feladat elvégzését teljesítettnek tekinti, így a megállapított 50 % 

prémiumhányad vezérigazgató részére történő kifizetéséhez hozzájárul. 
 
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. értesítését elrendeli. 
 
 
Határidő: 1. pontra 2011. április 28. 
                     2. pontra 2011. április 29. 
 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: A KŐVA Zrt. „Ivóvízellátás biztonságának 

javítása” című pályázat benyújtására tett javaslata 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

54/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP – 7.1.0/11 
„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” intézkedése címmel pályázatot nyújt be. A pályázat 
összköltsége: 30.000.000,- Ft. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges 4.500.000,- Ft önerőt a 2011. 
évi költségvetésében biztosítja. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 

4. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KŐVA Zrt. 
vezérigazgatóját a pályázat elkészíttetésére és az ehhez szükséges szerződések (tanácsadói, tervezői, 
műszaki szakértői) előkészítésére. 

 
Határidő:  1-4. pont:  2011.05.15-ig 
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
  
  
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 
 



 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Nagykőrös, Széchenyi tér 6. sz. alatti üzlethelyiség 

értékesítésének visszavonása  
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

55/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Nagykőrös, Széchenyi tér 6. sz. alatt kialakított 
1640/A/1 hrsz-ú albetét értékesítését nem engedélyezi, a 32/2010. (II. 25.) ÖT. sz. határozat 3. pontját 
visszavonja. 
 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete elrendeli, hogy a KŐVA Zrt. mint Városfejlesztő 
Társaság folyamatosan keressen pályázati lehetőséget az építmény eredeti terveinek megfelelő kibővítésére, 
felújítására. 
 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete elrendeli, hogy az 1./ pont szerinti helység jelenlegi 
bérleti szerződésének (bérlő kérése esetén) 2012. július 12-től történő meghosszabbításához a bérleti 
szerződés módosítása szükséges, 6 hónapos felmondási idő előírásával. 
 
Felelős: 1./ pontra: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
  2./ pontra: Ivaskó Csaba vezérigazgató 
  3./ pontra: Dr. Czira Szabolcs polgármester és Ivaskó Csaba vezérigazgató 
 
Határidő: 1./ pontra: 2011. április 28. 
  2./ pontra: folyamatos 
  3./ pontra: 2012. július 12. 

 

 
K.m.f. 

 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 



 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Megállapodás megkötése a SPRING Project Kft.-

vel 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

56/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 441. j. (Cegléd-Kecskemét) ök. út 
16+028 km. szelvényében a balra kanyarodó mozgás lehetőségének kialakítása miatt szükséges 
/15+927,39- 16+ 092,95 km szelvények között/ kerékpárút kiépítését, a járdaszakaszok felújítását a 
tulajdonában lévő (5407/1,3 és az 5666 hrsz-ú) területeken, és a forgalombahelyezési eljárás jogerős 
befejezését követően  - a megállapodásban foglalt feltételekkel  - a létesítmény (létrejövő 
vagyonelemek) önkormányzati tulajdonba vételét és forgalomképtelen vagyoni körbe történő 
nyilvántartását elrendeli. 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt 
megállapodás aláírására SPRING Project Kft és a kivitelezéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadására. 
 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kivitelezéshez szükséges 
közútkezelői hozzájárulás megadását. 
 
 

 Határidő:  1. pont esetében a forgalombahelyezési eljárás jogerős befejezését követő 30 nap 
                   2. pont esetében a jk. hitelesítést követő 30 nap 
                   3. pont esetében a jk. hitelesítést követő 30 nap  
                 
 
Felelős:    1., 3. pont esetében: Dr. Nyíkos Sára jegyző 

     2.  pont esetében: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 



 
 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről  
név: Nagykőrös Város Önkormányzata 
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Képvisel: dr. Czira Szabolcs polgármester 
Kapcsolattartó: Szilágyi Csaba irodavezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
Telefonszám: +36-53-550-300 
Faxszám: +36-53-351-058 
E-mail cím: fejlesztes@nagykoros.hu 
Bank/bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. /10915008-00000003-70920005 

 
 
másrészről 
név: Spring Project Ingatlanhasznosító Kft.  

Cím: H-1075  Budapest, Madách tér.7   
Telefonszám: +36-1-205-0808 
Faxszám: +36-1-204-0808 

E-mail cím: info@springproject.hu 
KSH száma: 13170608-6810-113-01 
Cégjegyzék száma: 01-09-722073 
Adószám: 13170608-2-42 
Képvisel: Bábel Tibor ügyvezető igazgató 
Bank/Bankszámlaszám:K&H Bank Zrt.10400126-5050515557541006 
 

továbbiakban együttesen: Megállapodó Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 

Előzmény 
 
 
A Spring Project Kft. 2008 márciusában nyújtott be építés iránti kérelmet a SPAR áruház építésére Nagykőrös 

város Ceglédi- Dózsa Gy. utca közötti területére. A kiadott építési engedélyben- a használatba vételi engedély 

kiadásának feltételeként – szerepelt, hogy az áruház és az üzletek megközelítésére körforgalmú csomópontot 

kell kialakítani a 441. j. Cegléd-Kecskemét ök. úton, biztosítva az Abonyi és Gát utcák forgalmának zavartalan 

lebonyolítását Az LZ Mérnöki Iroda 9 db tervet készített. A tervek átdolgozására egyrészt a lakosság, másrészt 

a közútkezelő kérésére került sor. (pld. geometriai kialakítás és forgalomtechnikai problémák)  

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2010. július 14-én a KA/1197/13/2010.szám alatt kiadott- a közútkezelő 

Magyar Közút Kht-val egyeztetve- végzésében a körforgalmú csomópont létesítésére vonatkozó eljárást 

megszüntette, ezért a körforgalom építésére nem kerül sor. 

A közútkezelővel való egyeztetést követően a Pegazus Terv Építőmérnöki Kft. 2010-ben elkészítette a 441. j. 

Cegléd-Kecskemét ök. úton a Spar áruház csatlakozásánál a balra kanyarodó mozgás lehetőségének 

kialakításához szükséges tervdokumentációt amely tartalmazza a 15+927- 16 + 092 km. szelvények közötti 

kerékpárút építését és járda felújítás nyomvonalát is. A forgalom- technikai tervet a Pénzügyi és 

Városüzemeltetési Bizottság 2010. december 1-i ülésén hozott 4/2010. (XII.1) PVB. határozattal elfogadta. 

 

1. A Megállapodás célja: 

 

A Megállapodó Felek együttműködésének célja a Nagykőrös, 441. sz. út SPAR áruház előtti balra 

kanyarodósávos csomópont átépítését, 438,7 m2 kerékpárút és 317,5 m2 járda felújítás elvégzése Nagykőrös 

terület szabályozási terve alapján, a terület hosszú távú, optimális működésének és működtetésének feltételei 

érdekében a megvalósításhoz, fenntartáshoz, üzemeltetéshez és a költségviseléshez kapcsolódó 

megállapodások – a Felek érdekeinek megfelelő – meghatározása. 



 
 

 

2. A megállapodás tárgya: 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-1755/5/2010 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása, valamint a 

hozzájárulás alapját képező 2010/10-2 számú Útépítési tervdokumentáció alapján, a Nagykőrös, 441. j. 

Cegléd-Kecskemét ök. út SPAR áruház előtti balra kanyarodósávos csomópont átépítése, benne a 438,7 m2 

kerékpárút kiépítése és 317,5 m2 járda felújítása (továbbiakban: Létesítmény) – az 5407/1,3 hrsz-ú Ceglédi 

út , valamint az 5666 hrsz-ú Abonyi út területén – során a Felek jogainak és kötelezettségeinek rögzítése.  

 

3.  

A Megállapodó Felek megállapodnak abban, hogy a Spring Project Kft. a Létesítményt saját költségén 

megépíti. 

 

4. 

A Spring Project Kft. kötelezi magát, hogy az elkészült Létesítményt a forgalomba helyezési eljárás 

befejeztével térítésmentesen mint értéknövelő beruházást átadja Nagykőrös Város Önkormányzatának 

tulajdonába és kezelésébe. (A teljes kivitelezés várható költsége 7.100.000,-Ft + ÁFA)  

 

5. 

