
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Nagykőrösi belterület 3010/9 Hrsz-ú 

ingatlan beépítési kötelezettség és 
elidegenítési és terhelési tilalom 
törlésének kezdeményezése. 

 
 
 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 1-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

129/2011. (IX. 01.)         önkormányzati határozat 
 
 
 
 
1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a nagykőrösi belterület 

3010/9 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 1995 július 6.-án kelt adásvételi szerződés szerinti 
beépítési kötelezettség és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.  

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti mellékelt 
nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését annak jogi 

képviselője útján elrendeli. 
 
Határidő: 1. pontra: 2011. szeptember 1.  
 2-3 pontokra: Jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 munkanapon belül.   
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 

 

 
 
 
 

K.m.f.   
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
   
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 



                                                                                                  Tárgy: Nagykőrös, belterület, 3010/9 hrsz.   

 
Nyilatkozat 

 
 
Alulírott Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., adószáma: 15395175-2-
13, statisztikai számjele: 15395175-8411-321-13), képviseletében Dr. Czira Szabolcs polgármester) az 
alábbi nyilatkozatot teszem a tárgyi ingatlannal kapcsolatban. 
 
A GL Construction Kft. ( 2045 Törökbálint, Kinizsi P. u. 29.) kizárólagos tulajdonában áll, az ingatlan 
nyilvántartásban a Nagykőrösi Körzeti Földhivatal által Nagykőrös belterület, 3010/9 hrsz. alatt felvett, 
2293m2 területű „kivett, beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan, amely természetben a 2750 Nagykőrös 
Kecskeméti út 3010/9. hrsz. alatt található. 
Jelen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a Nagykőrös Város Önkormányzata javára a fenti ingatlan 
tulajdoni lapján III./2. pont alatt feljegyzett 3 éves időtartamra beépítési kötelezettség, illetve elidegenítési 
és terhelési tilalom törlésre kerüljön. 
 
Jelen nyilatkozat melléklete Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testületének …./2011 (IX. 1.) sz. 
önkormányzati határozata. 
 
 
Nagykőrös, 2011. …………….. 
 

 
       Nagykőrös Város Önkormányzat 
           képviseletében 
 
        …………………… 
        DR. Czira Szabolcs  
             polgármester 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
 
…………………………….. 
     Dr. Papp Katalin 
            ügyvéd 
 
Nagykőrös 2011. …………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Nagykőrösi külterület 0114/46 hrsz-ú 

ingatlanra benyújtott vételi 
szándéknyilatkozat 

 
 
 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 1-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

130/2011. (IX. 01.)         önkormányzati határozat 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a nagykőrösi külterület 
0114/46 hrsz-ú forgalomképes ingatlan megosztását követően kialakításra kerülő 1ha. 
8309 m2 területű jelenleg szántó művelési ágú ingatlan, más célú hasznosításának 
engedélyezését követő értékesítés előkészítéséhez a földvédelmi járulék fizetésének 
vállalásával, a Klírprofit-2003 Energetikai Kft. részére. 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeztetés mellőzését 
indokoltnak tartja, mert az ingatlanrésznek telek szomszédja Nagykőrös Város 
Önkormányzat, a Kőrös ér, és a Komposztáló telep, ezért esetleges más vevő nem 
valószínűsíthető, valamint hogy az értékesítés a megkezdésre kerülő közérdeket szolgáló 
munkahelyteremtő beruházáshoz kapcsolódik. 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.)pont szerinti ingatlanrész 
vételárát nettó 6.200.000.-Ft.-ban az 1-2 pontok elfogadása esetén elviekben elfogadja, 
amennyiben az értékbecslés szerint megállapításra kerülő piaci forgalmi érték annál 
alacsonyabb összegű lesz. 

4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli. 
 
