Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A járási (fővárosi
hivatalok
kialakításáról
megállapodás aláírása

kerületi)
szóló

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

129/2012. (IX. 27.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Pest
megye Nagykőrös székhelyű Nagykőrösi Járási Hivatal kialakítása érdekében a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás aláírására és
annak folyamatos szükséges mértékű aktualizálására.

Határidő: 2012. szeptember 27-től folyamatos
Felelős:
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Beszámoló Nagykőrös Város
Önkormányzat
2012.
I.
félévi
gazdálkodásáról

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

130/2012. (IX. 27.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat
gazdálkodásáról szóló 2012. I. féléves beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Ceglédi u. 26. sz. alatti sporttelep
Kőrisfa
SE.
használatába
volt
ingatlanrészének helyzete
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

131/2012. (IX. 27.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2011. (XI.24.)
önkormányzati határozatával elrendelt Ceglédi út 26. szám alatti sporttelep
ingatlanrészére a Kőrisfa SE-vel megkötött, hasznosítási szerződés előterjesztéshez
mellékelt teljeskörű felülvizsgálatát elfogadja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát a Kőrös-Royal
Sportegyesülettel az 1. pont szerinti ingatlan maximum 15 éves hasznosításával
kapcsolatos, önkormányzati érdeket szolgáló, sport célú használatot és rendezett jogi
helyzetet biztosító további tárgyalásokra a mellékelt szerződés tervezet keretein belül
vagy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére is, egyezségi szándék
esetén.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete amennyiben a 2. pont szerinti
tárgyalás és szerződés kötési, vagy a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésére irányuló szándék 60 napon belül nem vezetne eredményre, az
előterjesztéshez mellékelt jogi vélemény figyelembe vételével az önkormányzat jogi
képviseletét ellátó Dr. Papp Katalin Ügyvédi Irodát a szerződés megszüntetésének
előkészítési feladatainak ellátására felhatalmazza.
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
érintettek tájékoztatására.
Határidő: 1.-2. pontokra: 2012. szeptember 27.
3. pontra folyamatosan, a képviselő-testület 2012. 12. 31-ig történő tájékoztatása
mellett
4. pontra jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül.
Felelős: 1.-2.,4. pontokra Dr. Czira Szabolcs polgármester
3. pontra Dr. Czira Szabolcs polgármester és Dr. Papp Katalin
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

MELLÉKLET

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nyugszöv. helyiségbérlete
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

132/2012. (IX. 27.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a Kőva Zrt. és a
Nyugdíjas Klubok Szövetsége között a Dalmady u. 3. sz. alatti épület használatára
érvényben lévő bérleti szerződés az alábbiak szerint módosításához.
Nagykőrös Város Önkormányzata az 1. sz. mellékletben szereplő Együttműködési
Megállapodás alapján a Nyugdíjas Klubok Szövetsége helyiségbérleti szerződéséből
az általuk használt Dalmady utcai 228 m2 teljes nagyságú helység minden tagklub által
közösen használt összesen 171 m2 nagyságú helyiségére jutó 230.-Ft./m2 + ÁFA
bérleti díj megfizetését a Kőva Zrt. részére átvállalja az évenkénti infláció követés
alkalmazásával, öt éves időtartamra 2012. október 15-től kezdődően.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a bérleti díj
részbeni átvállalása csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Nyugszöv.
tagszervezetei az Együttműködési Megállapodásban rögzített egyéb feltételeket
vállalja.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj részbeni
átvállalásához szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
az 1. sz. mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodás aláírására.
5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.

Határidő: 1., 2. pont: 2012. szeptember 27.
3. pont: 2012. október 31.
4. pont: KŐVA Zrt. és Nyugszöv. közötti szerződés megkötését követő 15 napon
belül az aláírást követő határnaptól kezdődően
5. pont: 2012. október 5.
Felelős: 1.,2., 3., 4. és 5. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

