Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:
Nagykőrösi
Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóság további működtetése
önkormányzati tűzoltóságként

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

45/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nagykőrösi
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság alapítója tudomásul veszi, hogy 2012. április
01-től a köztestület Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös néven és önkormányzati
tűzoltóságként működik tovább.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös székhelye szerinti település önkormányzata, vállalja, hogy
2012. április 1-től az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös köztestület működésére,
a Nagykőrös Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő 13 millió
forint támogatást biztosít.

Határidő:
Felelős:

1.,2 pontra: 2012. április 27.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.
(II.17.) önkormányzati rendelet
módosítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

46/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet eddigi kiváló munkáját.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is igényli és
együttműködik a magas szintű, helyben történő, szakmai, gyógyító munka
jelenlétének maradéktalan biztosítása érdekében.
Határidő:
Felelős:

2012. április 26.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

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

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

47/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy László
Ferenc települési képviselő a tanácskozás méltóságát sértő magatartásával Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletének 60.§-a szerinti széksértést követett
el, ezért 50.000 Ft rendbírsággal sújtja.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja László Ferenc
települési képviselőt, hogy a rendbírság összegét, Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendeletének 60.§ (6) bekezdésének megfelelően, a bírság kiszabását
követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára
fizesse be.
Határidő:
Felelős:

1. pont: 2012. április 26.
2. pont: 2012. május 4.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

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

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

48/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) ÖT. számú, a
Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi vezérigazgatói prémiumfeltételeit rögzítő határozat
2. pontjában megállapított 2012. május 31-i határidőhöz kötött „2011 évi üzleti tervben
megfogalmazásra került 1.200 eFt adózás előtti eredmény elérése” feladat elvégzését
teljesítettnek tekinti. A célkitűzés teljesítéséért Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a hivatkozott határozatban rögzített 20% prémiumhányad
vezérigazgató részére történő kifizetéséhez hozzájárul.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.
értesítését elrendeli.
Határidő:
Felelős:

1. pontra:
2012. április 26.
2. pontra:
2012. május 3.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Weiner Leó Zeneiskola igazgatójának felmentése

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

49/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Eleknét saját kérésére,
nyugdíjazásra hivatkozással közszolgálati jogviszonyából 2012. december 28.
napjával felmenti, vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
felmentéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki Barna
Eleknének a több évtizedes kimagasló szakmai munkájában elért sikerekért és
megköszöni Nagykőrös város zeneművészetében tett eredményes munkáját.
Határidő:
Felelős:

1., 3. pont: 2012. április 28.
2. pont: 2012. december 28.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Intézményellátó Gondnokság gazdasági
vezetői beosztás ellátására pályázat kiírása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

50/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 19/2012.
(II.23.) önkormányzati határozatával kiírt gazdasági vezetői pályázat eredménytelen.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételt pályázati kiírást rendel
el az Intézményellátó Gondnokság gazdasági vezetői beosztás (magasabb vezető),
pénzügyi előadói munkakör betöltésére a mellékletként csatolt adattartalommal.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

Felelős:

1. pont: 2012. április 26.
2. pont: 2012. május 7.
3. pont: folyamatos
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
gazdasági vezető (magasabb vezető)
pénzügyi előadó
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A vezetői megbízatás időtartama: határozott idejű: 2012. július 1. - 2017. június 30.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Intézményellátó Gondnokság
2750 Nagykőrös, Abonyi u. 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (1) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
szerinti ellenőrzés.
Illetmény és juttatások:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsőoktatásban
szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes
könyvelői képesítés,
 könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 öt éves szakmai gyakorlat
 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 költségvetési szervnél szerzett 1 évnél hosszabb időtartamú szakmai gyakorlat
 gazdasági vezetői tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat,
 felhasználói szintű számviteli, pénzügyi szoftver ismeret.
Elvárt kompetenciák:
 önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség,
felelősségtudat, terhelhetőség,
 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

 csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 intézmény gazdasági vezetésére vonatkozó szakmai program, vezetői
koncepció,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban
résztevők megismerhessék,
 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 06.07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dalmadi Imre intézményvezető nyújt,
az 53/350-939 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatot zárt borítékban Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: gazdasági vezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik, szakmai bizottság
bevonásával.
A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását
eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai
feladóvevényt.
A Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 06.28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nagykőrös város honlapja – 2012. május 7.
Önkormányzati Hírek - aktuális száma
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okiratának módosítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

51/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint a
Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint a
Hétszínvirág Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat és az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

1-2. pont: 2012. április 26.
3-4. pont. 2012. május 15.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A 51/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat 1. sz. melléklete

A Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okiratának Módosító Okirata
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
37. § (5) és 102. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. § (2) bekezdésében és 90. §-ában foglaltak alapján a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

1.) Az 5.1 alpont, a szakfeladatok felsorolását követő első bekezdést követően az alábbi rendelkezés
törlésre kerül:
2011. augusztus 31-ig érvényes:
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelését az alábbiak szerint:

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált
nevelése és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, ezen belül:
 beszédfogyatékos,
 hallássérült, nagyothalló,
 a tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozottak együttnevelése: dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési
rendellenességeinek veszélyeztetettsége.
2011. szeptember 1-jétől érvényes:
2.) Az 5.1 alpont második bekezdésében szereplő felsorolás első francia bekezdése az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
 önálló helyváltoztatásra képes testi fogyatékos,
Fenti rendelkezések hatályba lépése a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontja.
NAGYKŐRÖS, 2012. április „

”.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

A 51/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat 2. sz. melléklete

Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okirata
Nagykőrös Város Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. § (5) és 102. §
(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2)
bekezdésében és 90. §-ában foglaltak alapján a
Hétszínvirág Óvoda

Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1.)

