
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 Tárgy:  Tanyafejlesztési Programra  
     pályázatok benyújtása 

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

133/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a Kálvin téri piac fejlesztése 
II. ütem tanulmánytervének „B” változatát jóváhagyja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő –testülete pályázatot nyújt be a 
81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet alapján a „Kálvin téri piac fejlesztése II. ütem” 
címmel. A pályázat összköltsége 62.500.000,- Ft, az igényelt támogatás 55.000.000,- Ft. 
A pályázat benyújtásához a 10%+2% önerőt, 7.500.000,- Ft-ot az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében biztosítja. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő –testülete pályázatot nyújt be a 
81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet alapján a „Gépbeszerzés külterületi földutak 
karbantartására” címmel. A pályázat összköltsége 26.859.888,- Ft, az igényelt támogatás 
23.636.701,- Ft. A pályázat benyújtásához a 10%+2% önerőt, 3.223.187,- Ft-ot az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

4. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő –testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázatok benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a mellékletként csatolt 
együttműködési megállapodások aláírására. (Piac fejlesztésénél: Nagykőrös-Nyársapát, 
Gépbeszerzésnél: Nagykőrös-Törtel) 

6. Nagykőrös Város Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Gépbeszerzés 
külterületi földutak karbantartására” című pályázat támogatás elnyerése esetén, a 
gépbeszerzését követően a bérleti szerződést a KŐVA Zrt-vel megkösse.  

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont:  2012. évi költségvetési rendelet 
 3., 4. és 5. pont:    2011. szeptember 30. 

6. pont: pályázati támogatás elnyerése esetén, a gépbeszerzését 
követően 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Nagykőrös Város Önkormányzata és Törtel Község Önkormányzata között Együttműködési 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jön létre a Tanyafejlesztési Program keretében 
nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, 
valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra „Gépbeszerzés külterületi földutak 
karbantartására” tárgyú pályázat benyújtása és támogatás elnyerése esetén a projekt 
megvalósítása céljából. 

Megállapodó felek kinyilvánítják, hogy nyertes pályázat során megvalósuló beruházás az 
őstermelői, kistermelői értékesítési forma kiszélesítését jelenti, melyre, lévén a települések 
hagyományos mezőgazdasági múlttal rendelkeznek, jelentős igény mutatkozik.  

A projekt címe: „Gépbeszerzés külterületi földutak karbantartására” (továbbiakban 
Projekt). 

 A Projekt megvalósítására a tagok az alábbi megállapodást kötik: 

A megállapodás létrejön egyrészről Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Nagykőrös, Szabadság tér 5., képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester) mint 
Gesztor,  

másrészről 

Törtel Község Önkormányzat (képviseletében: Godó János polgármester) mint Tag, 

együttesen Tagok 

között alulírott helyen, az alábbiak szerint. 
I. Az együttműködés célja: 

1. Tagok együttműködésének célja az érintett települések külterületi föld- és 
dűlőútjainak karbantartása céljából pályázat benyújtása. A cél elérése érdekében a 
Tagok pályázatot nyújtanak be. 

II. Gesztori nyilatkozat: 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2011………………. 

sz. önkormányzati határozata alapján a gesztori feladatokat Nagykőrös Város 
Önkormányzata látja el, melyhez  Törtel Község Önkormányzata hozzájárult. 

2. A jelen megállapodás aláírásával a Tag elfogadja Nagykőrös Város 
Önkormányzatának gesztorságát, és felhatalmazza a gesztori feladatok ellátására.  

3. A gesztor feladatai különösen: 
 pályázat összeállítása és benyújtása 
 a projekt – pályázattal történő - megvalósítás közös feladataihoz (tervezés, 

közbeszerzés, kivitelezés, ellenőrzések…stb.) az önkormányzati önerő biztosítása  
 a projekt és pályázat elkészítéséhez szükséges egyeztetések koordinálása  
 a gesztor önkormányzat feladata a pályázati kiírásban előírt feltételek teljes körű 

biztosítása a csatlakozó önkormányzat szükséges mértékű bevonása mellett 
 támogatási szerződés megkötése 
 a projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötése 
 

4. A gesztor csak a Tagok közötti előzetes egyeztetés alapján tehet olyan 
jognyilatkozatot, melyeknek következtében a tag kötelezetté válik. 
 

III.  Társulásban résztvevő önkormányzat adatai: 

 Gesztor önkormányzat: 



Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös, Szabadság tér 5., 
képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, kapcsolattartó neve: Vozárné Ragó Ildikó 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda főtanácsos, elérhetősége: 53/550-327 

Bank/bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. /10915008-00000003-70920005 

KSH szám: 1319716 

 Csatlakozó önkormányzat adatai az alábbiak: 
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
képviseli: Godó János polgármester, kapcsolattartó:…………………………………………. 
cím:…………………………………………………………… tel./ fax: 06-
53/………………………………………………. 

e-mail:…………………………………………………………… 

Bank/bankszámlaszám:………………………………………………… 

1. A megállapodás szerinti teljesítéshez a Tagok kötelesek a projektelemek 
megvalósítása érdekében az együttműködésre, illetve adatszolgáltatásra. A Tagokat a 
közigazgatási, illetékességi területükre vonatkozó pályázati elemek biztosításával 
kapcsolatosan önálló felelősség terheli. 

2. A pályázat elnyerése esetén a pályázati összeg szabályszerű és szerződésszerű 
felhasználásáért a gesztor felel, ezzel összhangban kinyilatkozza, hogy a kötendő 
támogatási szerződésben rögzítendő jogok és kötelezettségek tekintetében felelősséget 
vállal a támogató felé. 

3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 

 

 Tag neve Feladat 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata Pályázat benyújtása 

2. Nagykőrös Város Önkormányzata Munkagép beszerzése 

Felelős 1-2. pontok vonatkozásában Gesztor Önkormányzat polgármestere. 