Határidő: 1.-2.-3. pontokra: 2011. szeptember 1.  
                     4.pontra: 2011. szeptember 6.   
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f.   
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
   
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

napenergiával történő fejlesztési lehetősége 
 
 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 1-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

131/2011. (IX. 01.)         önkormányzati határozat 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-
Magyarországi Operatív Program „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” 
című, KMOP 3.3.3-11 kódjelű pályázati felhívásra az előterjesztésben javasolt 2 
épület vonatkozásában: 

 Városi vízmű telep (2750 Nagykőrös Alsójárás dűlő 9506 hrsz.) 

 Szennyvíztisztító telep (2750 Nagykőrös, Külterület 0125 hrsz.) 
A pályázat összköltsége bruttó 110.986.250,- Ft, az igényelt támogatás bruttó 99.887.625,- Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges önerő bruttó 11.098.625,- Ft ebből bruttó 4.850.000,- 
Ft díj a 2011. költségvetési évben az építési- és településfejlesztési költségvetési témáról kerül 
átcsoportosításra, a fennmaradó bruttó 6.248.625,- Ft önerőt Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges tervek, 
elemzések, felmérések és tanulmányok összehangolt felülvizsgálatához, 
elkészítéséhez szakértőt vesz igénybe. A bruttó 4.850.000,- Ft díj a 2011. évi építési- 
és településfejlesztési költségvetési témáról kerül átcsoportosításra. 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Active Solution Kft.-vel a mellékelt megbízási szerződés aláírására. 

4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

5.) Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges intézkedések 
meghozatalára. 

 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő: 1. pont: 2011. szeptember 2. 
                    2., 3., 4. pont: 2011. szeptember 1. 
  5. pont: a pályázat támogatását követően folyamatos 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
  
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészt a(z)  

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Cím:  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Képviseli:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Telefonszám:  +36-53-550-300 

Faxszám:  +36-53-351-058 

E-mail cím:  nagykoros@nagykoros.hu   

Adószám:   15395175-2-13 

Statisztikai számjele:  15395175-841132113 

Kincstári törzskönyvi száma:  395171 

Bankszámlaszám:  UniCredit Bank Hungary ZRt. 10915008-00000003-70920005 

 

(a továbbiakban: “Megbízó”), mint Megbízó 

 

másrészt 

Active Solution Kft. 

Cím:   2030 Érd, Gyula u. 40.   

Képviseli:   Domokos Olivér ügyvezető igazgató   

Telefonszám:  +36-20-9709-604 

Faxszám:  +36-23-364-734 

E-mail cím:  domokos.oliver@activesolution.hu  

Adószám:   23067253-2-13  

Cégjegyzékszám:   13-09-142890 

Bankszámlaszám:  K&H Bank Zrt. 10403136-50526577-76691000 

 

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az 

 alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

 Megbízó megbízza a Megbízottat a Nagykőrös Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2 

darab előre kiválasztott épület: Városi vízmű telep 2750 Nagykőrös, Kocséri út, 9506 hrsz. és a Városi 

Szennyvíztisztító telep 2750 Nagykőrös, külterület 0125 hrsz., KMOP-3.3.3-11 pályázaton való 

indulásához szükséges vizsgálatok, tervezések, szakértői közreműködés, pályázati feladatok valamint 

az általános projektmenedzsment feladatok elvégzésére, melyek főbb részletei az alábbiak: 

Szükséges vizsgálatok, tervezések: (a támogatási döntésig) 

 a kiválasztott épületek részletes tárgyi szempontú energia auditálása, megtérülési 

mutatók számítása 

 az engedélyek megszerzéséhez szükséges tervek elkészítése 

 a megvalósításhoz szükséges pénzügyi, műszaki ütemterv 

 a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

 

Pályázati feladatok (a támogatási döntésig): 

 a pályázat benyújtásához szükséges egyéb anyagok elkészítése (költségvetés, 

árajánlatok, táblázatok kitöltése stb.) 

 a megvalósításhoz szükséges pénzügyi, műszaki ütemterv folyamatos aktualizálása, 

 a pályázat teljeskörű ellkészítése és benyújtása 

 