A költségvetési szerv neve: Hétszínvirág Óvoda
A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Ifjúság 22.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

A költségvetési szerv alapítója:

Városi Tanács, 1976. Ifjúság úti óvoda
Kossuth L. úti óvoda
A költségvetési szerv telephelye:
2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 45.
A telephelyen az intézmény alapfeladatát
intézményegységként működik.
Az intézmény típusa: óvoda
OM azonosítója: 032717
Törzsszáma: 654890

ellátó

2.)

A költségvetési szerv fenntartója:
Nagykőrös Város Önkormányzata
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

3.)

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

4.)

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510
szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020)

szervezeti

egység

Az intézmény alapszolgáltatása a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-(2)
bekezdés szerint.
5.)

A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:
5.1.

Alaptevékenységek:
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés
Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek
fejlesztését, közösségi életre történő felkészítését, a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek egyéni képesség-kibontakoztató fejlesztését.
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált óvodai nevelését az alábbiak szerint:
A beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése és
pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, ezen belül:
 hallássérült, nagyothalló, önálló helyváltoztatásra képes testi fogyatékos,
 a tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozottak együttnevelése:
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, az iskolai teljesítmény
specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége.
5.2.
6.)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Működési köre:
Nagykőrös város közigazgatási területe.
Az óvoda kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

7.)

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti feladatai ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Intézményellátó Gondnokság
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2.
A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban
rögzítik.

8.)

Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 190 fő
Az intézmény székhelyén: 90 fő
Az intézmény Kossuth Lajos úti telephelyén: 100 fő

9.)

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján,
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a Képviselőtestület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

10.)

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint gyakorolja.

11.)

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:

 2400/3 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Ifjúság u. 22. sz. alatt,
 998/17 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kossuth L. u. 45. sz. alatt található
ingatlanok és
 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök.
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos önkormányzati
vagyonrendelet alapján rendelkezik.
12.)

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felvételi körzetek

Nagykőrös, 2012. április 26.

DR. CZIRA SZABOLCS
polgármester

ZÁRADÉK: A Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratát Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. számú határozatával, a 48/1997. (V.8.) ÖT. sz., a 121/2000. (X.26.),
az 59/2004. (III.25.) ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 224/2007. (XII.13.) ÖT. sz., a 10/2008.
(I.17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V.28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI.24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III.31.) ÖT. sz.,
valamint 51/2012. (IV. 26.) módosító határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta.
Hatálybalépés: a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés időpontja.

1. sz. melléklet
Hétszínvirág Óvoda
felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke
Aulich u.
Bárány u.
Bástya u.
Béke u.
Bethlen G. u.
Bolgár u.
Csipvári u. páratlan 29-47-ig
Csipvári u. páros 8-tól
Csóka u.
Csókáserdő dűlő teljes
Déli u.
Esze T. u.
Fény u.
Földvári u.
Gógány dűlő páratlan 31-től
Gombai u.
Gulyás u.
Gyár u.
Gyöngyvirág u.
Hajnal u. páratlan
Hajnal u. páros 2, 4
Hársfa u.
Határ u. páratlan 1-33-ig
Határ u. páros
Honvéd u. páros
Hóvirág u.
Hunyadi u. páratlan
Ifjúság u.
József A. u.
Juhász u.
Kárpát u. páratlan 37-től
Kárpát u. páros 46-tól
Kinizsi u.
Kiss E. u.
Knézich u.
Kodály Z. u.
Kossuth L. u. páratlan 13-tól
Kossuth L. u. páros 36-tól
Lantos u.
Lázár V. u. páros 2-8-ig
Lencsés-V. d. teljes

Május 1. u.
Március 15. u.
Mátyás u.
Muskátli u.
Nagy S. u.
Nagyerdő dűlő teljes
Napkelet u.
Németh I. u.
Nyár u.
Nyárkútrét dűlő teljes
Orgona u.
Örkényi u.
Pálfái Bánom dűlő teljes
Pásztor u.
Pótharaszti u.
Pöcök dűlő teljes
Pöltenberg u.
Regős u.
Rózsa u.
Schweidel u.
Sirató u.
Szabó E. u.
Száraz dűlő teljes
Szegfű u .
Szőlő u.
Szurdok dűlő teljes
Tabán u.
Tárogató u.
Tavasz u.
Thököly u.
Tormás u. páratlan 29-től
Tüzér u. páratlan
Újvilág u.
Világos u.
Zalán u.
Zápor u.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Az Arany János Kulturális Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

52/2012. (IV. 26.)
1.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Kulturális
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

2.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a
közvetett közművelődési támogatásra vonatkozó eljárási szabályok kidolgozására.

3.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt az
Arany János Kulturális Központ helyiségei használatának ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtására.

4.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Arany János
Kulturális Központ bérleti, térítési díjainak megállapítását az intézmény
Önköltségszámítási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

5.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával kapcsolatos
feladatok végrehajtására.