4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – 
hozzájárulásukat (önrész) adják az alábbi megoszlásban: 

 Tag neve  Az önerőhöz való 
hozzájárulás formája 

Az önerőhöz való 
hozzájárulás nagysága 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata pénzbeli 99% 

2. Törtel Község Önkormányzata pénzbeli 1 % 

5. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint 
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy jogosultak a Tag képviseletére, továbbá 
ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási 
jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen 
Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

6. A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és 
telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását 
követően öt munkanapon belül tájékoztatják egymást.  

7. A kijelölt kapcsolattartók évente egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításával, előrehaladásával, gyakorlati 
kérdésekkel kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 



készíteni, amelyet a gesztor kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt 
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére.  

8. Nyertes pályázat esetén a gépbeszerzést követően Gesztor önköltségi áron biztosítja 
Tag részére 5 éven keresztül, évente 10 km szakaszon a géphasználatot. 
 

IV. Egyebek: 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

2. Tagok jelen Megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése és megismerése után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen jóváhagyólag 
írták alá, magukra nézve kötelezőnek tekintik. 

3. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a pályázat nem részesül támogatásban. 
4. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Nagykőrösi Városi 

Bíróság, illetve értékhatártól függően a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 

Nagykőrös, 2011.........................  

………………………………………          .................................................... 

Nagykőrös Város Önkormányzat     Törtel Község Önkormányzat 

mint gesztor képviseletében:     mint tag képviseletében:  

Dr. Czira Szabolcs polgármester    Godó János polgármester  
      

Ellenjegyzem: 

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

Dr. Nyíkos Sára 
         jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Nagykőrös Város Önkormányzata és Nyársapát Község Önkormányzata között 
Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jön létre a Tanyafejlesztési 
Program keretében nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 
11.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a 
tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és 
térségi fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra „Nagykőrös, Kálvin téri 
piac fejlesztése II. ütem” tárgyú pályázat benyújtása és támogatás elnyerése esetén a projekt 
megvalósítása céljából. 

Megállapodó felek kinyilvánítják, hogy nyertes pályázat során megvalósuló beruházás az 
őstermelői, kistermelői értékesítési forma kiszélesítését jelentik, melyre, lévén a települések 
hagyományos mezőgazdasági múlttal rendelkeznek, jelentős igény mutatkozik.  

A projekt címe: „Nagykőrös, Kálvin téri piac fejlesztése II. ütem” (továbbiakban Projekt). 

 A Projekt megvalósítására a tagok az alábbi megállapodást kötik: 

A megállapodás létrejön egyrészről Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Nagykőrös, Szabadság tér 5., képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester) mint gesztor,  

másrészről 

Nyársapát Község Önkormányzat képviseletében: Kiss Miklós polgármester 

mint tag, a továbbiakban együttesen: tagok  

között alulírott helyen, az alábbiak szerint. 
 

III. Az együttműködés célja: 
2. Tagok együttműködésének célja az érintett települések őstermelői részére korszerű, 

jogszabályi előírásoknak megfelelő értékesítési forma kialakítása céljából pályázat 
benyújtása. A cél elérése érdekében a Tagok pályázatot nyújtanak be. 

IV. Gesztori nyilatkozat: 
9. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2011………………. 

sz. önkormányzati határozata alapján a gesztori feladatokat Nagykőrös Város 
Önkormányzata látja el, melyhez  Nyársapát Község Önkormányzata hozzájárult. 

10. A jelen megállapodás aláírásával a tag elfogadja Nagykőrös Város Önkormányzatának 
gesztorságát, és felhatalmazza a gesztori feladatok ellátására.  

11. A gesztor feladatai különösen: 
 pályázat összeállítása és benyújtása 
 a projekt – pályázattal történő - megvalósítás közös feladataihoz (tervezés, 

közbeszerzés, kivitelezés, ellenőrzések…stb.) az önkormányzati önerő biztosítása  
 a projekt és pályázat elkészítéséhez szükséges egyeztetések koordinálása  
 a gesztor önkormányzat feladata a pályázati kiírásban előírt feltételek teljes körű 

biztosítása a csatlakozó önkormányzat szükséges mértékű bevonása mellett 
 támogatási szerződés megkötése 
 a projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötése 
12. A gesztor csak a tagok közötti előzetes egyeztetés alapján tehet olyan jognyilatkozatot, 

melyeknek következtében a tag kötelezetté válik. 
 

III.  Társulásban résztvevő önkormányzat adatai: 

 Gesztor önkormányzat: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös, Szabadság tér 5., 
képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, kapcsolattartó neve: Vozárné Ragó Ildikó 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda főtanácsos, elérhetősége: 53/550-327 



Bank/bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. /10915008-00000003-70920005 

KSH szám: 1319716 

 Csatlakozó önkormányzat adatai az alábbiak: 
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
képviseli: Kiss Miklós polgármester, kapcsolattartó: , tel./ fax: 06-53/389-111, e-mail: 

polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu 

Bank/bankszámlaszám:65800090-10550018 

5. A megállapodás szerinti teljesítéshez a Tagok kötelesek a projektelemek 
megvalósítása érdekében az együttműködésre, illetve adatszolgáltatásra. A Tagokat a 
közigazgatási, illetékességi területükre vonatkozó pályázati elemek biztosításával 
kapcsolatosan önálló felelősség terheli. 

6. A pályázat elnyerése esetén a pályázati összeg szabályszerű és szerződésszerű 
felhasználásáért a gesztor felel, ezzel összhangban kinyilatkozza, hogy a kötendő 
támogatási szerződésben rögzítendő jogok és kötelezettségek tekintetében felelősséget 
vállal a támogató felé. 

7. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 

 

 Tag neve Feladat 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata Pályázat benyújtása 

2. Nagykőrös Város Önkormányzata Piac körüli közlekedés szabályozása 

3. Nagykőrös Város Önkormányzata Parkolók kialakítása 

4. Nagykőrös Város Önkormányzata Nagybani elárusítóhelyek kialakítása 

Felelős 1-2. pontok vonatkozásában Gesztor Önkormányzat polgármestere. 

8. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – 
hozzájárulásukat (önrész) adják az alábbi megoszlásban: 

 

 Tag neve  Az önerőhöz való 
hozzájárulás formája 

Az önerőhöz való 
hozzájárulás összege 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata pénzbeli 7.400.000,- Ft 

3. Nyársapát Község Önkormányzata pénzbeli 100.000.-Ft 

 

13. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint 
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy jogosultak a Tag képviseletére, továbbá 
ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási 
jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen 
Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

14. A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és 
telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását 
követően öt munkanapon belül tájékoztatják egymást.  

15. A kijelölt kapcsolattartók évente egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a gesztor 



kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tag 
kijelölt kapcsolattartója részére.  
 

IV. Egyebek: 

5. Gesztor vállalja, hogy a mindenkor hatályos vásárok és piacok rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletében meghatározott telepítés szabályai, valamint egyéb 
rendelkezései (helypénz megfizetése) szerint helyet biztosít a tag 
őstermelői/kistermelői részére. 

6. Tagok elfogadják, hogy gesztor önkormányzat a tag árusai részére elkülönített helyet 
nem tart fenn. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

8. Szerződő felek jelen megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése és 
megismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és 
helyen jóváhagyólag írták alá, magukra nézve kötelezőnek tekintik. 

9. Jelen megállapodás megszűnik, ha a pályázat nem részesül támogatásban. 
10. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Nagykőrösi Városi 

Bíróság, illetve értékhatártól függően a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 

Nagykőrös, 2011...............  

 

………………………………….   .................................................... 

Nagykőrös Város Önkormányzat    Nyársapát Község Önkormányzat      

mint gesztor képviseletében:    mint tag képviseletében:  

Dr. Czira Szabolcs polgármester   Kiss Miklós polgármester 
        

Ellenjegyzem: 

 

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

Dr. Nyíkos Sára 
         jegyző 

 
  



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

  
Tárgy:  Kocsér község szennyvízkezelése 

 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

134/2011. (IX. 29.)         önkormányzati határozat 
 
 
1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szándékát fejezi ki 

Kocsér Község kommunális szennyvízelvezetés megvalósítása érdekében. 
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 

Kocsérról érkező kommunális szennyvíz a nagykőrösi szennyvíztisztító telepen kerüljön 
tisztításra a Kőva Zrt. 1925-3/2011 iktatószámú üzemeltetői, befogadói nyilatkozata 
alapján. 

 
 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:      2011. szeptember 29. 

 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
  



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
       

Tárgy: A 2012. évi BURSA HUNGARICA 
         Felsőoktatási Önkormányzati  

 Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

135/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete támogatja a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást 2012. évben is, és 
felhatalmazza a polgármestert a " Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus 
adatbázis használatáról" aláírására az 1. számú mellékletnek megfelelően.  

2/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete elfogadja a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit, és az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletének megfelelően kiírja a pályázatokat. 

3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az KIM Wekerle Sándor Alapkezelő által 
üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/  Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti.   

4/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára összesen 3.000.000,-Ft-
ot, azaz hárommillió forintot biztosít a 2012. évi költségvetése terhére. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:       1/ pont: 2011. október 14. 
                        2/ pont: 2011. október 17.  
                        3/ pont: 2011. december 9.  
                        4/ pont: 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
                 polgármester                                                                                 jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra 



                                                                                                              1. számú melléklet 
 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Wekerle Sándor Alapkezelő 
1244 Budapest, Pf. 920 

részére ajánlott küldeményként postázandó 

2011. október 14-ig 

NYILATKOZAT 

A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT 

AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

 

Önkormányzat neve:Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  

Címe (település, utca, házszám, irányítószám): Nagykőrös, Szabadság tér 5., 
2750 

Központi e-mail címe: nagykoros@nagykoros.hu  

Bankszámlaszáma:10915008-00000003-70920005 

Alulírott  Dr. Czira Szabolcs, mint  Nagykőrös Város Önkormányzat polgármestere jelen 
nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. 

4. Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Pénzesné Bársony Andrea  

E-mail címe: penzesne@nagykoros.eu 

Telefonszáma:06/53-550-345 

Születési helye és ideje:Nagykőrös, 1969. augusztus 16.  

Jogosultsága: Kapcsolattartó 

Nagykőrös,  2011. szeptember  
P.H. 

                               Dr. Czira Szabolcs 
                                                                                                    Polgármester 

 

                                                                                                                                                                           

 

 



        

  2. számú melléklet  
 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Nagykőrös Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve 

ezennel kiírja a 2012. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási  hallgatók számára 
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan 

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben /felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében/ teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat. 

Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a 
támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév /a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje 
további 4 félévvel megnövelhető/: költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a 
megkezdett 16 félév /amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a képzési 
keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg/.  

Figyelem!  
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében 
nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő 
hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. 

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra. 

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012. őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a 
felsőoktatási intézménybe. 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2011/2012. 
tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve). 

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március. 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 



támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben. 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli. (Az 
adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).  
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelő, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat, és a  Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az KIM Wekerle Sándor 
Alapkezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani.  

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14. 

A pályázat kötelező mellékletei: 

 

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. 
tanév első félévéről.  

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.  

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- Árva, félárva pályázó esetén a Nyugdíjfolyósító Kirendeltség határozatának 
fénymásolata 
- Rokkant, tartós beteg családtag esetén a Nyugdíjfolyósító Kirendeltség 

határozatának fénymásolata; ennek hiányában orvosi igazolás 
- Egyedülálló szülő esetén egyedülállósági nyilatkozat 
- Munkanélküli családtagtól a Munkaügyi Központ határozatának és a regisztrációs 

lapnak vagy kiskönyvnek a fénymásolata 



- 18 éves életkor feletti tanuló családtag esetén iskolalátogatási igazolás 
- A Hivatal által használt formanyomtatványon benyújtott vagyonnyilatkozat 
 

Munkáltatói igazolás, egyedülállósági nyilatkozat, vagyonnyilatkozat 
formanyomtatványa a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető. 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési 
kötelezettséggel csökkentett 

-  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel) ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magányszemély az egyszerűsített vállalkozói 
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevételen nem több a 
kistermelés értékhatárnál /illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a 
folyósított támogatással növelt összegénél/ akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-nak megfelelő összeggel vagy a bevétel 85 %-
nak, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-nak megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek: 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása 
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 



7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak, illetőleg az 
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek a havi 
ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem 
haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

 A települési önkormányzat 2011. december 09-ig saját maga bírálja el a beérkezett 
pályázatokat:  

a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és kizárását írásban indokolja; 

b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas 
megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban 
értesíti a pályázókat. 