A Spring Project Kft. kötelezi magát, hogy az értéknövelő beruházás átadására külön jegyzőkönyvben az 

érintett ingatlanrészek helyrajzi számonkénti tényleges ráfordítási összege alapján kerül sor, a 

megállapodásban vállalt egyéb kötelezettségek teljesítését követően Nagykőrös Város Önkormányzat által 

meghatározott állományi leltár szerinti műszaki tartalommal. 

 

6. 

Nagykőrös Város Önkormányzata vállalja, hogy kizárólag az önkormányzati tulajdont érintő műszaki 

Létesítmény építése és műszaki átadás-átvételi eljárása során, megfelelő műszaki ellenőrt biztosít.  

 

7. 

A Spring Project Kft. vállalja, hogy a műszaki ellenőr tevékenységét tűri, azt segíti, és a műszaki átadás-

átvételi eljárás lefolytatásához a szükséges dokumentációt biztosítja, továbbá, hogy a kerékpárút  építésére 

és a járda felújítására megkötött kivitelezői szerződésben megfelelő – legalább 1 évre kiterjedő és a 

Létesítményi elemre vetített beruházási költség legalább 5 %-os mértékéig – garanciális kötelezettséget köt ki 

a fenntartó Nagykőrös Város Önkormányzata mint jogosult részére és ezen tartalmú szerződést csatolja az 

átadásra kerülő dokumentációhoz. 

 

8.  

Nagykőrös Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonába és kezelésébe átadott Létesítmény 

fenntartásáról gondoskodik. 

 

9.  

Nagykőrös Város Önkormányzata vállalja, a tulajdonába átadott létesítmény üzemeltetését. (tisztántartás, hó 

és síkosság mentesítés, táblázás…) 

 

10. 



 
 

A fenti feltételeket a Megállapodó Felek közös átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt elfogadják. 

 

A Megállapodás 3 oldalas terjedelemben, 6 példányban készült. Aláírás után 2 példány a Spring Project Kft-t, 

4 példány az Nagykőrös Város Önkormányzatát illeti. 

 

 
 
Nagykőrös, 2011. …..hó…..nap  
 
 
 
……………............................. 

Dr. Czira Szabolcs 
Polgármester  
Nagykőrös Város Önkormányzat 

 
 
                ………..………………………. 

                    Bábel Tibor 
                    ügyvezető igazgató 
                    Spring Project Kft 

 
  
 
 

Záradék: 
 
A Megállapodás a Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága 4/2010. (XII.1) 
PVB határozata, valamint a  …..../2011….. önkormányzati határozat alapján készült.. 
 
 

 
 
Ellenjegyző: 
 
 

 
Dr. Nyíkos Sára 

        jegyző  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  Tárgy: Köztéri szobrok áthelyezése  
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

57/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

I. 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szabadság szobor – 1. rajzi melléklet 
szerinti – Széchenyi tér nyugati részére történő áthelyezését. 

 
II. 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szélfiú szobor – 1. rajzi melléklet szerinti 
– Széchenyi tér Eszperantó utca részére történő áthelyezését. 

 
III. 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szép látvány szobor Ceglédi út – Dózsa 
György utcai csatlakozása előtti közterületre történő áthelyezését. 

 
IV. 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Országzászló – 2. rajzi melléklet szerinti 
– Szabadság téri felállítását. 

 
V. 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az I.-IV. határozati 
pontok végrehajtásának előkészítésére. 
 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:  az I.-IV. pontok esetében  2011. 04. 28.  

az V. pont esetében   2011. 04. 28-től folyamatosan 
 

 
K.m.f. 

 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



 
 

 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
  Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés  
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

58/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évről készült éves összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

59/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
Határidő:  2011. április 28. 
 

 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: Átfogó értékelés Nagykőrös gyermekjóléti –és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

60/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrös Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló értékelését elfogadja. 
 
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
Határidő:  2011. április 28. 
 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: A IV. számú házi gyermekorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettségének módosítása 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

61/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. számú házi gyermekorvosi körzet területi 
ellátási kötelezettségét 2011. június 1. napjával megszünteti.  
 
2/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi körzetek számát 5 körzetben 
határozza meg. 
 
3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5 házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettségét a melléklet szerint alakítja ki. 
 
4/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert – a 2. melléklet 
szerint – a házi gyermekorvosokkal kötött szerződés módosítására és aláírására az OEP által a IV. számú 
házi gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettségének megszüntetését követően.    
 
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:  1 – 2 – 3 pont: 2011. június 1. 
                   4 pont: 2011. június 15. 
 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 



 
 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 Tárgy: A Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon 

maximális osztálylétszám túllépésének 
engedélyezése 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

62/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben az alábbiak szerint engedélyezi 
a maximális osztálylétszám túllépését: 

 

Intézmény Csoport, osztály Gyermekek, 
tanulók 
száma 

Ebből SNI Számítot
t létszám 

Túllépés 

fő % 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola és 
Diákotthon 

3.a osztály 25 3 (2x) 28 2 7,7 

4.b osztály 29 4 (2x) 33 7 26,9 

 
 
Felelős:          Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
Határidő:   2011. április 28. 
 
 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 



 
 

 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Kulturális 

stratégiája 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

63/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Nagykőrös Város 
Önkormányzat Kulturális stratégiáját. 

 
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Nagykőrös Város Önkormányzat Kulturális 
stratégiáját kétévente felülvizsgálja, valamint végrehajtására cselekvési tervet készít. 
 
 
Felelős:     1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

      2. pont: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

 
Határidő: 1. pont: 2011. április 28. 

      2. pont: folyamatos 
 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
„A XXI. századi Európa válságkezelő receptje szerint: a 

gazdasági kilábaláshoz csakis a kultúra felvirágoztatásán 
keresztül vezet a pormentesített út.” 

                    /Csontos János újságíró/ 
 

 
 

   

 

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA  

2011-2015 

 

   

 

 

 

Nagykőrös, 2011. április 28.                                         



 
 

                                                                                                        Összeállította: Karsay Istvánné 

 

 
 

BEVEZETÉS 
 

A kultúra jelentősége 

A kultúra a nemzet szellemi, anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető jegyeinek összessége. 

Alapvetően nemzeti ügy, értékeink védelme, örökségünk megőrzése, továbbörökítése. 

A kultúra nem csupán szabadidős tevékenység, hanem a társadalom egészét és a munka világát is 

átszövi. Szerepe van a gazdasági fejlődésben, a megalapozott gyarapodásban, értékteremtésben, 

értékmentésben.  

A kultúra teszi az embert képessé arra, hogy végiggondolja önmagát, és megkülönböztesse az értéket az 

értéktelentől, képes legyen választani. A kultúra szerepe fontos a társadalmi együttműködésben, az 

életmód minőségének javításában, az alkotóképesség fokozásában.   

A kultúra teremti meg a nemzet önbecsülésének alapjait, a kulturális élmények erősítik 

összetartozásunkat.  

Illeszkedés az EU-hoz 

Ugyanakkor szervesen illeszkednünk kell az egyesült Európa kulturális sokszínűségéhez. Az Európai 

Unió tiszteletben tartja és támogatja kultúrái változatosságát, és hangsúlyt helyez arra, hogy területén a 

nemzeti felelősség és önállóság ne csorbuljon.   

A közös Európa a gazdag nemzeti kultúrák megőrzésének és kölcsönös megismerésének terepe, ahol 

meg kell találni helyünket és képviselni magunkat. Tehát a kultúra nemzeti és európai összetartó erő is, 

és elválaszthatatlan a társadalmi, gazdasági folyamatoktól. Ezért betöltött szerepéhez méltóan és 

felelősséggel kell kezelnünk.   

Nagykőrös kultúrája 

Erős történelmi gyökerekből táplálkozik kultúránk. A mezővárosi hagyományok, a földművelő-

kereskedő-iparos polgárság öröksége kiegészül építészeti-természeti értékekkel, amelyeket 

nemzedékről-nemzedékre hagyományozódó értékes örökségként kell tekintenünk. Irodalmi téren 

kiemelt az Arany emlékek ápolása.*  

Amit az elmúlt korok a jelenre örökül hagytak, mindazért felelősséggel tartozunk az elődöknek és az 

eljövendő nemzedéknek is.  