Határidő:

Felelős:

1. pont: 2012. április 26.
2. pont: 2012. május 15.
3. pont: 2012. június 30.
4. pont: 2012. április 27.
5. pont: a jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 napon belül
1. és 5. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
2-3. pont: Dr. Nyíkos Sára jegyző
4. pont: az Arany János Kulturális Központ igazgatója
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezése
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

53/2012. (IV. 26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben az
alábbiak szerint engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépéseket:
Intézmény

Csoport

Gyermekek
száma

Ebből SNI

28
30

IV. sz. napk.
II. Rákóczi Ferenc csop.
Általános Iskola VI. sz. napk.

Számított
létszám

Túllépés
fő

%

4 (2x)

32

2

6,7

3 (2x)

33

3

10,0

csop.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Czira Szabolcs polgármestert az 1. pontban
foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 1. pont: 2012. április 26.
2. pont: 2012. május 13.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Sportfejlesztési
koncepciója megvalósítása, Cselekvési terv a
2012. évre

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

54/2012. (IV. 26.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
Nagykőrös Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciójának 2012. évi Cselekvési
tervét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
2012. április 26.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciójának
2012. évi cselekvési terve
A koncepció vonatkozó pontjai

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

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

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

A pedagógiai szakszolgálat útján biztosítja a gyógytestnevelés
feltételeit.

2012. évi cselekvési terv
Az iskolai testnevelés és diáksport-tevékenység
szervezése a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre
álló források segítségével.
Felelős:
intézményvezetők
Határidő: folyamatos
Úszásoktatás megvalósítása*
Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2012. március 1-jétől folyamatos
A pályázat kiírása és elbírálása, valamint a tanulók
díjazása.
Felelős:
OKIS Bizottság elnöke, jegyző
Határidő: tanévzáró ünnepélyek
A 2011/2012. tanévi versenyek költségeinek arányában
intézményi támogatás a költségvetésben rendelkezésre
álló előirányzat mértékéig.
Felelős:
OKIS Bizottság
Határidő: 2012. július 31.
A feladatellátás feltételeinek folyamatos biztosítása.
Felelős:
intézményvezetők
Határidő: folyamatos

Támogatja a versenysportot, a sportolók nemzetközi
sportéletben való részvételét, kiemelkedő jelentőséget tulajdonít
az olimpiai és a paralimpiai speciális eszmének. A
szabadidősport és a diáksport támogatásával elő kívánja
mozdítani a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres
testedzést.
A sportrendezvények támogatása révén ösztönözni kívánja a
lakosság minél szélesebb körének bevonását a rendszeres
testmozgásba.

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

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

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

A cselekvési terv megvalósítását segítő pályázatok benyújtása

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

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Javaslat kulturális-, közművelődési
értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő
tevékenység támogatására benyújtott pályázatok
elbírálására
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

55/2012. (IV. 26.)

önkormányzati határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2012.(II.23.) önkormányzati
határozattal kulturális-, közművelődési értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő
tevékenység támogatási pályázatra kiírt 2.400.000,- forint összeget az alábbiak szerint
osztja fel:
Pályázó Szervezet
1. Arany János Kulturális
Központ
2. Körtánc Egyesület

3. Petőfi Sándor Általános
Iskola és Diákotthon
4. Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi
Regionális Egyesülete
5. OniPrint Kft.

Javasolt támogatandó cél
AranyTér – 60 év a kultúráért

Javasolt támogatási összeg
800.000.-Ft

Augusztus 20. István, a király
rockopera bemutatása a Deák
téren
Suli Majális

800.000.-Ft

Kézműves alkotó tábor,
irodalmi est, kiállítás

70.000.-Ft

„Kincsvadászat
Nagykőrösön” című kiadvány
megjelentetése
Hagyományőrző
6. Nagykőrösi Lovas
lovasbemutató
Sportegyesület
Nagykőrös térkép kiadása
7. Country Tours Bt.
Tanévzáró gálaműsor
8. Relevé TSE
Ünnepi Könyvhét
9. Szabó Károly Olvasó
programsorozat
Társaság
„Virágos térségünkért”
10. Country Tours Kft.
szakmai konferencia a Szent
György Napi Forgatag
rendezvénysorozat részeként
Összesen:

100.000.-Ft

50.000.-Ft

100.000.-Ft
150.000.-Ft
100.000.-Ft
80.000.-Ft
150.000.- FT

2.400.000.-Ft

2.) Nagykőrös város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatott szervezetekkel kötendő – 2. sz. melléklet szerinti – támogatási szerződések
aláírására
Határidő:
Felelős:

1. pont: 2012. április 26.
2. pont: Jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

2. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata
székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester
bankszámla száma: 10915008-00000003-70920005
adószáma: 15731278-2-03
továbbiakban mint Támogató,
másrészről:

…......................................................................
székhely: …......................................................
képviseli: …......................................................
bankszámla száma: …......................................
adószáma: ……………………………………
továbbiakban mint Támogatott

között a mai napon, az alábbiak szerint:
I. A támogatás forrása, célja, összege
1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület költségvetéséről szóló 6/2012. (II.
17.) önkormányzati rendeletének 13. melléklet I/4. pontja, az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete, valamint 55/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata értelmében
Támogatottat
….............................................................................................
célra
…........................................ Ft, azaz …........................................
támogatás illeti meg.
2)
A támogatás összege 2 részletben kerül kiutalásra. A támogatási összeg 50 %-a,
…………………. Ft, azaz ……………………. Ft jelen szerződés megkötését követő 30
napon belül, a támogatási összeg fennmaradó 50 %-a. ………………………….. Ft, azaz
……………………..Ft a 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésben
meghatározott elszámolást követő 15 napon belül.

1)
2)

II. A támogatás felhasználásának szabályai
A támogatás kizárólag az e szerződésben meghatározott célra használható.
A támogatási összeg működési, fenntartási kiadásokra, reprezentációs költségekre nem
fordítható.