A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig 
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor 
Alapkezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati 
támogatási összegét. Az Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a 
kifizetőhelyek szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos 
támogatási összeget továbbította az Alapkezelő részére. 

Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósírtja a hallgatóknak, amelytől a hallgató – 
az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és a Wekerle Sándor 
Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon 
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 



- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) 
változása. 

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-og ki nem fizetett ösztöndíjra már nem tarthat igényt. 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu 
oldalról letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az 
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az 
ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

  Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet szolgál. 

 
 

 

 

                                                                                                                             
  



                                      

   3. számú melléklet  

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Nagykőrös Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve  
 ezennel kiírja a 2012. évre  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

 vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; 
és a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

Figyelem!  

- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében 
nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő 
hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Külföldi intézményben nyert felvételt.  
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve. 

A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 
2012. szeptember 1-éig a Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 
2012/2013. tanév első félévében melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg 
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es 
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó aki 
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget. az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. 

A”B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama 
alatt pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat során 
támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik az 
„A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.Az ösztöndíj 
folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév 
első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 



hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra 
való jogosultságát elveszti.      

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi vizsgája eredményéről a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a  Wekerle Sándor Alapkezelő 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése 
céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2011 november 14.  

A pályázat kötelező mellékletei: 

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- Árva, félárva pályázó esetén a Nyugdíjfolyósító Kirendeltség határozatának 
fénymásolata 
- Rokkant, tartós beteg családtag esetén a Nyugdíjfolyósító Kirendeltség 

határozatának fénymásolata; ennek hiányában orvosi igazolás 
- Egyedülálló szülő esetén egyedülállósági nyilatkozat 
- Munkanélküli családtagtól a Munkaügyi Központ határozatának és a regisztrációs 

lapnak vagy kiskönyvnek a fénymásolata 
- 18 éves életkor feletti tanuló családtag esetén iskolalátogatási igazolás 
- A Hivatal által használt formanyomtatványon benyújtott vagyonnyilatkozat 

 



A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 
az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti 
kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 



9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

A települési önkormányzat 2011. december 9-ig saját maga bírálja el a beérkezett 
pályázatokat:  

a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és kizárását írásban indokolja; 

b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban 

értesíti a pályázókat. 

A KIM  Wekerle Sándor Alapkezelő  2012. március 30-ig írásban értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj 
teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor 
Alapkezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati 
támogatási összegét. Az Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a 
kifizetőhelyek szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos 
támogatási összeget továbbította az Alapkezelő részére. 

Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósírtja a hallgatóknak, amelytől a hallgató – 
az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és a KIM Wekerle 
Sándor Alapkezelőt  (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) 

változása. 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni 



A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során 
az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal 
a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat 
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas 
ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu 
oldalról letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az 
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az 
ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Korm. rendelet szolgál. 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 Tárgy:   Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja  
című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi  
együttműködési megállapodás módosítása 

 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

136/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
(1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nagykőrös 

városközpont rehabilitációja című pályázat elszámolásához szükséges mellékelt 
konzorciumi együttműködési megállapodás II. sz. módosítását. 

(2) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás II. sz. módosításának aláírására 
és a megvalósításhoz szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 
 
Határidő:   (1)-(2): 2011. szeptember 30. 

Felelős:         Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

II. sz. módosítása 

Tervezet 

 
Egyrészről 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
Postacím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
Székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 15395175 
Adószám: 15395175-2-13 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Számlaszám:1091 5008 0000 0003 7092 0005 
 
Másrészről 
Nagykőrösi Református Egyházközség 
Postacím:2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5. 
Székhely: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 19829795 
Adószám: 19829795-1-13 
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó Gábor lelkészelnök 
Számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt. 
Számlaszám:10103812-10988248-00000000 
 
Harmadrészről 
Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia 
Postacím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3. 
Székhely:2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 19828062 
Adószám: 19828062-1-13 
Aláírásra jogosult képviselője: Hernádi László plébános 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám:11742128-20099284-00000000 
 
együttesen Tagok között a 2010. március 26-án létrejött és 2010. június 02-án módosított 
konzorciumi együttműködési megállapodást a mai napon az alábbi feltételekkel újból 
módosítja. 
 
1. A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.3 pontjában szereplő táblázat helyébe az 
alábbi lép: 
 
 Tag neve Feladat A feladatra jutó 

elszámolható 
költség összege 
(Ft) 

A feladatra jutó 
támogatás összege 
(Ft) 

1. Nagykőrös 
Város 
Önkormányzat 

Szabadság tér- Deák tér- 
Széchenyi tér felújítása, a 
hozzákapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztés, 
Tímárház fejújítása, projekt 
előkészítés, 
projektmenedzsment, 
promóció, 

990.055.590 604.252.018 



helyi gazdaságfejlesztés, 
eszközbeszerzés, továbbá a 
fenti tevékenységekre 
vonatkozó könyvvizsgáló,  
műszaki ellenőr, nyilvánosság 
biztosítása 

2. Nagykőrösi 
Református 
Egyházközség 

Református Nagytemplom 
(hrsz: 5104) homlokzatának 
felújítása, régészeti 
szakfelügyelet, továbbá a fenti 
tevékenységekre vonatkozó 
könyvvizsgáló, műszaki 
ellenőr, nyilvánosság 
biztosítása  

138.939.736 111.151.786 

3. Nagykőrösi 
Római 
Katolikus 
Plébánia 

Római Katolikus templom 
(hrsz:1) homlokzatának 
felújítása, továbbá a fenti 
tevékenységekre vonatkozó 
könyvvizsgáló, műszaki 
ellenőr, nyilvánosság 
biztosítása 