 
 

 
*A módosítás a 2011. április 11. napján tartott Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén elhangzott javaslatnak megfelelően 
történt.  

 

ALAPELVEK, CÉLKITŰZÉSEK 
 

A 2006-2020-ig terjedő időszakra országosan elfogadott Magyar Kulturális Stratégia megfogalmazza a 
cselekvés irányait, a társadalom, és ezen belül mindenki számára, aki tenni akar a magyar kultúráért.  

Ennek alapján a fejlesztés kiemelt területei:  

I. A kultúra közösségteremtő szerepének erősítése /KÖZÖSSÉGEK/ 

II. A nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása /ÖRÖKSÉG/ 

III.  A kulturális alkotómunka intézményi feltételeinek kialakítása /KORTÁRS KULTÚRA /  

IV.  Az esélyegyenlőség biztosítása a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben /NYITOTT KULTÚRA / 

E célkitűzéseket elfogadva és helyi hatásait vizsgálva megfogalmazhatók az önkormányzatra, az 
intézményekre, a civil szervezetekre háruló tennivalók. Szerepük kulturális életünk mozgásban tartása a 
minőség, a színvonal megtartása mellett.  

 

I. A KULTÚRA KÖZÖSSÉGTEREMTŐ SZEREPE 

 

A kultúra jellemzően a közösségekben él, összetartozást megtartó erő és a közös élményekben fejti ki 
hatását. Ugyanakkor a közösség számára erőforrás, belőle származnak azok az energiák, amelyek 
szükségesek fennmaradásunkhoz, és teljesítményre ösztönöznek. 

A családon és a rokonságon túl ma is a helyi közösségek a legfontosabbak, amelyek a jól működő, erős 
és versenyképes társadalom alapját alkotják. 

Kívánatos, hogy minél többen legyenek tevőleges résztvevői a közösségeknek. Mai felgyorsult, 
mozgásba lendült világunkban mindenki keresi a gyökereket, kapaszkodókat, a valahová tartozás 
biztonságát. 

A kulturális élet jó lehetőség az egyedülállók, az aktív munkahelyi környezetből kiszorultak, az idősek 
„visszavezetésére” a közösségekbe. Ez üdítően hat közérzetükre, testi-lelki egészségükre, egész 
életminőségükre. 

 

Helyi közösségeinek 
Városunkban nagyon szép példái alakultak ki a kulturális indíttatású öntevékeny közösségeknek. 
Ilyenek pl. az Arany Híd Baráti Kör, a Szabó Károly Olvasótársaság, az Arany János Társaság, a TIT, 
egyéb csoportosulások. 

Az összejöveteleiken feldolgozott témáik elsősorban városunk valamikori kiemelkedő eseményeiről, 
valamint azokról a nagyjainkról szólnak, akiknek az élete, munkássága ma is példaértékű. 

Múltbeli emlékeink megismerése erősíti a városhoz kötődést és azt a biztonságos alapot, amelyre építeni 
lehet és érdemes. 

 

Történelmi egyházaink örökségvédelmi és kulturális tevékenysége, közösségteremtő szerepe szintén 



 
 

gazdagítja adottságainkat. 

 

A városban élő cigány kisebbség is tovább színesítheti kulturális életünket. Ennek kiépítése a 
közeljövő feladata, ami egyben szorosabbá teheti velük az együttműködést. 

Az összetartozás érzésének erősítésére a kulturális építkezés kiváló eszköz! 
A felsorolt közösségek munkája a továbbiakban is figyelmet és támogatást érdemel, mert gyarapítják a 
város történetét, segítik a meglévő irodalmi, művészeti, építészeti és természeti kincseink megóvását, 
közismertté tételét. 

 

Ezek a sokszínű kisközösségek jól kiegészítik a hivatásos kulturális szakemberek és intézmények 
munkáját, akik és amelyek nagyobb léptékű és anyagi hátterű megmozdulásokkal, rendezvényekkel 
teszik teljessé a város kulturális életét. E mellett helyszínt is biztosítanak a civil szervezetek, 
kisközösségek értékes programjaihoz. 

 

II. TÁRGYI ÉS SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK GONDOZÁSA 

 

Az előző nemzedékek hagyatékának megismerése, megőrzése, gyarapítása és továbbmentése kedves 
kötelességünk. 

Az írott és tárgyiasult nemzeti és helyi örökségünk hozzáférhetővé tételében meghatározó szerep hárul a 
könyvtárra, a levéltárra és a múzeumra. Építészeti értékeinket a műemlékvédelem, természeti 
értékeinket a helyi gondoskodás tarthatja meg. 

A könyvtár 
A nyomtatott vagy más módon rögzített örökségünk közkinccsé tételének legfontosabb egysége. 
Kultúránk megőrzője, de ezzel párhuzamosan a korszerű tudás és műveltség megszerzésének 
legfontosabb helyszíne.  

E mellett a közösségi művelődés színtere is, ahol a kölcsönzésen túl, oda illő alkalmi előadásokkal, 
egyéb programokkal és szolgáltatásokkal is vonzzák a látogatókat. 

Folyamatos feladatuk a múlt értékeinek időtálló megőrzése /digitalizálás/, a szolgáltatások körének 
bővítése, az olvasáskultúra megalapozása már gyermekkorban, majd fejlesztése a fiatalok körében. 

 

A levéltár 
Az őrzött íratok fennmaradásának biztosítása mellett fontos szerepet játszik az államigazgatás és 
jogbiztonság folyamatában is, illetve az állampolgárok személyes és közösségi azonosításának 
erősítésében. 

A fejlesztés útja itt is az iratok digitalizálása, főleg a helyileg legfontosabb részeinek. Ezzel a 
hozzáférhetőségük és a megmaradásuk is biztonságosabbá válik. 

 

A múzeum 
Az örökségvédelem megbízható helyszíne. Az általuk őrzött régészeti anyaggal, műtárgyakkal, iratokkal 
fontos szerepe van a város és környezete tárgyi emlékeinek gyűjtésében, rendezésében és 
bemutatásában. 

Megoldandó az iskolamúzeum anyagának méltó elhelyezése, az állandó kiállítás megújítása, 



 
 

átdolgozása. Az időszaki kiállításaival, oda illő gyermekfoglalkozásokkal, rendszeres tudósításokkal 
/országosan is/, ébren tartható az érdeklődés a múzeum kulturális értékei iránt. 

Nagykőrös Város Önkormányzata a nem önkormányzati fenntartású kulturális intézményekkel való 
együttműködésre hosszú távon számít.  

 
A gyermekek szerepe 
A nemzet és a saját település szellemi és tárgyi örökségének, gyökereinknek a tudatos megőrzésében 
kiemelt szerep hárul az örökösökre – a gyermekeinkre. 

Egyébként is az ország eljövendő műveltségi színvonalát, a kultúra iránti igényt a mai gyermekekkel 
való törődés határozza meg. 

Az iskolarendszeren belül kell megalapozni történelmünk, művészeti, irodalmi alkotásaink, 
hagyományaink iránti érzékenységet, mert így válhatnak képessé ezek befogadására, megbecsülésére. 

Gyökereink megismerését segítik a népművészeti tevékenységek is, mint a népdal, néptánc, népzene, 
mesemondás, tárgyalkotás. Erre fogékonyak a gyermekek, és ezek meghatározó alapokat jelenthetnek 
életükben. 

Helyi hagyományunk a tájszólásunk. Aki ezt szépen beszéli – élvezet hallgatni. Ezt is meg kellene 
őriznünk a maga teljességében! 

 
Megemlékezések 
Mindezek mellett megkülönböztetett figyelmet kell fordítani történelmünk, kultúránk kiemelkedő 
eseményeinek, személyiségeinek évfordulós megemlékezéseire. 

Világszerte is erősödik az igény a nemzeti azonosságtudat mélyítésére, a szorosabb kötődést, 
összetartozást erősítő múltjukhoz, jelképeikhez, örökségükhöz. 