3)

4)

5)

6)
7)

Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni Támogatónak, ha a támogatott cél
megvalósulása meghiúsul, akadályba ütközik. A Képviselő-testület döntésének
függvényében a jelentéstételi kötelezettség teljesítése a visszafizetési kötelezettséget
nem érinti.
Támogatott vállalja, hogy az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati.
rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a támogatás felhasználásáról
pénzügyi elszámolást készít, és azt a pályázati cél megvalósítását követő 15 napon
belül, de legkésőbb 2013. év január 20-ig a Támogató részére megküldi.
A pénzügyi elszámolás tartalma: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt,
kiegyenlített, könyvelő által hitelesített számlamásolatok és számviteli bizonylatok
másolata.
Támogatott köteles az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás
felhasználásának részletes ellenőrzésére. Az elszámolt bizonylatok csak formailag
megfelelően és hiánytalanul kitöltötten fogadhatók el. A bizonylaton fel kell tüntetni,
hogy „…….Ft elszámolva Nagykőrös Város Önkormányzat 2012. évi kulturális
tevékenység támogatása terhére.” A bizonylatokat kizárólag a szervezet képviseletére
jogosult személy írhatja alá. A megfelelően záradékolt számlák másolatára kérjük
rávezetni, hogy „A bizonylat az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.”
Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a támogatás
felhasználását és a számadást.
A Támogatott az elszámolás, illetve az elszámolás elfogadásának és elutasításának
szabályaira vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés aláírásával megismerte, a
31/2010. önkormányzati rendelet kötelező erejét magára nézve elismeri.
III. Egyéb rendelkezések

1)

2)
3)

Támogatott köteles rendezvény esetében a rendezvény helyszínén, kiadványok esetén a
kiadványon, valamint a médiában az alábbi szöveget nyilvánosságra hozni: „A
rendezvényt/kiadványt Nagykőrös Város Önkormányzata támogatta”.
Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ágazati jogszabályok
és a Ptk. rendelkezései irányadóak.
Felek a támogatási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Nagykőrös, ......................................................

……………………………
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
Támogató

……………………………
Kiss Péter
Pénzügyi iroda vezető
a támogatási szerződés
ellenjegyzője

…..........................................
Támogatott

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.
könyvvizsgálójának kijelölése

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

56/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul, hogy a KŐVA Zrt. a
könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Tisza Bross Audit Kft-vel további 3 évre a
mellékelt tervezet szerint szerződést kössön.
2.) Nagykőrös Város Képviselő-testülete a KŐVA Zrt. értesítését elrendeli.
Határidő: 1. pont 2012. április 26.
2. pont 2012. május 4.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

TERVEZET!
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyfelől a
Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2750. Nagykőrös,
Lőrinc pap u. 3. Cg. 13-10-040086) képviseli Ivaskó Csaba vezérigazgató továbbiakban, mint Társaság
másfelől a
Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft (5000. Szolnok,
Kossuth tér 10/b, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000846.
Cg.: 16-09-002261) képviseli Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató – továbbiakban, mint
Könyvvizsgáló –
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya és tartalma

1.1. A Társaság 2012-…. december 31-ével végződő évekre vonatkozó, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolóinak
könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.
A könyvvizsgáló feladatait, jogait, kötelezettségeit, valamint felelősségét a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40-44. §-a, a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvényben előírtak, illetőleg ezen szerződésben foglaltak határozzák meg.
1.2. A Könyvvizsgáló a könyvvizsgálói feladatokat Krajcsné Dezsőfi Katalin bejegyzett
könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 000817) vezetésével
végzi, de jogosult a feladatok elvégzésébe más szakembert is bevonni.
2.

Jogok és kötelezettségek

2.1. A Társaság felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső
ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb
vonatkozó előírások szerinti éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő
melléklet) és üzleti jelentés elkészítéséért.
2.2. A Könyvvizsgáló a Társaság által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a
Könyvvizsgáló felel.
2.3. A Társaság minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló
számára és nem tart vissza semmilyen információt. A Társaság a Könyvvizsgáló által

kért minden információt megfelelő időben megad, és tudomásul veszi, hogy a
beszámoló fordulónapja utáni eseményekről is tájékoztatni kell a könyvvizsgálót.
2.4. A Társaság vezetése érti és elismeri arra vonatkozó felelősségét, hogy
- a pénzügyi kimutatások a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel
összhangban kell összeállítani és bemutatni;
- olyan belső kontrollt kell kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a
pénzügyi kimutatások mentesek a lényeges hibás állításoktól;
- biztosítania kell a könyvvizsgáló számára minden olyan információt, amely a
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata szempontjából a vezetés megítélése szerint
jelentősek lehetnek, vagy amelyet a könyvvizsgáló kér.
2.5. A Könyvvizsgáló ezirányú igénye esetén a Társaság vezetői és alkalmazottai
megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt
információk teljes körűek. (un. Teljességi nyilatkozat formájában)
2.6. A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan
kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló
vállalja, hogy a megbízás folyamán a Társaságról szerzett bármely információt
bizalmasan kezeli jelen szerződés megszűnése után is.
A Társaság tudomásul veszi, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-a értelmében a
Könyvvizsgáló a Társaság értesítése nélkül köteles bejelenteni a hatóságoknak, ha
bármely információ, tény vagy körülmény pénzmosásra utal. A Társaság elismeri, hogy
a fenti bejelentési kötelezettség Könyvvizsgáló általi teljesítése nem minősíthető az
információk bizalmas kezelése megsértésének.
2.7. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 40. §-ban foglaltak alapján a
Könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenteni, hogy véleménye szerint az éves beszámoló
megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi és jövedelmi helyzetről, valamint hogy az
megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen szerződés céljainak elérése
érdekében e vélemény megalkotásához a Könyvvizsgáló a következőket teszi vizsgálat
tárgyává, és jelenti, amennyiben bármelyiket nem találja kielégítőnek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a számviteli nyilvántartások megfelelősége
összhang a Társaság éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között
az éves beszámoló megfelelése a jogszabályban előírt és az elfogadott számviteli
szabványoknak és alapelveknek, valamint
a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt
információk és magyarázatok megadása
a Társaság belső szabályozottsága.
egyéb, jogszabályokban kötelezően előírt vizsgálatok