14.427.328 11.541.861 

 
 
2. A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.4 pontjában szereplő táblázat helyébe az 
alábbi lép: 
 
 Tag neve Elszámolható költség 

(Ft) 
Támogatás összege 
(Ft) 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat 990.055.590 604.252.018 

2. Nagykőrösi Református 
Egyházközség 

138.939.736 111.151.785 

3. Nagykőrösi Római Katolikus 
Plébánia 

14.427.328 11.541.861 

 
3. A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.5 pontjában az alábbi lép: 
A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek 
összesen a Projekt elszámolható költségének 36,42 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban: 
  
 Tag neve önrész formája  önrész összege (Ft) részesedése a projekt 

elszámolható költségéhez 
képest (%) 

1. Nagykőrös 
Város 
Önkormányzat 

hitel 385.803.572 52,846 

2. Nagykőrösi 
Református 
Egyházközség 

saját erő 27.787.950  9,721 

3. Nagykőrösi 
Római 
Katolikus 
Plébánia 

saját erő 2.885.467  0,1 

 
4. Egyéb jelen módosításban nem szerepeltetett szerződéses feltételek a Konzorciumi 
Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően változatlanul maradnak. 
 



5. A jelen módosítást a Tagok elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
6. Jelen módosítás 6 (hat) példányban jött létre. 
   Konzorcium vezetője 

 
 

.............................. 
Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 
Név 

Nagykőrös Város 
Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 

Aláírás dátuma: 
2011. szeptember ……. 

 

         Konzorciumi tag 
 
 

................................ 
Szabó Gábor 
lelkészelnök 

Név 
Nagykőrösi Református 

Egyházközség 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 

Aláírás dátuma: 
2011. szeptember ..….. 

 

       Konzorciumi tag 
 
 

................................ 
Hernádi László 

plébános 
Név 

Nagykőrösi Római Katolikus 
Plébánia 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

 
Aláírás dátuma: 

2011. szeptember ….... 
 

 
Ellenjegyzem:  
…………………………… 
 Dr. Nyíkos Sára 
      jegyző 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2011. (IX. 30.) ÖT. sz. 
határozatával elfogadott. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

  
Tárgy:  Beszámoló Nagykőrös Város Önkormányzat  

                                                        2011. I. féléves gazdálkodásáról 
 
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

137/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat 
gazdálkodásáról szóló 2011. I. féléves beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  Azonnal  

K.m.f.   

 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
  



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

  
Tárgy:  A 2011. július 20-ai káresemény kapcsán 

 vis maior támogatási igény benyújtása 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

138/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. A Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási 
igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2011. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

8 139 360 Ft 30 

Biztosító kártérítése 4 215 621 Ft 12,5 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 18 991 840 Ft 70 

Források összesen 27 131 200 Ft 100 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 27 131 200 Ft, 
melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja biztosítani.  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
A károsodott épületek (pontos cím és helyrajzi szám megnevezésével) az önkormányzat 
alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálják. 
Bóbita Óvoda: 2750 Nagykőrös, Batthyány út 18. (hrsz.: 5634/1) kötelező feladat: óvodai 
nevelés   
Bóbita Óvoda: 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. (hrsz.: 5402/5) kötelező feladat: óvodai 
nevelés   
Bóbita Óvoda: 2750 Nagykőrös, Sziget utca 3. (hrsz.: 5092) kötelező feladat: óvodai nevelés   
Kalocsa Balázs Óvoda: 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1. (hrsz.: 2938) kötelező feladat: 
óvodai nevelés   
Óvoda konyha: 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1. (hrsz.: 2938) kötelező feladat: 
gyermekétkeztetés   
Mesevár Óvoda:2750 Nagykőrös, Kazinczy utca 11. (hrsz.:4065) kötelező feladat: óvodai 
nevelés   
Mesevár Óvoda: 2750 Nagykőrös, Eötvös Károly utca 8. (hrsz.: 3228/3) kötelező feladat: 
óvodai nevelés   
Hétszínvirág Óvoda: 2750 Nagykőrös, Kossuth utca 45. (hrsz.: 998/17) kötelező feladat: 
óvodai nevelés   
Hétszínvirág Óvoda: 2750 Nagykőrös, Ifjúság útja 22. (hrsz.: 2400/3) kötelező feladat: óvodai 
nevelés   
Svájci Ház: 2750 Nagykőrös, Ménesi út 1. (hrsz.: 5716/2) kötelező feladat: gyermekek 
szünidei ellátása   



Petőfi Sándor Általános Iskola: 2750 Nagykőrös, Vadas u. 2. (hrsz.: 5402/2) kötelező feladat: 
alapfokú oktatás   
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41. (hrsz.: 2973) 
kötelező feladat: alapfokú oktatás   
 
2. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik  

Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia Biztosító Zrt. 

Biztosítási szerződés száma 96100900410994800 

 

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt. 
 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy a károsodott 
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven 
keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a 
biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  

4. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállításának megkezdését. 
Nagykőrös Város Önkormányzata más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát  
nem tudja ellátni. 

5. Nagykőrös Város Önkormányzata a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: 1., 2. pont: azonnal 
     3. pont: az elszámolás benyújtásáig 
     4. pont: 2011.december 31. 
     5. pont: 2011. december 31. 
 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
K.m.f.   

 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
  



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

                                                                                
  Tárgy:  Arany János Kulturális Központ  

   Széchenyi tér 6. sz. alatti könyvtár  
                          bővítésére benyújtott, helyiségigénye. 