Általános projektmenedzsment feladatok: (a támogatási szerződés megkötéséig) 

 a pályázat általános menedzselési feladatai, pl.: előterjesztés(ek) véleményezése 

 a hiánypótláshoz szükséges feladatok koordinálása 

mailto:nagykoros@nagykoros.hu
mailto:domokos.oliver@activesolution.hu


 a támogatási szerződéshez szükséges feladatok irányítása, ellenőrzése 

 

2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

 A KMOP-3.3.3-11 pályázaton való indulásához szükséges tanulmányok, tervek pályázati 

anyagok elkészítése 2011. szeptember 2-ig délelőtt 8 óráig. Megbízott vállalja, hogy a 

tanulmányokat, terveketés a hiánytalan pályázatot teljeskörűen legkésőbb a hiánypótlási 

határidőig elkészíti. 

 Amennyiben a hiánypótlásra beadási határidő későbbi időpont, mint 2011. október 14., akkor 

a hiányzó dokumnetumokat legkésőbb Megbízott 2011. október 14-ig köteles elkészíti és a 

Megbízó részére átadni. 

 

 Általános projektmenedzsment feladatokat a pályázat benyújtásától a támogatási szerződés 

megkötéséig biztosítja. 

 

 

3.  MEGBÍZÁSI DÍJ 

 

A Felek részletfizetésben állapodnak meg az alábbi részekre bontás szerint: 

 

3.1. Szükséges vizsgálatok, tervezések, valamint a Pályázati feladatok elvégzéséért a 

megbízási díj 2.790.000,- Ft + ÁFA  

3.2. Általános projektmenedzsment feladatok elvégzéséért a megbízási díj 1.090.000,- Ft + 

ÁFA 

 

 A szerződés összege magában foglalja az 1. sz. pontban rögzített tartalom megvalósításához 

szükséges valamennyi szakági díjakat, de nem tartalmazza az egyes hatóságok engedélyezési 

eljárási díjait. Ezeket a díjakat a Megbízott a Megbízó felé tovább számlázza. 

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

4.1. Megbízott a megbízási díj 3. sz. pontban meghatározott fix összegéről számlát állít ki, miután 

a Megbízótól megkapja a teljesítés igazolást. Kifizetés a számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. 

 

4.2. Teljesítés igazolás kiadására jogosult: 

Szilágyi Csaba - Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, vagy Vozárné Ragó Ildikó 

szakmai főtanácsadó főtanácsos, 

 

4.3. Megbízott számlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403136-50526577-76691000  

 

4.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott megbízási díj összege nem 

tartalmazza a szolgáltatás során felmerült hivatalos költségeket, kiadásokat. 

 

 

5. SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

5.1.  A szerződés kötbérköteles. A Megbízott a tőle elvárható fokozott gondossággal törekszik a 

munka  végső határidejének megtartására. A Megbízott a neki felróható késedelme esetén 

kötbért köteles  fizetni. A kötbér napi mértéke a nettó megbízási díj 1%-a. 

 

5.2.  Megbízónak jogában áll az érvényesített kötbért a megbízási díjból visszatartani. 

 

5.3.  A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű 

teljesítés alól. A Megbízott késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megbízóval 



történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. 

 

5.4.  A Megbízott a neki felróható hibás teljesítés esetén is kötbért köteles fizetni, amennyiben a 

Megbízottra felróható hibás teljesítés áll fenn. A kötbér mértéke a nettó megbízási díj 3%-a 

alkalmanként. Hibás teljesítés esetén a Megbízott nem mentesül a teljesítési kötelezettség alól. 

 

5.5.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése 

Megbízott hibájából és mulasztásából hiúsul meg, úgy Megbízott meghiúsulási kötbért köteles 

fizetni Megbízó részére, amelynek mértéke a nettó megbízási díj 5%-a. 

 

5.6.  A meghiúsulási kötbér fizetése jelen szerződés fentiekben meghatározott meghiúsulásának 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül esedékes. 