Iskoláinkban már beépültek a pedagógiai programokba a tanított anyaghoz kapcsolódó 
megemlékezések. Jó előkészítéssel, a gyermekek életkorához igazodó műsorral maradandóvá lehet tenni 
ezek hatását emlékezetükbe, érzelemvilágukba. 
Nemzeti és helyi nagyjaink tetteinek, nevezetes történéseinek újra elmondása egyrészt például szolgál, 
másrészt erősíti helyi kötődésüket, nemzettudatukat. 

Minél többen váljanak ezen rendezvények cselekvő részeseivé, bekapcsolódva az előkészítésbe, 
szervezésbe, műsorba. Érezzék gyermekeink, polgáraink magukénak közös ünnepeinket, amelyek 
szebbé, teljesebbé teszik életünket.  

Vannak örökké emlékezetes és megrázó emléknapjaink, mint június 4. és október 6., amelyek nem piros 
betűs ünnepek, de az iskolák ezekről is megemlékeznek. Sok hazafias érzelmű polgárunk is szívesen 
részt venne rajtuk, ha nyitottabb körülmények között szerveznék ezeket iskoláink. 

 

III.  A KULTURÁLIS ALKOTÓMUNKA INTÉZMÉNYI FELTÉTELEINEK 

KIALAKÍTÁSA 

 

Figyelmet kell fordítani arra, hogy esélyt kapjanak alkotó munkájukhoz a ma élő művészek.  

A régi értékek megőrzése mellett fontos az újak teremtése. Ne feledjük, a mai kortársaink közül 
kerülnek ki azok, akiket a jövő klasszikusaiként tisztel majd!  

 



 
 

Művészeti tevékenység és tehetséggondozás Nagykőrösön 
Városunkban is van lehetőség művészeti-népművészeti alkotótevékenység elsajátítására. 

Zenei téren zeneiskolánk, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola az ének-
zenei alapok elsajátításához, illetve magasabb szinten, zenei pályára való felkészítésre is várja a 
gyermekeket, felnőtteket. Munkájuk színvonalát igazolják az egykori – mostanra művésszé érett – 
tanítványaik helyi koncertjei. 

Művészeti-népművészeti téren az Arany János Kulturális Központ teremt lehetőséget a kibontakozásra, 
megmutatkozásra. 

A tehetséggondozás e területen már az óvodákban kezdődik rajzolással, kézműves foglalkozásokkal és 
ez folytatódik az általános iskolákban. Válogatott alkotásaikból évente adódik lehetőség kiállításokon 
való megjelentetésre, helyi-, megyei- és országos pályázatokon való részvételre, megmérettetésre. 
Amennyiben van közöttük igazi tehetség, ez így előbb-utóbb utat tör magának. 

E mellett számon tartjuk a Nagykőrösről indult, illetve itt élő kortárs művészeket zenei, képzőművészeti 
és népművészeti területeken. 

Valamennyiükre jellemző, hogy tevőlegesen is hozzájárulnak Nagykőrös kulturális életéhez. Felkérésre 
vállalnak fellépést pl. zenei előadásokra, művészi alkotások elkészítésére /szobor, grafika, kisplasztika/, 
a helybeliek szakkörvezetést, alkalmi bemutatókat, kiállításokon való megjelenést, tehát gazdagítják a 
város művészeti életét. 

Feladatunk alkotómunkájuk megbecsülése, összefogásuk, segítésük. 
 

IV.  AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A KULTURÁLIS JAVAKHOZ ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBEN 

 

A kultúra nyilvánossága ebben az értelmezésben a mindenki számára hozzáférhetőséget jelenti az 
ismeretek gyarapítására, szórakozásra, kikapcsolódásra, kapcsolatteremtésre. 

A kulturális esélyegyenlőség biztosítása napjaink kulturális szakpolitikájának egyik legnagyobb 
feladata. A minőségi kultúra elérhetősége a leszakadt rétegek számára nemcsak felzárkózási esély, 
hanem a közösséghez tartozás erősítését is jelenti. 

A kulturális javakhoz való hozzáférés feltételei változatosak a települések méretétől függően: 
 nagyobb lélekszámú települések, nagyvárosok nagyobb választékból és színvonalból 

meríthetnek, 
 kisebb helységeknek marad elsősorban az öntevékeny – saját kulturális igényeit magának 

kitermelő – közösségi élet, illetve a tömegkommunikációs eszközökön keresztül terjesztett 
kultúra. Ezen helységekben a kulturális intézmények és az önkormányzat anyagi helyzetén, 
leleményességén múlik, hogy odaszervezzenek a nagyvárosokból nevesebb programokat, 
előadókat, vagy odautazással oldják meg a felmerült igényeket. 

 
Nagykőrösön változatos a kulturális élet. 
Egyrészt belső adottságaiból termeli ki kulturális igényét. Sok nagy tudású, értékes polgára közkinccsé 
teszi ismereteit, egykori kiemelkedő személyiségekről, eseményekről. Bővelkedik a város építészeti, 
természeti értékekben is, ezek részletes feldolgozása, megismertetése érdekli a várost szerető 
polgárokat. 

 

Ezeknek a rendezvényeknek közösségépítő ereje is van. Ősztől-tavaszig szinte heti rendszerességgel 
folynak ezek a programok- főleg a civil szervezetek gondozásában. 



 
 

De szeretik látni polgáraink saját óvodásainkat, iskolásainkat, a mi legdrágább kincseinket is. 

Ez a belülről fakadó öntevékeny kulturális élet hozzájárulhat e téren a város egyéni arculatának 
kialakulásához, rejtett értékeink napfényre kerüléséhez. 

E mellett gazdagítja történelmi múltunk feltárását, gyökereink erősítését. 

Másrészt a főváros és Kecskemét közelsége jó lehetőségeket kínál neves színtársulatok, zenei 
együttesek, előadók meghívására vagy odalátogatásra. 

Nagyon sikeresek a Kulturális Központ nyári szabadtéri rendezvényei, ahol a család minden tagja talál 
magának való érdekes szórakoznivalót, és kötetlenül jól érezheti magát. 

Ennél a köz-, illetve tömegkultúránál is őrködni kell a minőség felett, értékek felmutatásával, 
igényességre szoktatással. Rendszerint sor kerül egy-egy neves sztárvendég vagy együttes meghívására, 
így élő közelségbe kerülhet az érdeklődő lakosság a médiából ismert művészekhez. 

Ősztől-tavaszig a Kulturális Központ színházi, irodalmi, zenei előadássorozatot szervez, meghívott 
neves művészekkel az érdeklődőknek. Tehát művészi élményt itt is átélhetnek polgáraink. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Egy kulturális jövőkép felállítása komoly feladat és felelősség: 
 Az örökül hagyott javak továbbadása a következő nemzedéknek, a hagyományok és a 

korszerűség kényes egyensúlyának megtalálása, és sok egyéb fontos kérdés megválaszolása. 
 A magaskultúra és a tömegkultúra határvonalainak meghúzása, mindkettőnél őrködve a 

minőségre. 
 A mindenki általi hozzáférés biztosítása, a civil szervezetek, a kisebbség bátorítása a kulturális 

szerepvállalásra. A média és az internet térnyerése, a kulturfogyasztási szokások eddigi 
arányainak megbillenése. 

 Kisugárzásunk és beilleszkedésünk az EU-s környezetbe, idegenforgalmi vonzásuk kiépítése. 
Mind-mind megoldandó feladat. 

 
Amire számíthatunk 
Helyi kulturális életünk építkezésének alapelemeiként az utóbbi időben megerősödtek a kisközösségek. 
A helyi adottságokból, helyi igények alapján kialakított programjaikkal erősítik az összetartozást, 
gazdagítják értékeinket. Jól kiegészítik, színesítik a kulturális intézményeink, hivatásos szakembereink 
tevékenységét. Munkájuk támogatandó! 

Amiben előreléphetünk 
Örökségünk megőrzésében kiemelt szerep hárul a könyvtárra, levéltárra, múzeumra. Az igények és a 
technika fejlődésével elkerülhetetlen szolgáltatásaik korszerűsítése, a gyors hozzáférés, a széleskörű 
használhatóság. 

Gyökereink elmélyítésében figyelmünket az örökösökre, a gyermekekre kell fordítani. Érzelmi 
kötődésüket megerősíteni példamutató nagyjaink cselekedeteivel, küzdelmes történelmünk kiemelkedő 
eseményeivel, helytörténetünk alapos megismertetésével. 