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

139/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonát képező nagykőrösi belterület 1640/B/4 hrsz-ú Széchenyi tér 6. sz. alatti 
47m2-es komfortos bérlakás lakásfunkciójának megszüntetéséhez, egyidejűleg 
elrendeli annak nem lakás célú helyiséggé történő átminősítését. 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 1.) pont 
szerinti ingatlant a kezelő Kőva Zrt. az Arany János Kulturális Központ részére átadja 
és az intézmény a továbbiakban az 1640/B/3 hrsz-ú könyvtár helyiség bővítés céljaira 
hasznosítsa. 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a tulajdonát képező 
nagykőrösi belterület 1640 hrsz-ú társasházi ingatlan forgalomképes vagyoni körből 
történő kivonását és korlátozottan forgalomképes vagyonként való nyilvántartását. 

4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli. 

 
Határidő: 1. pontra: 2011. szeptember 29.  
 2.-3. pontokra: 2011. október. 30. 
                     4. pontra: 2011. október.5.   
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

  
  
Tárgy:  Nagykőrös városközpontjának funkcióbővítő   

rehabilitációja  című pályázatban  megvalósult elemek 
hasznosítása 

 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

140/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös városközpontjának 
funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat keretében a 21/3 hrsz-ú forgalomképtelen vagyoni 
körbe sorolt Széchenyi téren megvalósuló 3 db üzlethelyiség célú pavilont forgalomképtelen 
vagyoni körbe sorolja, kezelői feladatainak ellátásával a Kőva Zrt.-t megbízza. 
A 181/1 hrsz-ú Ceglédi u 8 sz. alatti forgalomképes Tímárház épület és az ingatlanon lévő 
különálló épület esetében a kezelői feladatok ellátásával kapcsolatos korábbi döntését 
megerősíti a Kőva Zrt. megbízására vonatkozóan.  
 
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 1.) pont szerinti 
ingatlanokat a kezelő, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 8/2011. (III.04.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 
pályázati eljárás keretében határozott idejű bérbeadás útján hasznosítsa az alábbi célokra: 
                               - 3 db pavilont üzlethelyiségként 
         - Ceglédi u. 8. sz. alatti Tímárház épületet kávézó és kiállító helyiségként 
         - Ceglédi u. 8 sz. alatti különálló épületet Utazási Irodaként. 
A Ceglédi u. 8. sz. alatti ingatlan hasznosítására kiírandó pályázati felhívás javasolt minimális 
tartalmára vonatkozó tervezete a képviselő-testületi előterjesztés és határozat melléklete. 
 
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.) pontban megjelölt pavilonok 
közül a mellékel rajzon 3-as számmal jelölt, pavilon bérlőjéül pályázati eljárás nélkül öt éves 
határozott időtartamra Fejes Tóthné Kovács Katalint jelöli ki amennyiben a kezelő által 
pályázat keretében meghirdetett másik két pavilon bérleti feltételeit vállalja. 
 
4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőva Zrt.-t megbízza a Deák tér 
rendezvény tér célú hasznosításával kialakításra kerülő árusító helyek víz, szennyvíz, és 
elektromos csatlakozási lehetőségeinek, valamint a beruházás során kialakításra kerülő köztéri 
medencék üzemeltetési feladatainak ellátásával. 
 
5.)Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 
szükséges egyeztetéseket követően, a támogató nyilatkozat megadására a 2. pont szerinti 
ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban. 
 
 



6.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület a Kőva Zrt. értesítését elrendeli. 
 
 
Határidő:   1.) és 4.) pontokra: használatbavételi engedély kiadását követő 10 napon belül 
                  2.) pontra: Pályázat kiírására 2011. október 31. 
                     3. pontra: Pavilonok pályázati eljárását követő 30 nap                                                 
                     5.) pontra: december 15. 
                     6.) 2011. október 5. 
Felelős:  1.), 3.), 5.), 6.) pontokra: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
                     2.), 4.) pontra: Ivaskó Csaba vezérigazgató 
              
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
                                                                               

    Tárgy:  Nagykőrös Város  
     2012. évi vásárnaptára 
 

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

141/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Nagykőrös 2012 évi 
vásárnaptárát. 

2. Jóváhagyja a vásárok és piacok rendjéről szóló rendelet 4. § (6) bekezdésében 
foglaltaktól való eltérést. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:  2011. október 1. 

 
 

K.m.f.   
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat       

Vásár mögnevezése Nap 

Frigyes napi Február 26. 

Irén napi Március 25 

György napi Április 29. 

Orbán napi Május 27. 

László napi Június 24. 

Magdolna napi Július 29. 

Nyárbúcsúztató Augusztus 26. 

Szent Mihály napi Szeptember 30. 

Dömötör napi Október 28. 

András napi December 2. 

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik! 

Királyi kiváltságlevéllel és majdan Mária Terézia apostoli királyi felség 
kegyességéből 1759.karácsony havában a hűséges Nagykőrös tanácsának és 
bírájának adományozott vásári privilégiumot. 

Nagykőrös város röndözött tanácsa anno 2012 évében a következő vásárnapokat 
tartja: 

 

A sokadalomba csikósok,, gulyások,, kondások,, juhászok örökösei ősi hagyományainknak mögfölelően, mindön 
lábas jószágot, az minémű göbölt és másféle marhákat fölhajthatnak. Elváratnak; régi céhös mestörségök mai 
mívelői, kalmárok,, lacikonyhások. Regősök, lantosok, komédiások, tűznyelők, csepűrágók és kikiáltók. 
Mindazok, akik mestörségüket hitös pöcséttel bizonyítják és a sokadalmi vámot tisztösségben mögfizetik. 

             

Költ, 2011 év Nagyboldog Asszony havában             

   Dr. Czira Szabolcs 
                                     Nagykőrös mezőváros 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

                                                                              
 Tárgy: KŐVA Zrt.vel kötött víziközműveket   

érintő rekonstrukciós szerződés módosítása 
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
142/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőva Zrt.-vel  
2011. február 18-án kötött ’a víziközművet érintő rekonstrukciós munkálatok  
elvégzésére’ tárgyú vállalkozási szerződés melléklet szerinti módosítását.  

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
mellékelt 1. számú szerződés módosítása aláírására. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a KŐVA Zrt- 
értesítését. 