1. sz. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(a Nagykőrös, Dalmady utca 3. sz. alatti ingatlan helyiségei bérleti díjának részbeni
átvállalásáról)
TERVEZET
Amely létrejött egyrészről a(z)
Nagykőrös Város Önkormányzata
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Adószáma: 15731278-2-13
Bankszámlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10915008-00000003-70920005
Telefonszám: +36-53-550-300
Faxszám: +36-53-351-058
E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu
mint támogató (továbbiakban: Támogató)
Másrészről a(z)
Nyugdíjasok Szövetsége
Cím: ……………………………
Képviseli: ……………………………
Adószáma: ……………………………
Bankszámlaszáma: ……………………………
Telefonszám: ……………………………
Faxszám: ……………………………
E-mail cím: ……………………………
…………………….. nyugdíjas szervezet
Cím: ……………………………
Képviseli: ……………………………
Adószáma: ……………………………
Bankszámlaszáma: ……………………………
Telefonszám: ……………………………
Faxszám: ……………………………
E-mail cím: ……………………………
…………………….. nyugdíjas szervezet
Cím: ……………………………
Képviseli: ……………………………
Adószáma: ……………………………
Bankszámlaszáma: ……………………………
Telefonszám: ……………………………
Faxszám: ……………………………
E-mail cím: ……………………………

…………………….. nyugdíjas szervezet
Cím: ……………………………
Képviseli: ……………………………
Adószáma: ……………………………
Bankszámlaszáma: ……………………………
Telefonszám: ……………………………
Faxszám: ……………………………
E-mail cím: ……………………………
…………………….. nyugdíjas szervezet
Cím: ……………………………
Képviseli: ……………………………
Adószáma: ……………………………
Bankszámlaszáma: ……………………………
Telefonszám: ……………………………
Faxszám: ……………………………
E-mail cím: ……………………………
mint kedvezményezettek (továbbiakban: Kedvezményezettek)
együttesen Felek között, az alábbi feltételek szerint.
I. Az együttműködési megállapodás tárgya
Támogató a 132/2012. (IX.27.) önkormányzati határozatával a 2750 Nagykőrös, Dalmady
utca 3. sz. alatti ingatlanban bérelt helyiségek – érvényes bérleti szerződés(ek) alapján –
bérleti díjának részbeni átvállalásával támogatni kívánja a Kedvezményezettek aktív közösség
formáló munkáját jelen együttműködési megállapodásban rögzített feltételek szerint.
II. Az együttműködési megállapodás célja
A Kedvezményezettek által bérelt önkormányzati tulajdonú bérlemény bérleti díjának
támogatása. Ennek érdekében a Felek az együttműködési megállapodás ideje alatt közösen
együttműködnek.
III. Az együttműködés módja
Támogató vállalja, hogy a Kedvezményezettek által bérelt minimum 228 m2 nagyságú
helyiség(ek) területe után fizetendő bérleti díjat a kezelő (Kőva Zrt. 2750 Nagykőrös Lőrinc
pap u. 3.) felé 171 m2 x 230.-Ft. = 39.330.-Ft.+ ÁFA/hó összegben, az évenkénti infláció
követés alkalmazásával 2012. október 15-től kezdődően megfizeti 5 éven keresztül abban az
esetben, hogyha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
1.

Kedvezményezettek minimum 228 m2 nagyságú helysége(ke)t bérelnek a kezelőtől.

2.
3.
4.
5.

Kedvezményezettek a bérelt helysége(ke)t kizárólag a nyugdíjas szervezetek
tevékenységével összefüggésben használják.
Kedvezményezettek a továbbiakban helyet biztosítanak a városi nyugdíjasok részére
nyelv- és számítógépes tanfolyamok megtartására.
A fenti támogatás elnyeréséhez évente támogatási kérelmet kell benyújtania a
Kedvezményezetteknek Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez.
Kedvezményezetteknek nem lehet közüzemi díjtartozása a Kőva Zrt. felé.
Kedvezményezetteknek nem lehet bérleti díj tartozása a kezelő felé. Kizárólag a
kezelő által kiszámlázott és a Kedvezményezettek által a támogatás feletti rész kezelő
részére kifizett bérleti díja után adható támogatás. A támogatás átutalása közvetlenül a
kezelő részére történik.
IV. A Felek jogai és kötelezettségei