Becsüljük meg és segítsük tehetségeinket, kapjanak lehetőséget adottságaik kibontakoztatásához, a 
megmutatkozáshoz. 

Munkálkodjunk azon, hogy kulturális javaink váljanak hozzáférhetővé mindenki számára. Az 
esélyegyenlőség megteremtése erősíti a közösséghez tartozást és alkotó tettekre ösztönöz. 
Jelen helyzetünkben talán ezek a legfontosabb szempontok kulturális javaink továbbmentésére, 



 
 

gyarapítására, életminőségünk, közérzetünk javítására. 

 
NEMZETI KULTURÁNK ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉRE 

 

A munkás hétköznapok feladata, hogy ezek épüljenek be cselekedeteinkbe, mert a sok apró részekből áll 
össze az egész, amelyhez támpontokat ad a következő cselekvési terv. A megnevezett érintettek a 
megvalósítást segíthetik. 

 
 

Záradék: 
 
E dokumentumot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28. napján tartott 
ülésén ….../2011. (IV. 28.) Öt. sz. határozatával elfogadta. 
 
Nagykőrös, 2011. április 28. 
 
 
  
 
                                                                                                          Dr. Czira Szabolcs 
 polgármester 
 

CSELEKVÉSI TERV 
                                                                                                           

Irányelv Megvalósítás 
Kisközösségek bevonása az aktív kulturális 
életbe: egyházak, civil szervezetek, kisebbség. 

Bemutatkozási lehetőség biztosítása (sajtó, 
internet)   
É: kisközösségek, AJKK, PH 

A kulturális élet legyen a mindennapok része. 
Kerülendők az átfedések, zsúfoltságok. 

A program időbeli összehangolása 
É: PH, intézmények  

Kapjanak ösztönzést a köztereinken, tájban 
megvalósuló programok. 

Szabadtéri rendezvények, megemlékezések.  
É: PH 

Az elmagányosodott emberek visszavezetése a 
közösségekbe. 

Gondoskodó mozgósítás, vonzó programok.  
É: civil szervezetek 

A cigány kisebbség kulturális értékeinek 
megmentése, közkinccsé tétele. 

A hagyományok gyűjtése, bemutatása, 
gyarapítása. 
É: CKÖ 

A testvérvárosi kulturális kapcsolatok bővítése. Az együttműködést vállalók bővítése, kölcsönös 
tájékoztatás. 
É: civil szerv., NATKA 

A térségi kapcsolatok kölcsönös bővítése, 
csereprogramok. 

A rendezvények színesítése, szorosabb 
együttműködés. É: AJKK, OKISB, PH 

A lakosság folyamatos tájékoztatása a kulturális 
programokról. 

A célzott rétegek tájékoztatása (ÖH, internet, 
kiadványok) É: AJKK, PH 

Nemzeti történelmi, irodalmi évfordulóinak 
hangsúlyosabbá tétele. 

Intézményi megemlékezések nyitottá tétele. 
É: Intézmények, AJKK, PH 

Népművészeti hagyományaink továbbadása, 
népdal-tánc, zene-mese stb. 

Óvodákban, iskolákban lerakni az alapokat. É: 
közoktatási intézmények 



 
 

Építészeti és természeti értékeink is a kultúránk 
részei, védelmük feladatunk. 

Állagmegóvás, feltérképezés maradandó 
technikával. É: PH, környezeti nev. 

Kortárs alkotók összefogása, megbecsülése. Segítség bemutatkozásukhoz, munkájukhoz. É: 
OKISB, AJKK 

Művészi adottságú fiatal tehetségeink 
gondozása. 

Iskolába külön foglalkozás, pályáztatás, 
versenyeztetés, fejlesztés. 
É: Intézmények, OKISB 

Sokrétű programok, esélyteremtés a válogatásra, 
hozzáférhetőség. 

Közösségi terek, családi programok, ünnepi 
készülődések, sokféleség. 
É: AJKK, civil szervezetek 

Az iskolai szünetekben hagyományaink 
megismertetése, kézműves foglalakozások. 

Népi kultúránk bemutatása, tanítása. 
É: AJKK, közoktatási intézmények szünidei 
programszervezők 

A gyermekek olvasásra szoktatása. Versenyek, pályázatok. É: Gyermekkönyvtár 
Szorosabb kulturális együttműködés a 
főiskolával és a Toldi-val. 

Bevonni értékes programjaikat a város kulturális 
életébe. É: OKISB, PH, AJKK 

Különlegességeink számbavétele, 
idegenforgalmi hasznosítása. 

Kulturális és idegenforgalmi kiadványok. É: 
OKISB, PH 

 
Rövidítések: 

É=Érintettek  
PH= Polgármesteri Hivatal 
CKÖ= Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
NATKA= Nagykőrös Testvérvárosi Kapcsolataiért 
Alapítvány 
ÖH= Önkormányzati Hírek 
OKISB= Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság 
AJKK= Arany János Kulturális Központ 



 
 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Javaslat kulturális-, közművelődési 

értékmegőrző, értékteremtő és 
értékközvetítő tevékenység támogatására 
kiírt pályázatok elbírálására 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

64/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2011. (II. 17.) ÖT. sz. határozattal a 
kulturális, közművelődési, értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő tevékenység támogatási 
pályázatára kiírt 2.400.000,-forint összegből 930.000 forintot az alábbiak szerint osztja fel: 

 
Támogatott szervezet Támogatandó cél Támogatási 

összeg 
(forint) 

Nagykőrösi Lovas 
Sportegyesület 

XI. Nk.-i Lovas Rendezvény-IV. Díjugrató 
Verseny: hagyományőrző lovasbemutatók 
költsége 

200.000 

Szabó Károly Olvasó 
Társaság 

Szülőföldem szálai c. programsorozat 
elindítása: reprezentációs ktg., útiköltség, 
előadói díj   

30.000 

Arany János 
Diákszövetség Egyesület 

Évente egy alkalommal találkozó Arany János 
Gimnázium egykori diákjain keresztül Arany 
emlékének, valamint a város turisztikai 
értékeinek népszerűsítése céljából: előadások, 
élménybeszámolók, vendéglátás költségei 

20.000 

Nagykőrös Kultúrájáért 
Közhasznú Alapítvány 

Kőrösi kultúra hétköznapi hősei c. kiadvány: 
tördelési munkadíj, nyomdai ktg, reklám ktg,  
szerkesztési díj, 

50.000 

Nagykőrösi Arany János 
Társaság 

Arany János kultusz ébrentartása és 
fejlesztése, nagyszalontai testvérvárosi 
kapcsolat ápolása, évente egy kirándulás: 
tiszteletdíj, kiadvány készítés 

100.000 

Bor Kalán Nagykőrösi 
Hagyományőrző 
Íjászegyesület  

rendkívüli történelem órák tartása, városunk 
jeles történelmi eseményeinek korhű 
bemutatása: vesszőfogó háló, vesszőfogó 
polifoam, nyílvessző 
 

80.000,-Ft 



 
 

Körtánc Egyesület -
Körszínház és Ifjúsági 
Stúdió 
 
 

2011-es ifjúsági és felnőtt bérletes program 
megvalósítása az Arany János Kult. Közp.-
ban: előadás bemutatása (díszletktg., 
jelemezktg., egyéb kellékek, zenei és stúdió 
munka, közreműködői díj, úti és szállás ktg.,  
marketing) 

200.000, 
 
 
 

 

Country Tours Bt. „Basafa” elbeszélő költemény+ kifestőkönyv: 
nyomdaktg. (papír szedés és nyomtatás), 
kötészet, szerkesztés, grafika. 

100.000 

Country Tours Kft. „Séta Nagykőrös központjában” c. 
értékközvetítő kiadvány- turizmust elősegítő 
prospektus: nyomdaktg. (papír, szedés, 
nyomtatás, környezetvédelmi termékdíj), 
kötészet, szerkesztés, fotó, adatgyűjtés, 
szervezői munka. 