 

Határidő:  a jegyzőkönyv hitelesítését követő 10. nap. 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra 



 



 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
Tárgy:  Az épített örökség helyi 
értékeinek védelmére adható, rendeletben  
szabályozott 2011. évi II. pályázat bírálata 
 
 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
143/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített örökség helyi 

értékeinek védelmének érdekében a mellékletben foglaltak szerint, az utolsó oszlopban 
feltüntetett összegekkel támogatja a benyújtott pályázatokat. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. határozati pontban 
hozott döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármestert a Támogatási 
Szerződések aláírására. 

 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: 2010. szeptember 29. 
 2. pont esetében: 2010. október 15. 
 

 
K.m.f. 

 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 
 
 

 

 

 



 



Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható 2011. évi II. önkormányzati támogatás 2011. augusztus 26-ig beérkezett pályázatai 

Ssz. 

Beérkezett 
pályázat 
iktatószá

ma 

Pályázó 
neve 

Felújítand
ó épület 

címe 
Hrsz 

Védettség 
foka 

Tervezett 
felújítás 

Tervtanács 
6549/2011. 
(2011. 09. 

06.) számú 
állásfoglal

ása 

Pénzügyi és 
Városüzemeltetés

i Bizottság 
állásfoglalása 

Képviselő
-testület 
döntése 

Igényelt 
támogatá

s (Ft) 

Az 5/2011. (II. 
18.) 

önkormányzati 
rendelet 12.§ 
értelmében 

maximálisan 
adható 

támogatás (Ft) 

1. 
10833-
2/2011 

Volt Ernő 
Balázsné 

Nagykőrös
, Szolnoki 

út 23. 
4598 

helyileg 
védett, 

megtartandó 
védelemmel  

Lakóépület 
utcai 

homlokzatának 
felújítása 

Támogatja a 
pályázatot 

az SZMSZ 88.§ (4) 
bekezdése alapján, a 

bizottság állásfoglalását 
szóban ismerteti annak 

elnöke 

300 000  300 000 300 000 

2. 
10833-
3/2011 

Szabóné 
Bakos 
Mária 

Nagykőrös
, Kossuth 
Lajos út 

30. 

1534 

helyileg 
védett, 
feltétlen 

megtartandó 
védelemmel  

Az épület utcai 
homlokzatának 

felújítása 

Támogatja a 
pályázatot 

   300 000 300 000 300 000 

 

 

 

 

 

 

a 10833-2/2011 számon iktatott Képviselő-testületi előterjesztés melléklete 



 

 

 

 

 

 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Dénes Dénes képviselő  
tiszteletdíj felfüggesztésének  
megszüntetése 

 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

144/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet sértő 
magatartás fennállása miatt, a 78/2011. (V. 26.) önkormányzati határozat szerinti Dénes 
Dénes települési képviselő tiszteletdíjának folyósítása felfüggesztését – az önkormányzati 
rendeletet sértő magatartás megszüntetését igazoló dokumentumra tekintettel – a mai nappal 
megszünteti és a tiszteletdíj folyósítását 2011. szeptember 1. napjától elrendeli. 

 

Határidő:  2011. szeptember 29.  
 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Dr. Kósa Zoltán által ellátott  
fogorvosi körzet helyettesítéssel történő 
további ellátása   

 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
145/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30. napjával átveszi 
dr. Kósa Zoltán által ellátott fogorvosi praxist. 

2/ Nagykőrös Város Önkormányzat az átvett fogorvosi praxis ellátását helyettesítéssel 
biztosítja Dr. Kulcsár Ágnes fogorvossal, az álláshely folyamatos meghirdetése mellett.  

3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a 
finanszírozási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 1 – 3 pont: az OEP által megküldött finanszírozási szerződésben foglalt 
időpontnak megfelelően  

 2 pont: a képviselő – testület ülését követő 8 napon belül   

 

K.m.f.  
  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Tájékoztatás a Humánszolgáltató 
Központ által nyújtott szociális szolgáltatások 
ellenőrzéséről és értékeléséről szóló  2010. évi 
átfogó értékelés  során megfogalmazott 
intézkedési terv végrehajtásáról 

 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
146/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a 2010. évi átfogó értékelés 
a Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások ellenőrzéséről és 
értékeléséről szóló intézkedési terv 2. és 3. pontjai végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 

 
Felelő:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
  Bujdosó Balázs intézményvezető 
Határidő:  a jegyzőkönyv hitelesítését követő nap 
 
 

K.m.f.   
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Beszámoló Nagykőrös Város Önkormányzat  
Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete 

 működéséről /2010. július 1. – 2011. június 30./ 
 

 
K I V O N A T  

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
147/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Nagykőrös Város Önkormányzat 
Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete működéséről szóló beszámolót /2010. július 1. 
– 2011. június 30./ elfogadja.  
 
Felelős:  Tankó Ágota mb. főigazgató 
Határidő:  a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 nap 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
  
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

                                                                              Tárgy:  Nagykőrös Város Önkormányzat 
2011. évi közbeszerzési terv kiegészítése 

 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

148/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a legutóbb 42/2011. (III.31.) ÖT. 
sz. határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervét a módosítással és kiegészítéssel az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

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

 

Határidő: 1. és 2. pont: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

K.m.f.   
 

  
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



1.sz. melléklet 
 

A 148/2011. (IX.29.) számú önkormányzati határozattal módosított és a legutóbb 42/2011. 
(III.31.) ÖT. sz. határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2011. évi 

közbeszerzési terve 
 

  

Közbeszerzés tárgya 

 

Becsült érték 
nettó (e Ft) 

 

A eljárás 
megindításának 
tervezett dátuma 

 

Javasolt eljárás 

1. 

KMOP-5.2.1/B – Nagykőrös 
városközpontjának 

funkcióbővítő 
rehabilitációjához 

elektromos energiahálózat 
építési munkák ellátása 

188.564 2011. 01. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 

egyszerű 

2. 

KEOP 1.2.0. – Nagykőrös 
város szennyvízkezelésének 

fejlesztéséhez 
szennyvíztisztító telep 

kivitelezése  

744.765 2011. 02. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 

nyílt 

3. 