2.8. A fentieken túl, amennyiben a Könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt vagy eseményt
észlel, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja

maga után, a Könyvvizsgáló jogosult a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni.
Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok
által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. Amennyiben a Könyvvizsgáló
a Társaság legfőbb szervének összehívására vonatkozó kötelezettségének eleget tett, a
legfőbb szerv összehívásának, illetve a szükséges döntések meghozatalának Társaság
általi elmulasztásából eredő kárért a Könyvvizsgáló nem felel sem a Társasággal, sem
harmadik féllel szemben.
.
Amennyiben a Könyvvizsgáló a fenti kötelezettségének eleget tett, a szükséges
döntések meghozatalának a Tulajdonos és a Társaság általi elmulasztásából eredő kárért
a Könyvvizsgáló nem felel sem a Társasággal, sem harmadik féllel szemben.
2.9. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége és kötelezettsége a
Társaságot terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az
valószínűsíthetően feltárja az éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból
eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák
teljes felderítése. A könyvvizsgálat célja, hogy lehetővé tegye a Könyvvizsgáló számára
arra vonatkozó vélemény kiadását, hogy a pénzügyi kimutatások valamennyi lényeges
szempontból megfelelnek-e a meghatározott beszámoló-készítési elveknek. Teljes
bizonyosság nem szerezhető a könyvvizsgálati bizonyíték és a csalás jellege miatt. A
Társaság tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Könyvvizsgáló nem felelős és nem
tehető felelőssé a csalások és hibák megelőzéséért.
2.10. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék nem minősül arra vonatkozó
könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától.
2.11. A Társaság elismeri, hogy a Könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata
részeként nem vizsgálja részletesen a Társaság adózási, társadalombiztosítási és
vámfizetési helyzetét, valamint a kapcsolódó számításokat és bevallásokat. A Társaság
elfogadja, hogy ő felel az említett bevallások elkészítéséért és benyújtásáért, valamint az
azokat alátámasztó nyilvántartások vezetéséért, továbbá elfogadja, hogy a magyar
adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar
számviteli törvénnyel összhangban elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka
nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott éves beszámolót és
adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.
2.12. A Társaság tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai
nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban
foglaltak a teljes beszámolótól függetlenül nem használhatók fel. Ha a Társaság a
könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni - pl. az éves
beszámolótól függetlenül -, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése
szükséges.
2.13. A felek lerögzítik, hogy a Könyvvizsgálót - az érvényes jogszabályoknak megfelelően a tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a Társaság nem utasíthatja.

2.14. A Társaság tudomásul veszi, hogy ha a könyvvizsgálónak utólag olyan tények jutnak
tudomására, amelyeket az érintettek a vizsgálat során nem tártak fel, joga és kötelessége
utóvizsgálatot végezni, melynek eredményétől függően jelentését kiegészíteni, vagy
jelentését módosítani.
2.15. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 7-12. §-ai a könyvvizsgálók
számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő. Ennek alapján a jelen
szerződéskötéskor a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője (a jelen szerződést
aláíró személyek, valamint a kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra
kerülnek. A Pmt. 10. § (3) bekezdése alapján a megbízó ügyfél a szerződéses kapcsolat
fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a megbízott könyvvizsgálót értesíteni, ha az
ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár a megbízó ügyfél, akár az azonosított
képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következne be. Az
azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap kitöltésével és
az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való hozzájárulás
megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a
könyvvizsgáló másolatot készíthet.
2.16. A Társaság köteles a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat időtartamát előre egyeztetni,
részére az auditáláshoz szükséges anyagot, információt kellő időben átadni, illetve
megadni.
3.

A szerződés időtartama, könyvvizsgálati díj:

3.1. Jelen megbízási jogviszony 201….. évi üzleti évről készült beszámoló auditálásáig, az
arról készített éves beszámolót elfogadó tulajdonosi döntés időpontjáig, legkésőbb
201…. május 31-ig érvényes.
3.2. A megbízási díj ……….Ft/hó (azaz ………………………… Ft/hó), amely összeg nem
tartalmazza az ÁFÁ-t.
3.3. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.2. szakaszban meghatározott díj
számlázása és fizetése negyedévente történik a negyedév középső hónapjában, mely
időpont egyben a szerződés ÁFA törvény szerinti teljesítési időpontja is.
3.4. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell 10 munkanapon belül teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén a Társaság a Ptk. 301/A.§-a szerinti mértékű késedelmi
kamatot köteles megfizetni.
3.4. Amennyiben a Társaság késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a
Könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a Könyvvizsgáló befolyásán
kívül eső körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem
kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Könyvvizsgáló tájékoztatja erről a Társaság
vezetését, valamint jogosult a Könyvvizsgálói jelentés elkészítését és a szerződést
felfüggeszteni. Amennyiben késedelem történik és/vagy többlet feladatok elvégzése
válik szükségessé a fenti okok következtében, a Könyvvizsgáló a szerződés
teljesítéséhez szükséges többlet időráfordítás alapján további díjazásra jogosult.