 

5.7.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megszűnése, vagy 

lehetetlenülése a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Megbízottat megilleti a 

megbízási díjnak az igazoltan elvégzett feladatokért járó arányos része.  

 

5.8.  A Szerződő Felek a jelen szerződést kizárólag a Ptk. rendelkezései szerint módosíthatják. 

 

 

6. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS 

 

6.1. Megbízó és Megbízott közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell 

eljuttatni a Szerződő Felek jelen szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Szerződő 

Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is 

igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás 

vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni 

levélben vagy telefaxon. 

 

6.2. Szerződő Felek a szerződést módosítják, ha adatszolgáltatás hiánya, műszaki körülmények 

jelentős változása, harmadik személy magatartása, tevékenysége, a Megbízott mulasztása, a 

Megbízó rendelkezése, vagy annak hiánya akadályozza a szerződés teljesíthetőségét, illetve 

olyan tevékenységet tesz szükségessé, amelyet Megbízott a szerződés kidolgozásakor még 

nem vett figyelembe.  

 

6.3. Megbízó és Megbízott által átadott valamennyi adat, tény, információ, megoldás Szerződő 

Felek megállapodása alapján üzleti titoknak minősül azzal a feltétellel, hogy érvényesülnie 

kell a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 19. §-ban foglalt rendelkezéseknek. Megbízó és a Megbízott a megbízás 

teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás üzleti jó hírét megőrizni, továbbá a 

megbízás teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és 

más bizalmas információkat a megbízás megszűnése után is harmadik személy tudomására 

csak az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával hozhatják, kivéve a Támogatást nyújtó 

képviselőjét és azokat az állami szerveket, melyek annak megismerésére jogosultak. 

 

6.4. A megbízás teljesítése során és az azzal kapcsolatos ügyekben Szerződő Felek utasításai, 

észrevételei, figyelmeztető közlései csak írásbeli nyilatkozatok formájában érvényesek. 

 

6.5. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell erősíteni. 

A Szerződő Felek a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhatnak, ha azt utólag írásba 

foglalták. 

 

6.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység végrehajtása során a 

Megbízó minőség és környezetirányítási rendszert működtet és egyben nyilatkozik, hogy a 

munkavégzés során a Megbízott képviselője MIR KIR (ezen rendszerekre) vonatkozó 



szabályozásokat megismeri, tudomásul veszi, alkalmazza. Megbízó Megbízott részére 

kapcsolattartója révén biztosítja mindezen szabályokhoz történő hozzáférhetőséget. 

 

 

 

 

7.  MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7.1. Megbízó felel az általa közölt adatok helytállóságáért, valódiságáért. Megbízó tudomásul 

veszi, hogy hiányos vagy téves adatszolgáltatásából eredő kárért vagy elmaradt haszonért a 

Megbízott felelősséggel nem tartozik. 

 

7.2. Megbízó köteles a Megbízottat haladéktalanul írásban tájékoztatni minden, a jelen szerződés 

tekintetében lényeges változásról, döntésről. 

 

7.3. Megbízó kötelezettségei közé tartozik a fizetendő illetékek, eljárási díjak, a megbízással 

kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetése. 

 

 

8. MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

8.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt határidőben elkészíti a Megbízó által 

megrendelt elővizsgálatot 

 

8.2. A Megbízott személyesen köteles eljárni; harmadik személy közreműködését csak Megbízó 

előzetes engedélyével veheti igénybe. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, 

mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.  

 

 

9.  SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Mindkét fél jogosult – a felek által egyeztetett formában és tartalommal – egymás érdekeit 

nem sértő módon, a kölcsönös hivatkozás betartásával az együttműködés során elért 

eredményeket publikálni, illetve referenciaként megjelölni. Megbízó vállalja, hogy Megbízott 

kérésére referenciaigazolást bocsát ki. 

 

9.2. A szellemi alkotások harmadik fél részére történő átadásához a Szerződő Felek előzetes, 

írásbeli megegyezése szükséges, mindaddig amíg fizetési kötelezettségeit Megbízó a 

Megbízott felé maradéktalanul nem rendezi. 