Felek rögzítik, hogy a Támogatónak joga van az együttműködési megállapodás érvényességi
ideje alatt a Kedvezményezettek tevékenységét és a bérlemény használatát ellenőrizni.
Amennyiben a Kedvezményezettek a bérleményt nem a rendeltetésének megfelelően
használják a támogatás megvonható.
Az együttműködési megállapodás során bármelyik fél érdekkörében felmerülő kérdésekben a
Felek kötelesek egymással egyeztetni, valamint a szükségessé vált nyilatkozatok megtétele
előtt kötelesek lehetőséget biztosítani egymás részére azok tartalmának megismerésére.
Felek kötelesek tájékoztatni egymást, ha az együttműködési megállapodásban általuk vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve
bármely olyan körülményről, amely az együttműködési megállapodás célját befolyásolja.
Kedvezményezetteknek a támogatás igénybevételéhez évente (minden év október 15-ig, 5
évig) támogatási kérelmet kell benyújtania.
Támogató a támogatási kérelmet köteles megvizsgálni és elbírálni, majd az eredményről a
Kedvezményezetteket és a kezelőt értesíteni. A támogatási kérelm alapján a bérleti díj
részbeni átvállalását tárgyévre kell megállapítani.
V. A Megállapodás megszűnése, megszűntetése és módosítása
A Felek adataiban bekövetkezett változások, nem igénylik az együttműködési megállapodás
módosítását, de egymás felé értesítési kötelezettséget vállalnak. Az adatok változásáról a
Felek haladéktalanul értesítik egymást, írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok
benyújtásával.
Jelen együttműködési megállapodást a Felek határozott időre kötik, 5 éves időtartamra. Az
együttműködési megállapodás a Felek aláírásával lép életbe, melyet mindegyik fél írásban, 30
napos határidővel mondhat fel. Az együttműködési megállapodás a Felek egyetértésével
módosítható.

VI. Záró rendelkezések
A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott jogi kérdésekben a vonatkozó
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat átolvasták, megértették és
akaratukkal mindenben megegyezőnek elfogadva a mai napon … példányban aláírják.

Nagykőrös, 2012. …………………….

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

Nagykőrös, 2012. …………………………

Nagykőrös, 2012. ………………………..

…………………………………
…………………………….
………………………………….
Kedvezményezett képviseletében

Nagykőrös, 2012. …………………………

…………………………………
…………………………….
………………………………….
Kedvezményezett képviseletében

…………………………………
…………………………….
………………………………….
Kedvezményezett képviseletében

…………………………………
…………………………….
………………………………….
Kedvezményezett képviseletében

…………………………………
…………………………….
………………………………….
Kedvezményezett képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………
Kiss Péter
pénzügyi irodavezető

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A köznevelési
fenntartása és működtetése

intézmények

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

133/2012. (IX. 27.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény által biztosított felhatalmazás alapján a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet szerint
1.1. benyújtja a működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmet,
1.2. a mellékelt nyilatkozatot teszi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működtetési kötelezettség alóli
mentesülés iránti kérelem benyújtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

1-2. pont: 2012. szeptember 30.

Felelős:

1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Melléklet

Szándéknyilatkozat
3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján

Nagykőrös Város Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.

Kelt: Nagykőrös, 2012. szeptember 27.

P.H.

Dr. Nyíkos Sára
jegyző

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös, Krúdy Gyula utcai
telektömb
övezeti
besorolásának
módosítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

134/2012. (IX. 27.)

1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagykőrös, Krúdy Gyula
utcai telkek intézményi területből lakóövezetbe történő átsorolását.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 1. pontban meghozott
döntéssel érintettek értesítését.

Határidő: 1. pont esetében: 2012. szeptember 27.
2. pont esetében: 2012. október 5.
Felelős:
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: 171/2010. (XII.16.) ÖT. sz.
határozatban
biztosított
támogatás
maradványának felhasználása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

135/2012. (IX. 27.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 171/2010.
(XII.16.) ÖT. sz. határozatban biztosított támogatás maradványát, 1.538.230 Ft-ot a
Nagykőrös Városért Közalapítvány a felújított városközpontban felállítandó
Országzászló költségeire használja fel.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős:
Bencsik Géza Kuratórium elnöke

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Az Arany János Kulturális
Központ helyiségeinek használata, a
bérbeadás szabályozása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