150.000 
 

 
ÖSSZESEN: 

  
930.000 

 
      
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 15/2011. (II. 17.) ÖT. sz. határozattal 
a kulturális, közművelődési, értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő tevékenység támogatási 
pályázatára kiírt 2.400.000 forint összegből fennmaradó 1.470.000 forint és a 15/2011. (II. 17.) 
ÖT. sz. határozattal tartalékba helyezett 600.000 forint, mindösszesen 2.070.000 forint 
felosztására pályázatot ír ki a 3. sz. melléklet szerint. 
 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. 
pontban meghatározott támogatott szervezetekkel a támogatási szerződések aláírására.  
 
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pont 
szerinti pályázati kiírás közzétételére. 
 
Határidő:  1-2. pont:  2011. április 28. 
        3. pont:  jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül 
  4. pont:  2011. április 29. 
         
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



 
 

 
 
 

 
3. számú 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 a) és b) pontja alapján 2.070.000,- 
forint, azaz Kettőmillió-hetvenezer 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 (az intézmény/hivatal vezetőjének nyilatkozata csatolandó), 

 a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír (a 
KŐVA Zrt. vezérigazgatójának nyilatkozata csatolandó), 

 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. május 10. (kedd) 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 3 munkanapon belül. 
 
Támogatásban kizárólag a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelő 
pályázó részesülhet. 
 
 
Nagykőrös, 2011. április  …   
  
 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, 
 intézmény/hivatal/KŐVA Zrt. vezérigazgató nyilatkozata 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: Javaslat a sportcélú pályázatok 

elbírálására 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

65/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2011. (II. 17.) ÖT. sz. határozattal 
sportcélú támogatási pályázatra kiírt 6.400.0000,- forint összeget az alábbiak szerint osztja fel: 

 
Támogatott Szervezet Támogatandó cél Támogatási összeg (forint) 

Nagykőrösi Lövész 
Sportegyesület 

lőszer vásárlás 50.000 

Nagykőrös Város Kinizsi 
Modellező Klub 

útiköltség, nevezési díj 50.000 

Nagykőrösi Lovas 
Sportegyesület 

XI. Nagykőrösi Lovas 
Rendezvény - IV. Díjugrató 
Verseny: akadálypark hiányzó 
elemeinek elkészíttetése, 
 
IX. Fogyatékkal Élők Családi 
Napja: sporteszközök, érmék, 
díjszalag, oklevél, tárgyi 
ajándék, versenyfelszerelés 
frissítése 

300.000 
 
 
 
 

100.000 
 

 
 
 

Petőfi Diáksport Egyesület 
 
 

Versenyeztetés megyei 
regionális és országos szinten: 
utazási költség, nevezési díj, 
eszközbeszerzés 

400.000 
 
 

 
Kossuth Lajos Általános 
Iskola 

Versenyeztetés: útiköltség, 
nevezési díj 

200.000 

Nagykőrösi Futball Club Versenyeztetés, utánpótlás 
nevelés 

3.500.000 
(feltétel: elnöki pozíció 
rendezése 2011. június 30-ig, 
csatolja a Pest Megyei 
Labdarúgó Szövetség jogerős 
határozatát a 2011/2012. évi 
megyei I. osztályú 
bajnokságban való indulásról) 
 

Nagykőrösi Sólymok 
Kosárlabda Egyesület 

Felnőtt csapat NBI/B-ben való 
indulás támogatása: nevezési díj, 
játékengedélyek díja, utazási 
költség 

500.000 

Pityke Kosársuli 
Sportegyesület 

 utánpótlás nevelés  300.000 

Nagykőrösi BASAFA SE IX. Nagykőrösi Őszi 
Futóverseny  

30.000 



 
 

Petőfi Tenisz  Sportegyesület Felnőtt megyei I. oszt. és II. 
oszt. csapatbajnokságban 
részvétel és arra felkészítés 
 
Egyéni utánpótlás és felnőtt 
játékosok versenyeztetése  
 
Birkózó szakosztály felnőtt és 
utánpótláskorú sportolók 
versenyeztetése és versenyekre 
való felkészítése 
 
Sport Nap a helyi óvodák, 
általános – és középiskolák 
részére 

200.000 
 
 
 

200.000 
 
 

100.000 
 
 
 
 

70.000 
 
 

Helyettük, Értük, Velük 
Alapítvány 

bérleti díj 
 
utazási költség 

50.000 
 

50.000 
 E.N.S. 2010 Egészségmegőrző 
és Foglalkoztató Egyesület 

Eszközbeszerzés: tatami 
szőnyeg 
 

100.000 
 

 
 Dalmady Diáksport Egyesület Versenyeztetés: útiköltség, 

versenyeken való ellátás 
50.000 

Kőrös-Royal Sportegyesület eszközbeszerzés (labda), 
megkülönböztető jelzőtrikó, 
kapuháló 

150.000 

Összesen:  6.400.000 
 

 
2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2011. (II. 17.) ÖT. sz. határozattal 
tartalékba helyezett 1.600.000,- forintból 1.500.000 forintot a 2012. évre elkülönít a Nagykőrösi 
Futball Club számára, melyre vonatkozó támogatási szerződés az egyesülettel az 1. pontban 
meghatározott feltételek teljesülését követő 15 napon belül kerül megkötésre. 
 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Futball Clubbal kötendő 2. 
sz. melléklet szerinti támogatási szerződés-tervezetet jóváhagyja. 
 
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
támogatott szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.  
 

Határidő:   1-3. pont: 2011. április 28. 
         4. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 15 nap 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



 
 

 
2. sz. melléklet 

 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata 
 székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 továbbiakban mint Támogató, 
 
másrészről: Nagykőrösi Futball Club 
 székhely: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 26. 
 képviseli: Máté József elnök 
 számlavezető pénzintézet neve: …............................................ 
 bankszámla száma: …................................................................ 
 továbbiakban mint Támogatott  
 
között a mai napon, az alábbiak szerint: 
 

I. A támogatás forrása, célja, összege 
 
1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése, a sporttámogatási 
rendszerről szóló 10/2009. (III. 27.) önkormányzati rendeletének, valamint .../2011. (IV. 28.) 
önkormányzati határozata értelmében Támogatottat 
 

versenyeztetés, utánpótlás nevelés 
célokra 

3.500.000 forint, azaz Hárommillió-ötszázezer forint 
támogatás illeti meg. 

 

2) A támogatási összeg folyósításának feltétele az elnöki pozíció 2011. június 30. napjáig 
történő rendezése és a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség jogerős határozata hiteles 
másolatának csatolása a 2011/2012. évi megyei I. osztályú bajnokságban való indulásról.  

3) A támogatási összeg 2 részletben kerül kiutalásra, 1.750.000 forint, azaz Egymillió-
hétszázötvenezer forint a 2. pontban foglalt feltételek teljesítését követő 15 napon belül, 
1.750.000 forint, azaz Egymillió-hétszázötvenezer forint a 10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendelet 
10. § (2) bekezdésben meghatározott elszámolást követő 15 napon belül. 

 
II.  A támogatás felhasználásának szabályai 

1) A támogatás kizárólag az e szerződésben meghatározott célra/célokra használható. 

2) A támogatási összeg különösen a következő kiadásokra nem fordítható: 

- közüzemi, közszolgáltatási díjak, közteher, hatósági díjak, adó, 
- biztosítási költség, 
- létesítmény, pálya állagmegóvásához, karbantartásához kapcsolódó 
karbantartási, felújítási költség, 
- alkalmazottak bérköltsége, járulékok, 



 
 

- reprezentációs költségek (kivéve sportolók versenyen, ill. edzőtáborban 
történő ellátása), 
- ügyviteli költségek. 

3) Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni Támogatónak, ha a támogatott program 
megvalósulása meghiúsul, akadályba ütközik. A Képviselő-testület döntésének 
függvényében a jelentéstételi kötelezettség teljesítése a visszafizetési kötelezettséget 
nem érinti. 

4) Támogatott vállalja, hogy a sporttámogatási rendszerről szóló .../2009. (…...) ÖT. sz. 
rendelet ...§ (…) bekezdésében meghatározottak szerint a támogatás felhasználásáról 
pénzügyi elszámolást készít, és azt a pályázati cél megvalósítását követő 15 napon 
belül, de legkésőbb 2012. év január 20-ig a Támogató részére megküldi. 

A pénzügyi elszámolás tartalma: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt 
kiegyenlített, könyvelő által hitelesített számlamásolatok és számviteli bizonylatok 
másolata. 