 

 

10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

10.1. A szerződés az alábbi módokon szűnhet meg: 

 

(a) szerződésszerű teljesítéssel; 

(b) rendkívüli felmondással;  

(c) közös megegyezéssel. 

 

10.2. A Szerződő Felek bármelyike jogosult írásban rendkívüli felmondással megszüntetni a jelen 

szerződést, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan vagy 

ismétlődő jelleggel megszegi. A rendkívüli felmondást írásbeli indokolással ellátva kell a 

másik féllel közölni. 

 



10.3. A felmondás kizárólag írásban érvényes. Szerződő Felek rögzítik, hogy a felmondási idő 

harminc nap. Megbízott a felmondási idő alatt köteles megbízásának megfelelően 

tevékenységet végezni. Megbízó a felmondás esetén köteles megfizetni a megbízási díjnak a 

teljesítéssel arányos részét. 

 

10.4. A szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére a Ptk. vonatkozó szabályainak 

figyelembe vételével kerülhet sor. 

 

 

11.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11.1. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel írásban módosíthatják és 

egészíthetik ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

 

11.2. Szerződő Felek képviselői jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy önálló képviseleti, 

aláírási joggal rendelkeznek a jelen szerződésben szerződő felek képviselőiként, s jogosultak 

önállóan a Felek nevében kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni. Az esetlegesen 

szükséges felhatalmazásokat egymás részére bemutatják a Felek jelen szerződés aláírásával 

együtt. 

 

11.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás ügyeik 

rendezésére – értékhatártól függően – a Nagykőrösi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei 

Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

11.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés tartalmának értelmezése a magyar 

nyelv szabályai szerint történik. 

 

11.5. A fenti feltételeket és összeget mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja, a szerződést 7 

példányban aláírja, amelyből Megbízott 2 (kettő), Megbízó 5 (öt) eredeti példányt kap. 

 

 

Nagykőrös, 2011. …………………………….  Érd, 2011. …………………………... 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Megbízó képviseletében 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 

Megbízott képviseletében 

Domokos Olivér 

ügyvezető igazgató 

 

Ellenjegyzem: 

 

Nagykőrös, 2011. …………………………… 

 

 

 

 ………………………………………… 

       Dr. Nyíkos Sára 

                              jegyző      

 
 
 
 



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

létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylése 

 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 1-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

132/2011. (IX. 01.)         önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata felülvizsgálta a fenntartásában lévő intézmények 
létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetőségét, mely alapján megállapította, hogy a feladatellátás a 84/2011. 
(V. 26.) és a 112/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozatban foglalt döntés 
végrehajtását követően is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosított. 

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2011. (V. 26.) és 112/2011. 

(VI. 30.) önkormányzati határozatában foglaltakat fenntartja, a döntések végrehajtását 
követő létszámhelyzetet összesítő 1. és 2. sz. melléklet szerint. 

 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti és kinyilvánítja, hogy az 

önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő, az 
előreláthatólag megüresedő vagy a tervezett új álláshelyen, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az 
érintett foglalkoztatottak jogviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására a létszámcsökkentési döntés időpontjában, illetve azt követően 
sem volt lehetőség.   

 
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos költségek egyszeri költségvetési 
támogatására igénylést nyújtson be. 

 
Határidő: 1-3. pont: 2011. szeptember 1. 
      4. pont: 2011. szeptember 27. 
 