A jelentések megírásához használt nyelv

4.

4.1. Az éves beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni, a könyvvizsgálói jelentést magyar
nyelven kell kibocsátani.
Egyéb rendelkezések

5.

5.1. A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja.
5.2. A Könyvvizsgáló és a Társaság a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott
bármilyen szerződésszegéséért vagy káráért a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és
339. §-ának rendelkezései az irányadók.
5.3.

A jelen szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondással megszűntetheti, amennyiben
a másik fél a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és
ez a szerződésszegés a fél felszólítása ellenére, az annak megszűntetésére megszabott
ésszerű határidőn túl is fennáll. A rendkívüli felmondás a szerződést azonnali hatállyal
szűnteti meg.

5.4. Amennyiben jelen szerződésből eredően a felek között vita merül fel, a felek kötelesek
egymással a vitás kérdéseket egyeztető tárgyalások útján rendezni. amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy felek jogvitáik tekintetében alávetik magukat a
Szolnoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességének
5.5. Jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyvben
foglaltak az irányadók.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt és teljes szövegét elfogadottnak tekintve jóváhagyólag aláírták.
Szolnok, 2012. …………………………

Ivaskó Csaba
vezérigazgató
Társaság

Krajcsné Dezsőfi Katalin
igazgató
Könyvvizsgáló

1. sz. melléklet
A könyvvizsgálói szolgáltatást végző
neve: Tisza Bross Audit Kft.
címe: 5000. Szolnok, Kossuth tér 10/b.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP
a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §-ában előírt feladat végrehajtásához
Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2750. Nagykőrös, Lőrinc
pap u. 3. Cg. 13-10-040086) képviseli Ivaskó Csaba vezérigazgató - továbbiakban, mint
Társaság
1. Természetes személy ügyfél esetén rögzítendő adatok:
a) családi és utóneve (születési neve):
b) lakcíme:
c) állampolgársága:
d) azonosító okmányának típusa és száma:
e) külföldi esetében magyarországi tartózkodási helye:
f) születési helye, ideje:
g) anyja neve:
2. Szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)
azonosítása esetén rögzítendő adatok
a) neve, rövidített neve:
Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének
címe:
2750. Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.
c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb
szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló
határozat számát vagy nyilvántartási száma: 13-10-040086
d) főtevékenysége: önkormányzati vagyonkezelés
e) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és
beosztása:
Ivaskó Csaba vezérigazgató
f) ha külföldi szervezeti ügyfélnek van kézbesítési megbízottja, akkor a kézbesítési
megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai:
3. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok:
 a szerződés típusa, tárgya: a Kkt. 3. § (1). bek. pontja szerinti könyvvizsgálói
tevékenységre szól a szerződés
 időtartama: 201…. - 201… évi éves beszámolók auditálása
 a teljesítés körülményei:

4. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat
Alulírott Ivaskó Csaba vezérigazgató (ügyfél képviselője) a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
(továbbiakban: Pmt.) 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról,
hogy a könyvvizsgálati szerződéssel kapcsolatban
a) saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél (szervezet) érdekében járok el,
vagy
b) más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el
(megfelelő szövegrész megjelölendő!)
b) válasz esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom:
a) családi és utónevét (születési nevét),
b) lakcímét,
c) állampolgárságát,
d) azonosító okmányának típusát és számát,
e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;
f) születési helyét, idejét,
g) anyja nevét
(a b) válasz kitöltése esetén a)-c) pontok alatt adatok felvétele kötelező!)

Egyéb nyilatkozatok:


Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás
során bemutatott okiratokról a megbízott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég másolatokat
készítsen.



Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. §-a szerinti, más
szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
cég az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

(Vastag és dőlt szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó!)

Szolnok, 2012……………………………..

Ivaskó Csaba
vezérigazgató
(ügyfél képviselője)

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:
”Kulturált
települési
környezetért” pályázati felhívás
kiírása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

57/2012. (IV. 26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat 2012. évre „Kulturált települési környezetért”
elnevezéssel pályázatot hirdet a mellékelt pályázati felhívásokban foglalt feltételekkel.
2.) Hozzájárul a felhívás 2012. évi költségvetési igényének, 388.000.- Ft összegnek
„parkfenntartás” szakfeladat terhére történő biztosításához.
Határidő:
Felelős:

2012. június 1.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Pályázati felhívás!