KEOP 1.2.0. – Nagykőrös 
város szennyvízkezelésének 

fejlesztéséhez 
szennyvíztisztító telep 

eszközbeszerzése 

77.000 2011. 02. 
Kbt. IV. fejezet 

szerinti 

nyílt 

4. 
Petőfi Sándor Általános 

Iskola és a Városi Bölcsőde 
épületenergetikai fejlesztése 

108.220 2011. 03. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 

egyszerű 

5. 
„Felnőtt és gyermek 

sürgősségi háziorvosi 
ügyelet ellátása” 

17.500 2011. 04. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 

egyszerű 

6. 

„Nagykőrösi Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság 
laktanya épületének 

felújítása”  

38.730 2011. 05. Kbt. VI. fejezet 
szerinti nyílt 

7. 
„Nagykőrös város 

legkritikusabb területeinek 
csapadékvíz- elvezetése” 

63.906 2011. 03. Kbt. VI. fejezet 
szerinti nyílt 

8. „Nagyőrös Kálvin téri piac 
korszerűsítése I. ütem” 68.450 2011. 07. 

Kbt. VI. fejezet 
szerinti 

egyszerű 

9. 
„Nagykőrös, Csónakázó tó 
természeti és történelmi táji 
elemeinek rehabilitációja”  

71.000 2011. 07. Kbt. VI. fejezet 
szerinti egyszerű 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

                                                                              Tárgy:  Javaslat a sportcélú pályázatok 
elbírálására (2011. II. forduló) 

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

149/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2011 (VIII.16.) 
önkormányzati határozattal sportcélú támogatási pályázatra kiírt 1.326.000- forint 
összeget az alábbiak szerint osztja fel: 

 

 
Pályázó Szervezet Javasolt támogatandó cél Javasolt támogatási összeg 

Helyettük, Értük, Velük 
Alapítvány 

Értelmi fogyatékos sportolók 
versenyzésének támogatása 

100.000 Ft 

E.N.S. 2010 Egészségmegőrző 
és Foglalkoztató Egyesület 

Versenyeztetés támogatása 200.000 Ft 

Nagykőrösi Lövész Sport 
Egyesület 

III. Lövészfesztivál  

2011. október 21.-22. 

150.000 Ft 

Petőfi Tenisz Sportegyesület Nagykőrösi Sport Nap 

támogatása 

100.000 Ft 

Dalmady Diáksport Egyesület Versenyeztetés támogatása 30.000 Ft 

Nagykőrösi Lovas 
Sportegyesület 

XI. Nagykőrösi Lovas 
Rendezvény- IV. Díjugrató 
Verseny 

200.000 Ft 

 Nagykőrösi Sólymok 
Kosárlabda Egyesület 

NBI/B. csoportban indulás 
nevezési díja 

 

Az Egyesületben működő felnőtt 
és utánpótlás csapatok 
felkészülésének és 

versenyzésének támogatása 

342.500 Ft 

 

 

203.500 Ft 

 

 

 

Összesen:  1.326.000Ft 

 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
támogatott szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.  

 
 
 
 



 
Határidő:  1. pont: 2011. szeptember 29. 
                   2. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 15 nap 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
                                                                              Tárgy:  A közoktatási intézmények 
               maximális osztály- és csoportlétszám  
               túllépésének engedélyezése 

 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
150/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. nevelési 
évben/tanévben az alábbi táblázatban foglaltak szerint engedélyezi a maximális 
osztálylétszám túllépéseket:  

 

A 2011/2012. nevelési év/tanév indításakor engedélyezett maximális létszámot 
meghaladó csoportok, osztályok adatai 

Intézmény Osztály Tanulók száma Ebből SNI Számított 
létszám 

Túllépés 

fő % 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola 

1.b 28 1 (3x) 30 4 15,4 

II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 

1.a 31 0 31 5 19,2 

2.b 27 3 30 4 15,4 

3.a 30 0 30 4 15,4 

3.b 29 3 32 6 23,1 

5.a 30 3 33 3 10,0 

5.b 30 2 32 2 6,7 

 
Felelős:          Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:   2011. szeptember 29. 
 

K.m.f.   
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 



Nagykőrös Város Önkormányzat   
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 Tárgy:  A Deák tér közösségi színtérként          
történő működtetésével  kapcsolatos 

feladatok ellátása 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

151/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Arany János 
Kulturális Központot a Deák téren, mint közösségi színtéren a közművelődési 
feladatok – rendezvények, szórakoztató és szabadidős programok lebonyolítása – 
ellátásával. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Arany János 
Kulturális Központ használati szabályának elkészítését.  

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az intézmény 
vezetőjét az Arany János Kulturális Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására. 

 
Felelős:         1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

          3. pont: Dr. Zsoldos Zoltánné intézményvezető  
Határidő:  1. pont: a használatba vételi engedély kiadását követő 10 napon belül   
 2-3. pont: 2011.október 27. 

 
K.m.f.   

 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

                                                                               
      Tárgy: Tátra utca átnevezése  

 Dr. Törös László utcára tárgyban 
                 előzetes véleménynyilvánítás  

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
152/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak tartja a Tátra utca Dr. 
Törös László utcára történő átnevezését az alábbiakra tekintettel: 

- kiemelkedő pedagógiai és tudományos munkássága, 
- az Arany János kultusz kialakításában végzett közéleti tevékenysége, továbbá 
- Nagykőrös város kulturális múltjának továbbörökítése a jelen és a jövő 

nemzedékének. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Czira Szabolcs 
polgármestert a közterület átnevezési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utcaátnevezéssel kapcsolatos 
eljárás pénzügyi fedezetét 2012. évi költségvetésében biztosítja 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az érintettek értesítését. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő: 1-2. pont: 2011. szeptember 29. 
  3. pont: 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése 
  4. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nagykőrös Város Önkormányzat      ZÁRT ÜLÉS! 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

                                                                               
      Tárgy:Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2011. I. féléves  

   beszámolója  
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. szeptember 29-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

153/2011. (IX. 29.)          önkormányzati határozat 
 

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 
 

K.m.f.   
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. Illés Sándor sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 