5) Támogatott köteles az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás 
 felhasználásának részletes ellenőrzésére. 

6) Támogatott tudomásul veszi, hogy az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján Támogató köteles ellenőrizni a támogatás 
felhasználását és a számadást.  

7) A Támogatott az elszámolás, illetve az elszámolás elfogadásának és elutasításának 
szabályaira vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés aláírásával megismerte, a 
…/2009. (…) ÖT. sz. rendelet kötelező erejét magára nézve elismeri. 

 
III. Egyéb rendelkezések 

 

1) Támogatott köteles rendezvény esetében a rendezvény helyszínén, egyéb esetben az 
általa használt sportlétesítményben írásos formában kihelyezett táblán, zászlón, 
sportlétesítmény hiányában az eredményeket megjelentető médiában az alábbi szöveget 
nyilvánosságra hozni: „A rendezvényt/sporttevékenységet Nagykőrös Város 
Önkormányzata támogatta”.  

2) Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ágazati jogszabályok 
és a Ptk. rendelkezései irányadóak. 

3) Felek a támogatási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
 jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Nagykőrös, ...................................................... 

 
 
 
   ……………………………         ……………………………     ….......................................... 
 polgármester                         jegyző  Támogatott 
 Támogató                       a támogatási szerződés 
                       ellenjegyzője 
 

 
 
 
 
 



 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat 

Sportfejlesztési koncepciója 
megvalósítása, Cselekvési terv a 2011. 
évre 
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2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

66/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Nagykőrös 
Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciójának 2011. évi Cselekvési tervét. 
 
 
Felelős:          Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
Határidő:   2011. április 28. 
 

 
K.m.f. 

  
Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciójának  
2011. évi cselekvési terve 

 

A koncepció vonatkozó pontjai 2011. évi cselekvési terv 

Biztosítja közoktatási intézményeiben a diákok 
testnevelését és sportját, valamint támogatja az 
intézményen kívüli diáksportot. A testnevelési és 
sportfeladatok megvalósításához az intézmények 
költségvetésében biztosítja a szükséges és 
elégséges anyagi feltételeket. 

Az iskolai testnevelés és diáksport-tevékenység 
szervezése a 2011. évi költségvetésben 
rendelkezésre álló források segítségével. 
Felelős:  intézményvezetők 
Határidő:  folyamatos 

Évente kiírja a „Jó tanuló, jó sportoló” pályázatot, 
meghatározza a cím adományozásának feltételeit, 
valamint díjazza a tehetséges diákokat. 

 

A pályázat kiírása és elbírálása, valamint a 
tanulók díjazása.  
Felelős:  OKIS Bizottság elnöke, jegyző 
Határidő:  tanévzáró ünnepélyek 

Támogatni kívánja a tehetséges tanulókat, 
hozzájárulva tanulmányi, sport és egyéb versenyek 
költségeinek fedezetéhez. 

 

A 2010/2011. tanévi versenyek költségeinek 
arányában intézményi támogatás a 
költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat 
mértékéig. 
Felelős:  OKIS Bizottság 
Határidő:  2011. július 31. 

A pedagógiai szakszolgálat útján biztosítja a 
gyógytestnevelés feltételeit. 

 

A feladatellátás feltételeinek folyamatos 
biztosítása. 
Felelős:  intézményvezetők 
Határidő:  folyamatos 

Támogatja a versenysportot, a sportolók 
nemzetközi sportéletben való részvételét, 
kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az olimpiai és a 
paraolimpiai eszmének. A szabadidősport és a 
diáksport támogatásával elő kívánja mozdítani a 
mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres 
testedzést. 

A sportrendezvények támogatása révén ösztönözni 
kívánja a lakosság minél szélesebb körének 
bevonását a rendszeres testmozgásba. 

A sporttámogatási keret felosztására kiírt 
pályázat elbírálása, szerződéskötés és a 
támogatási összeg folyósítása. 
Felelős:  polgármester 
A pályázat megvalósítása. 
Felelős:  nyertes pályázók 
Határidő:  értelemszerű 

Támogat minden olyan óvodai, iskolai 
kezdeményezést, mely belső átszervezésből, 
önerőből, vagy pályázati úton testnevelési, vagy 
sportcélú helyiség kialakítására irányul. 

A támogatásra méltó kezdeményezések 
megvalósítása. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Határidő:  folyamatos 

A cselekvési terv megvalósítását segítő pályázatok 
benyújtása 

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, 
lehetőség szerint elkészítése, benyújtása. A 
támogatott kezdeményezések megvalósítása. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Határidő:  folyamatos 



 
 

 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Kül –és belterületi földutak rendezése 
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

67/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
1. 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben, az I. sz. ütemben az alábbi 
kül-és belterületei földutak ill. földút szakaszok rendezését rendeli el. 
 
I. Külterületi utak rendezése 

Út megnevezése 
 

Rendezendő hossz és 
szélesség (m) 

Rendezendő 
felület 
(m2) 

0885 hrsz Külső Tázerdő 300 x 5 1500 
070 hrsz Nyilas d.kritikus része 800 x 4 3200 
054 hrsz Bokros d. 300 x 4 1200 
0197 hrsz Törteli úttól jobbra kritikus része 500 x 4 2000 
0147 hrsz Törteli úttól balra (kritikus rész) 300 x 4 1200 
0236 hrsz Törteli úttól jobbra ( kritikus rész) 300 x 4 1400 
0238 hrsz Törteli úttól jobbra ( kritikus rész) 250 x 4 2400 
0235 hrsz Kocséri úttól balra (iskola melletti) 400 x 5 2000 
0212 hrsz (Túrkevi tanya) kritikus része 200 x 4 800 
044 hrsz. (sztráda) kritikus része 800 x 5 4000 
011572 hrsz. Abonyi út folytatásában ( sztrádától-a 
város felé kritikus rész 

300 x 4 1200 

0678 hrsz. Pöcöki út ( kritikus része) 500 x 4 2000 
0288 hrsz (Baracsi út folytatása kritikus rész) 1000 x 5 5000 

0331 hrsz ( Kocséri út-0335 hrsz-ú út között) 1000 x 4 4000 
0284 hrsz (Maros u. folytatásában) kritikus része 400 x 4 1600 
076 hrsz ( 044-Gógány ér) kritikus része 600 x 4 2400 
0864 hrsz  (Volán út kritikus része) 500 x 4 2000 
0615 hrsz ( Örkényi út) 500 x 4 2000 
9874 hrsz. Temetőhegy I.dűlő kritikus rész 1000 x 3 3000 
9984 hrsz. Temetőhegy II. dűlő kritikus rész 1000 x 3 3000 
10061 hrsz. Temetőhegy III. dűlő kritikus rész 1000 x 3 3000 
0849 hrsz- „vett” úttól jobbra 200 x 4 800 
0207   hrsz Árboz d. ( Tóbi tanya) 100 x 4 400 
0666 hrsz Fűzfás út kritikus része 400 x 5 2000 
                                        Összesen:                   52.400 
A táblázatban szereplő külterületi földutak rendezésének költsége bruttó: 41.-Ft/m2 áron össz: 
2.148.400.-Ft 
 
II. A járhatóság biztosítása érdekében az alábbi  belterületi utakat kell rendezni: 

Út megnevezése Rendezendő hossz és szélesség 
(m) 

Rendezendő felület 
(m2) 

Pásztor u. kritikus része 200 x 5 1000 
Zátony u. kritikus része 250 x 3 750 
Árpád u. kritikus rész 220 x 3 660 
Sarkantyú u. kritikus rész 250 x 4 1000 



 
 

A táblázatban szereplő belterületi földutak rendezésének költsége bruttó 41.-Ft/m2  áron össz: 
402.210-Ft 
 
III. A  belterületi szilárd burkolatú utak  állagának megóvása szükségessé teszi az utak padkáinak  
      rendezését. A szakfeladaton  rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet figyelembe véve az alábbi  
      utaknál kell a munkát elvégezni:  

Út megnevezése Rendezendő hossz (m) Rendezendő felület (m2) 
Biczó G. utcában  450  450 
Kárpát  utcában 500 500 
Zrínyi utcában  100 100 

Baracsi utcában  400 400 
Háromszék utcában  100 100 

Összesen: 1550                                            1550 
A táblázatban szereplő útpadkák rendezésének költsége bruttó 304.Ft/m2 áron össz: 471.200 .-Ft 
 
IV. Belterületi földút rendezése a föld kihordásával (átlag 15 cm vastagságban) 

Út megnevezése Rendezendő hossz (m) Rendezendő felület (m2) 
Dembinszky  40 x 3 120 

Összesen  120 
A táblázatban szereplő földút rendezésének bruttó költsége: 469.-Ft/m2 áron összesen: 56.280.-
Ft 
 
2. Az 1. pontban elrendelt munkák elvégzéséhez szükséges bruttó 3.078.090 -Ft  pénzügyi 
fedezet a 2011  évi költségvetés „Közutak,hidak alagutak üzemeltetése fenntartása” témaszámon 
biztosított. 
 