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé
„Virágos Nagykőrösért 2012”
elnevezéssel.
A pályázat célja: azon Nagykőrösi lakosok és szervezetek munkájának értékelése, elismerése,
akik kiemelkedően sokat tesznek a város külső megjelenéséért, az élhetőbb Nagykőrös
megteremtéséért.
A pályázaton 4 kategóriában indulhatnak Nagykőrösi bejelentett lakcímmel rendelkező
magánszemélyek, vagy Nagykőrösi telephellyel rendelkező jogi személyek.
1.
2.
3.
4.

kategória: Családi házak környezetének ápolása, virágosítása
kategória: Csoportos lakások előkertjének virágosítása
kategória: Erkélyek virágosítása
kategória: Közintézmények környezetének fenntartása

A pályázatok elbírálásánál fontos szempontok:
- Pályázni közterületről bárki által jól látható területtel, vagy az ingatlan előtt
található közterülettel lehet.
- A pályázatban megjelölt közterületen parlagfű és egyéb gyomnövény ne
legyen.
- A zöldfelület egyes elemeinek összhangja gondozottsága.
- 2012-ben kiemelt bírálati szempont a közösségi munka értékének elismerése.
A pályázat benyújtásánál szükséges a pályázó nyilatkozata, melynek értelmében a
pályázatban szereplő terület a tulajdonát (bérletét) képezi, vagy azzal határos közterület.
A pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzata címére (2750. Nagykőrös, Szabadság tér 5.)
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető, vagy Nagykőrös Város honlapjáról
letölthető formanyomtatványon.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 1.
Pályázat elbírálására 2012. augusztus 1-ig kerül sor.
Minden pályázó részére sikeres részvételt kívánok!

Nagykőrös, 2012. ……………….

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

NEVEZÉSI LAP
A 2012. évi „Virágos Nagykőrösért 2012” versenyfelhíváson való részvételhez.

Pályázó neve:

…………………………………………………….

Lakcíme:

…………………………………………………………

Telefonos elérhetősége: ………………………………………………………..
A pályázaton részt vevő ingatlan, közterület címe: ………………………………………….
Társasház esetén a képviselő neve(telefonos elérhetősége): ……………………………….
Milyen kategóriában kíván pályázni? (A megfelelő kategória bekarikázással jelölendő!)
1.
2.
3.
4.

kategória: Családi házak környezetének ápolása, virágosítása
kategória: Csoportos lakások előkertjének virágosítása
kategória: Erkélyek virágosítása
kategória: Közintézmények környezetének fenntartása

A pályázaton szereplő zöldfelület nagysága: …………………m2
A zöldfelületen milyen növények találhatók? (A megfelelő növény aláhúzással jelölendő!)
o
o
o
o
o

Gyep
Egynyári virág
Fa
Évelő lágyszárú növény
Cserje

Nagykőrös, 2012. …………………..
……………………………
Pályázó aláírása

A nevem és az általam megpályázott közterület címének kizárólagosan a „Virágos
Nagykőrösért” pályázattal kapcsolatban történő megjelentetéséhez hozzájárulok / nem járulok
hozzá.*
*A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

………………………………
Pályázó aláírása

Pályázati felhívás
Nagykőrös Város Önkormányzata művészeti pályázatot hirdet óvodás és iskolás
gyerekek részére
„Virágok közt élek” elnevezéssel.
Pályázni lehet:
- Irodalmi alkotással, melynek műfaja szabadon választott
Képzőművészeti alkotásokkal, melyek bármely technikával készülhetnek

-

-

Az alkotások hátoldalán szerepeljen:
- A mű címe, a pályázó neve és címe
A pályázó életkora (iskolásoknál osztálya), az intézmény neve és címe
A pályázó a borítékra írja rá:
„Virágok közt élek” 2012.”

A pályázatok tartalma:
A pályázatnak azt kell bemutatnia, hogy a pályázó miben látja a kultúrált településkép
megvalósításának lehetőségét, miként lehet a közösség által a célt megvalósítani.
Beküldési határidő:
2011. július 15.
Cím:
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Nagykőrös, Szabadság tér 5.
A beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el.
Díjátadás:
A Képviselő-testület szeptemberi ülését megelőzően, melynek pontos idejéről a pályázók írásban
értesülnek.
A díjnyertes pályamunkák kiállítás keretében lesznek megtekinthetők!
Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!
Nagykőrös, 2012. május 29.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Pályázati felhívás
Nagykőrös Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet nagykőrösi gyermekek és felnőttek részére
„Nagykőrösi virágoskert”elnevezéssel.
Pályázni lehet:
Nagykőrös értékeit, szép kertjeit, kertrészleteit, jellemző természeti értékeit bemutató fotóval. A pályamunkából
egyértelműen ki kell tűnni annak Nagykőröshöz való kötődésének:
A pályázatok elbírálására két kategóriában kerül sor:
 Gyermek
 Felnőtt
kategóriák, ezért a pályamunkák benyújtásakor fel kell tüntetni a pályázó neve és címe mellett életkorát is.
Részvételi feltételek:
A pályázatra elsősorban nagykőrösi lakosok pályamunkáit várjuk életkori kötöttség nélkül.
Beküldési határidő:
2011. július 15.
Cím:
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Nagykőrös, Szabadság tér 5.
vagy elektronikusan: ragoildiko@nagykoros.hu
A beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el.
Díjazás:
A pályázat kategóriánkénti első helyezettje digitális fényképezőgépet vehet át. A további helyezettek
könyvutalvány átadásával kerülnek díjazásra.
Díjátadás:
A Képviselő-testület szeptemberi ülését megelőzően, melynek pontos idejéről a pályázók írásban értesülnek.
Szerzői jogok és adatvédelem:
A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a
benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem
áll fenn.
A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett
személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók
egyébként más személyiségi jogait sem sértik.
A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés
felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A díjnyertes pályamunkák kiállítás keretében lesznek megtekinthetők!
Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!
Nagykőrös, 2012. május 29.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Kül- és belterületi földutak rendezése
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

58/2012. (IV. 26.)