Felelős:   Dr. Czira Szabolcs, polgármester 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
  
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. Zágráb Nándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



1. sz. melléklet 
 
Álláshely változással érintett költségvetési szervek  
álláshelyeinek mutatói 
 

 Pedagógus  Pedagógiai 
munkát 
segítő 

Technikai 
dolgozó  

Határozat / rendelet 
száma 

Összesen 

Kossuth 
Lajos 
Általános 
Iskola 

32 1 12 2/2011. (II. 18.) önk. 
rendelet 
82/2010. (V.27.) ÖT. 
sz. határozat 

45 

30 1 12 84/2011. (V. 26.) 
önkormányzati 
határozat 

43 

Petőfi 
Sándor 
Általános 
Iskola és 
Diákotthon 

47 3 30,5 2/2011. (II. 18.) önk. 
rendelet  
82/2010. (V.27.) ÖT. 
sz. határozat 

80,5 

45 3 30,5 84/2011. (V. 26.) 
önkormányzati 
határozat 

78,5 

II. Rákóczi 
Ferenc 
Általános 
Iskola 

28 1 11,5 2/2011. (II. 18.) önk. 
rendelet  
82/2010. (V.27.) ÖT. 
sz. határozat 

40,5 

29 1 11,5 84/2011. (V. 26.) 
önkormányzati 
határozat 

41,5 

 
A megszűnő álláshelyek és álláshely növekedés mutatói 
 

 Pedagóg
us  

Pedagógi
ai 
munkát 
segítő 

Technik
ai 
dolgozó  

Megszűnés / 
növekedés 
indoka 

Jogviszony 
megszüntet
ő okirat 
kiállítási 
dátuma 

Összesen 

Kossuth 
Lajos 
Általános 
Iskola 

-1 - - Létszámcsökkentés 2011.06.27* -1 

-1 - - Nyugdíjazás 2011.04.30** -1 

Összesen: -2 - -   -2 

Petőfi 
Sándor 
Általános 
Iskola és 
Diákotthon 

-2 - - Létszámcsökkentés 
(többletköltség 
nem keletkezett) 

- -2 

II. Rákóczi 
Ferenc 

+1 - - 
Jogszabályból 
adódó kötelezően 

- 
+1 
 



Általános 
Iskola 

ellátandó 
többletfeladat 

Mindösszese
n: 

3 - -   3 

*   Felmentési idő kezdete: 2011.07.01. 
** Felmentési idő kezdete: 2011.04.30. 

2. sz. melléklet 
 
 

 

1.
Dalmady Győző Óvoda,  Általános 

Iskola és EGYMI  36,5 0 36,5 0 36,5

2. Kossuth Lajos  Általános Iskola 45,0 0 45,0 -2 43,0

3. Petőfi Sándor Általános Iskola 80,5 -2 78,5 0 78,5

4. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 40,5 1 41,5 0 41,5

5.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Weiner Leó Zeneiskola  22,0 0 22,0 0 22,0

6. Arany János Kulturális Központ 27,0 0 27,0 0 27,0

7. Bóbita Óvoda 32,5 0 32,5 0 32,5

8. Kalocsa Balázs Óvoda 21,0 0 21,0 0 21,0

9. Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 29,5 0 29,5 0 29,5

10. Hétszínvirág Óvoda 23,5 0 23,5 0 23,5

Közoktatási és közművelődési 

intézmények összesen 358,0 -1 357,0 -2 355,0

11. Intézményellátó Gondokság 30,5 0 30,5 0 30,5

12. Humánszolgáltató Központ 92,0 0 92,0 0 92,0

13.

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Rehabilitációs Szakkórháza és 

Rendelőintézete 303,0 0 303,0 0 303,0

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 783,5 -1 782,5 -2 780,5

14.
Polgármesteri Hivatal (1 önállóan 

működő költségvetési szervvel együtt) 135,0 0 135,0 0 135,0

MINDÖSSZESEN: 918,5 -1 917,5 -2 915,5

* A 2011. évi létszámadatok a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerülnek.

Változás (+/-)   

Tervezett 

létszám         

2011. szept. 1.*

Nagykőrös Város Önkormányzata költségvetési szervei létszámhelyzete, álláshelyek számának meghatározása intézményi és 

összesített szinten (fő)

2011

Változás (+/-)   Intézmény

Engedélyezett  

létszám           

2011. jan. 1.

Tervezett létszám 

2011. december 

31.*

Sorsz.