Határidő:  2011. június 30 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

Achim A. u. kritikus rész 300 x 5 1500 
Knézich u. kritikus rész 100 x 3 300 
Lehel u. kritikus rész  100 x 3 300 
Pöltenberg u. kritikus rész 100 x 3 300 
Taksony u. kritikus rész 150 x 3 450 
Baross G. u. kritikus rész 100 x 5 500 
Temesvári u. kritikus 120 x 5 600 
Gulyás u.  vége ( kritikus rész) 100 x 4 400 
Sirató u. ( kritikus rész) 120 x 3 360 
Kodály Z. utca ( földúti rész)  100 x 4 400 
Kuruc u. 150 x 4 600 
Schweidel u. 230 x 3 690 
  Összesen:                                                 9.810 



 
 

 
 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: „Virágos Nagykőrösért 2011” pályázati 

felhívás kiírása 
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68/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
1. 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2011. évre „Virágos Nagykőrösért 2011” elnevezéssel 
pályázatot hirdet a mellékelt pályázati felhívásban foglalt feltételekkel. 
 
2.  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottság tagjainak felkéri Karsai 
Istvánné bizottsági tagot, Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselőt, valamint Vozárné 
Ragó Ildikó szakmai főtanácsadót. 
 
3. 
Hozzájárul a felhívás 2011. évi költségvetési igényének, 168.000.- Ft összegnek parkfenntartás 
szakfeladat terhére történő biztosításához. 
 
Határidő:   2011. június 1. 
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Pályázati felhívás! 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé 

 
„Virágos Nagykőrösért 2011” 

 elnevezéssel. 
A pályázat célja: azon Nagykőrösi lakosok és szervezetek munkájának értékelése, elismerése, akik 
kiemelkedően sokat tesznek a város külső megjelenéséért, az élhetőbb Nagykőrös megteremtéséért. 
 
A pályázaton 5 kategóriában indulhatnak Nagykőrösi bejelentett lakcímmel rendelkező 
magánszemélyek, vagy Nagykőrösi telephellyel rendelkező jogi személyek. 
 

1. kategória: Családi házak környezetének ápolása, virágosítása 
2. kategória: Csoportos lakások előkertjének virágosítása, közösségi összefogás megjelenése 
3. kategória: Erkélyek virágosítása 
4. kategória: Oktatási, nevelési intézmények,  
5. kategória: Vállalkozások, egyéb közintézmények környezetének ápolása 
 
A pályázatok elbírálásánál fontos szempontok: 

- Pályázni közterületről bárki által jól látható területtel, vagy az ingatlan előtt 
található közterülettel lehet.  

- A pályázatban megjelölt közterületen parlagfű és egyéb gyomnövény ne 
legyen. 

- A zöldfelület egyes elemeinek összhangja gondozottsága.  
- 2011-ben kiemelt bírálati szempont a közösségi munka értékének elismerése, a 

beruházások mellett esztétikus környezet kialakítása. 
 

A pályázat benyújtásánál szükséges a pályázó nyilatkozata, melynek értelmében a 
pályázatban szereplő terület a tulajdonát (bérletét) képezi, vagy azzal határos közterület. 
A pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzata címére (2750. Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető, vagy Nagykőrös Város honlapjáról 
letölthető formanyomtatványon. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 1.  
Pályázat elbírálására 2011. augusztus 1-ig kerül sor.  
 
Minden pályázó részére sikeres részvételt kívánok! 
 
 
Nagykőrös, 2011. ………………. 
 
 
       Dr. Czira Szabolcs 
             polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

NEVEZÉSI LAP 
 

A 2011. évi „Virágos Nagykőrösért 2011” versenyfelhíváson való 
részvételhez. 

 
 
Pályázó neve:  ……………………………………………………. 
 
Lakcíme:   ………………………………………………………… 
 
Telefonos elérhetősége: ……………………………………………………….. 
 
A pályázaton részt vevő ingatlan, közterület címe: …………………………………………. 
 
Társasház esetén a képviselő neve(telefonos elérhetősége): ………………………………. 
 
Milyen kategóriában kíván pályázni? (A megfelelő kategória bekarikázással  jelölendő!) 
 

1. kategória: Családi házak környezetének ápolása, virágosítása 
2. kategória: Csoportos lakások előkertjének virágosítása, közösségi összefogás megjelenése 
3. kategória: Erkélyek virágosítása 
4. kategória: Oktatási, nevelési intézmények,  
5. kategória: Vállalkozások, egyéb közintézmények környezetének ápolása 

 
A pályázaton szereplő zöldfelület nagysága: …………………m2 

 

A zöldfelületen milyen növények találhatók? (A megfelelő növény aláhúzással jelölendő!) 
 

o Gyep 
o Egynyári virág 
o Fa 
o Évelő lágyszárú növény 
o Cserje 

 
Nagykőrös, 2011. ………………….. 
 
 
                …………………………… 
                    Pályázó aláírása 
 
 
A nevem és az általam megpályázott közterület címének kizárólagosan a „Virágos 
Nagykőrösért” pályázattal kapcsolatban történő megjelentetéséhez hozzájárulok / nem 
járulok hozzá.* 
 

*A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
 
                ……………………………… 
          Pályázó aláírása 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztő Társaság 

2010. évi tevékenységéről 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
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69/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
A Képviselő testület jóváhagyja a KŐVA Zrt. által beterjesztett Városfejlesztő Társaság 2010. évi 
beszámolóját. 
 
 
Határidő:   folyamatos 
 
Felelős:  Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgató 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Városfejlesztő Társaság akcióterületi 

terv aktualizálása 
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

70/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városközpont funkcióbővítő fejlesztés 
Akcióterületi tervének aktualizálását elfogadja. 
 
 
Határidő:   folyamatos 
 
Felelős:  Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgató 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat               ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  
 Tárgy: Az önkormányzati bérlakások utáni 

lakáshasználati díjhátralékokról szóló 
34/2011. (III. 31.) ÖT. sz. határozat 
végrehajtása 
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

71/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 

 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 
 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat               ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  
 Tárgy: Beszámoló a KŐVA Zrt. 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
2010. évi ingatlangazdálkodási 
tevékenységéről 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

72/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 
 



 
 

 
 

K.m.f. 
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat               ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  
 Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi 

éves beszámolója 
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

73/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 



 
 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat               ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  
 Tárgy: Bírósági ülnökök választása a 

Nagykőrösi Városi Bíróságon 
folytatandó ülnöki tevékenység ellátása 
érdekében 

 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

74/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat               ZÁRT ÜLÉS 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  
 Tárgy: Rendkívüli átmeneti segély iránti 

fellebbezés elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

75/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 



 
 

 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

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

fellebbezés elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

76-1/2011. (IV. 28.)            önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

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

fellebbezés elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

76-2/2011. (IV. 28.)      önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

fellebbezés elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

76-3/2011. (IV. 28.)      önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 
 

 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

fellebbezés elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

76-4/2011. (IV. 28.)      önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

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

fellebbezés elbírálására javaslat 
 

K I V O N A T  
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

76-5/2011. (IV. 28.)      önkormányzati határozat 
 
A határozat zárt ülés keretén belül került meghozatalra. 

 

 
K.m.f. 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára 



 
 

 polgármester jegyző távollétében: 
 
  Kiss Péter sk. 
  irodavezető 
 
 
 
Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 

 
  

 
   