önkormányzati határozat

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határozat 2. pontjában lévő külés belterületi földutak rendezésének ütemezett megvalósítását jóváhagyja.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2012. évben, az
I. és II. ütemben az alábbi kül-, és belterületei földutak, ill. földút szakaszok kerüljenek
rendezésre:
a, Az I. ütemben rendezendő külterületi földutak:
Hrsz.
Út megnevezése/elhelyezkedése
Rendezendő Rendezendő
felület
hossz szélesség
(m2)
(m)
(m)
0834
Pöcöki út - a Kőrös-ér átereszéig
500
3
1 500
0865/2 Ménesi út végétől a nagyerdő 500
3
1 500
irányába
044
az ún. „nemzetközi” út a 441 sz. 1600
4
6 400
főút felé
11220; Abonyi út a „nemzetközi” útig
2100
4
8 400
0115/2
Az Ádám L. u. aszfaltos részének
folytatása (Református temető
keleti oldala)
10061
Az Ádám L. u. aszfaltos részének
folytatása (Református temető
keleti oldala) a 3. dűlőút kelet felé
0337/13; Kocséri útról jobbra nyíló - volt
0340/4 Arany J. Mgtsz Iroda előtti dűlőút
3236/1

0244
0240

0611/5

400

4

1 600

200

4

800

400

4

1 600

A törteli útról nyíló, a Vásártér 2000
északi részén vezető út
A törteli útról nyíló, a Vásártér 100
északi részén vezető út folytatása
délre
Pálfája erdőhöz kivezető aszfalt 950
útról balra nyíló első dűlőút

5

10 000

9

900

4

3 800

0623

11811
12404
12603

12558

12884

9874

Fűzfás útról nyíló bal oldali 950
dűlőút (a Kőrös-ér mellett lévő
dűlőút)
Fűzfás út
1460
Pálfája erdő melletti dűlőút
400
Cegléd irányába (441. sz. főútról 400
nyíló) a város tábla utáni 2. dűlőút
balra
Cegléd irányába (441. sz. főútról 50
nyíló) a város tábla utáni 3. dűlőút
balra
A Nagyerdő irányába a Ménesi 100
útról a vasúti átkelőtől visszább
jobbra nyíló dűlőút
Az Ádám L. u. aszfaltos részének 400
folytatása (Református temető
keleti oldala) a 1. dűlőút kelet felé
Összesen:

4

3 800

4
4
3

5 840
1 600
1200

4

200

3

300

3

1200

50640

b, A járhatóság biztosítása érdekében I. ütemben rendezendő belterületi
földutak:
Út megnevezése/elhelyezkedése
Rendezendő
Rendezendő
felület (m2)
hossz (m) szélesség
(m)
Áchim A. u. kritikus része
371
7
2 597
Honvéd u.
336
6
2016
Lehner u.
107
3
321
Zátony u.
329
4
1316
Váczi F. u.
96
5
480
Haris u.
135
5
675
Kórház u.
194
5
970
Eper u.
139
5
695
Baross G. u.
375
5
1875
Esze Tamás u.
190
5
950
Aulich L. u.
301
4
1204
Kund u.
65
5
325
Kurucz u.
102
4
408
Gubody u.
195
5
975
Hangácsi u.
150
5
750
Leininger u.
103
5
515
Kiss Ernő u.
97
4
388
Nagy Sándor u.
133
3
399
Pöltenberg u.
168
3
504

Knézich u.
Schweidel u.
Tárogató u.
Sirató u.
Téglagyári u.
Szabadszállási u.
Sas u.
Krúdy u.
Kassai u.
Tusnád u.
Huszár u.
Temesvári u.
Bulcsú u.
Balaton utca végén a postaládák
melletti földút (5913 hrsz.)
Összesen:

207
230
383
248
76
131
115
342
274
158
145
280
110
200

4
4
3
4
5
5
4
5
5
5
4
4
3
4

828
920
1149
992
380
655
460
1710
1370
790
580
1120
330
800
26617

c, A II. ütemben rendezendő belterületi földutak:
Út megnevezése/elhelyezRendezendő
kedése
hossz (m) szélesség
(m)
Hosszúhát u.
171
4
Határ u.
646
5
Maros u.
347
4
Dankó P. u.
302
4
Munkácsy u.
195
5
Gyimes u.
131
4
Hungária u.
140
3
Vak Bottyán u.
142
3
Kikelet u.
77
3
Tátra u.
150
4
Összesen:

Rendezendő
felület (m2)
684
3230
1388
1208
975
524
420
426
231
600
9686

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Átfogó értékelés Nagykőrös város
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

59/2012. (IV. 26.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Nagykőrös Város gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló értékelését elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2012. május 31.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A Városi Bölcsőde 2012. évi nyári
nyitvatartási rendjének jóváhagyása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

60/2012. (IV. 26.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a Városi Bölcsőde 2012.
július 1. napjától 2012. július 31. napjáig terjedő nyári szünetét.
Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Bujdosó Balázs intézményvezető

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Éves belsőellenőrzési jelentés 2011. évről

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

61/2012. (IV. 26.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2011. évről készült éves összefoglaló
belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
Határidő: 2012. április 26.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Zárt Ülés!
Tárgy: „Nagykőrös Városért” Közalapítvány
Alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása.
Javaslat „Nagykőrös Városért” Közalapítvány
Felügyelő Bizottság új tagjának megbízására

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

62/2012. (IV. 26.)

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Zárt Ülés!
Tárgy: Kőrösi vagyonkezelő Zrt. 2011.
évi éves beszámolója

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

63/2012. (IV. 26.)

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
László Ferenc sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