136/2012. (IX. 27.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Arany János
Kulturális Központ igazgatóját az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának
módosítására.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Arany János
Kulturális Központ igazgatóját a 2013. évi munkaterv és díjszabás fenntartói
jóváhagyásra történő benyújtására.
Felelős:
Határidő:

1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Arany János Kulturális Központ igazgatója
1-2. pont: 2012. október 10.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Az épített örökség helyi
értékeinek védelmére adható rendeletben
szabályozott 2012. évi II. pályázat bírálata

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

137/2012. (IX. 27.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített örökség helyi
értékei védelmének érdekében a mellékletben foglaltak szerinti összegekkel támogatja a
benyújtott pályázatokat.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletét képező Támogatási Szerződések
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont esetében:
2012. szeptember 27.
2. pont esetében:
2012. október 15.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Igényelt
támogatás
(Ft)

Az 5/2011. (II. 18.)
önkormányzati
rendelet 11.§
értelmében
maximálisan
adható támogatás
(Ft)

Képviselőtestület döntése
alapján a
támogatás
mértéke

Beérkezett
pályázat
iktatószáma

Pályázó
neve

Felújítandó
épület címe

Hrsz

Védettség foka

Tervezett felújítás

Tervtanács
2174-56/2012.
(2012. 09. 04.)
számú
állásfoglalása

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

1.

119366/2012

Palásti
Ferencné

Nagykőrös,
Kecskeméti
út 19.

2943

helyileg védett,
feltétlen
megtartandó
védelemmel

Utcai homlokzat
felújítás

Támogatja

Támogatja

330 000

330 000

330 000

2.

119367/2012

Kőris
Otthon

Nagykőrös,
Ady E. u.
16.

3920

helyileg védett,
megtartandó
védelemmel

Utcai nyílászárók
cseréje

Támogatja

Az igényelt támogatás
összegének 50%-t
javasolta biztosítani

660 000

660 000

660 000

3.

119368/2012

Dr. Tímár
Erzsébet

Nagykőrös,
Bakos A. u.
6.

4105

helyileg védett,
feltétlen
megtartandó
védelemmel

Utcai homlokzat
felújítása

Támogatja

Támogatja

330 000

330 000

330 000

Ssz.

Pénzügyi és
Városüzemeltetési
Bizottság állásfoglalása

Megjegyzés

l

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Az Intézményellátó Gondnokság
beszámolója a közcélú zöldfelületek
fenntartásának első féléves tapasztalatairól

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

138/2012. (IX. 27.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Intézményellátó Gondnokság
közcélú zöldfelületek fenntartásának első féléves tapasztalatairól szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül
Dr. Czira Szabolcs polgármester
Dalmadi Imre intézményvezető

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzati
tulajdonú
sportingatlanok
állapotfelméréséről

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

139/2012. (IX. 27.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a tulajdonában lévő Ceglédi u. 26,
Hársfa u. 15. és Deák tér 2. sz. alatti sportingatlanok állapot felmérésével kapcsolatos
tájékoztatást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 27.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő
támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. rendelete
alapján Józsa Lajos egyéni vállalkozó által benyújtott
kérelem elbírálása
K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

140/2012. (IX. 27.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások
munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. rendelete alapján
benyújtott kérelmet támogatja az alábbiak szerint:
Támogatott
Székhely
Támogatott új
Támogatási összeg
álláshelyek száma
Józsa Lajos
Nagykőrös
1
300.000 Ft
egyéni vállalkozó
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1. pontban meghatározott egyéni vállalkozóval a támogatási szerződés megkötésére, a
mellékletben foglalt szerződés-tervezet szerint.
Határidő:

1. pont: 2012. szeptember 27.
2. pont: 2012. október 29.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs, polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET
amely létrejött egyrészről:

Nagykőrös Város Önkormányzata
székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
képviseli Dr. Czira Szabolcs, polgármester,
mint támogató (továbbiakban: Támogató)

másrészről:

Cégnév/Név: ………………………….
képviselő:
………………………….
Adószám, adóazonosító jel: ……………………..
Számlavezető pénzintézet neve:………………….
Bankszámla száma: ……………………….
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
I.
A szerződés tárgya
1) Szerződő Felek rögzítik, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III.
27.) ÖT sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján Kedvezményezett 2012. június 18án beérkezett kérelmét az önkormányzat 140/2012. (IX. 27) önkormányzati határozatával
300.000 Ft, azaz háromszázezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak – az abban meghatározottak szerint - a jelen
támogatási szerződés megkötésére.
2) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés I./1. pontjában szereplő
támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.12.15-i 1998/2006/EK Európai
bizottsági rendelettel (HL L sorozat 379/5/ 2006.12.28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK
rendelet) összeegyeztethető és csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
A támogatás támogatástartalma: …………………… Ft.
3) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a
fent említett rendelet alapján, a helyi vállalkozások számára új álláshelyek létrehozásának
támogatása céljából a jelen támogatási szerződés I/1. pontjában szereplő támogatási
összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett
kizárólag a rendeletben meghatározott Nagykőrös város közigazgatási területén
megvalósításra kerülő létszámfejlesztés bérköltségeire fordíthatja.
4) Kedvezményezett vállalja, hogy a kérelmében vállaltaknak megfelelően egy álláshelyet
létesít, és azt jelen megállapodás aláírásától számított 60 napon belül betölti.
Kedvezményezett továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az időponttól kezdődően
ezt a létszámát, továbbá a kérelmében megjelölt - a létszámbővítéssel érintett székhelyén a
kérelem benyújtás előtti 12 hónapban meglévő (1 évet el nem érő működés esetén a

megelőző hónapok) – 0 fő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát két évig, azaz
….......év......................hó.............napjáig fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a
létszámbővítést a rendeletnek megfelelően a következő időszakokra teljesíti:
a) a támogatott álláshely betöltésétől kezdve a betöltés naptári évének december 31.
napjáig tartó időszakban;
b) az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között tartó időszakban;
c) az álláshely létesítését követő második év január 01-jétől kezdődően a támogatott
álláshely betöltésétől számított két év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a) pontra
figyelemmel január 01-én kezdődött.
5) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő álláshelyek betöltésére
a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által
kiközvetített, nagykőrösi állandó lakhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező egy fő regisztrált álláskeresőt alkalmaz.
Amennyiben a Kedvezményezett a létszámfeltöltést nem a szerződésben rögzített
személyek köréből tölti fel, a támogatást nem veheti igénybe.
Amennyiben a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ceglédi
Kirendeltsége nem tud megfelelő regisztrált álláskeresőt kiközvetíteni, és ezt írásban
Kedvezményezett felé igazolja, Kedvezményezett jogosult a többletlétszámot a nem
regisztrált nagykőrösi állandó lakhellyel rendelkező álláskeresővel betölteni.
II.
A csekély összegű (ún. de minimis) támogatások alkalmazására vonatkozó szabályok
1) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható
valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak nyújtott támogatás;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
ii. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos
támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

2) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg
a 200.000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
3) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi
évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes
összegét kell figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélés
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
4) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az
Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
5) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni az önkormányzat részére, a vállalkozás
által a megelőző két pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis)
támogatásról. ( A kérelemhez csatolt … sz. nyilatkozat.)
III.
A támogatás összege és felhasználásának feltételei
1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek új álláshely létrehozásához és betöltéséhez
vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás összege 300.000 Ft, azaz
háromszázezer Ft.
2) Támogató vállalja, hogy a támogatási összeget két egyenlő részletben folyósítja
Kedvezményezett részére az alábbiak szerint:
i. az álláshely betöltését igazoló iratok Támogató általi átvételét követő 30 napon
belül 150.000 Ft összeget Támogató átutalja Kedvezményezett bankszámlájára
ii. az i) pontban meghatározott igazolások átvételétől számított két év leteltét
követően Kedvezményezett nyilatkozik az átlagos statisztikai létszámáról és a
vállalt foglalkoztatási kötelezettség meglétéről. Amennyiben ez megfelel a jelen
szerződésben vállaltnak, Támogató 150.000 Ft összeget Kedvezményezett
bankszámlájára utal.
3) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási
összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatási cél kapcsán felvételre kerülő
munkavállalói létszám után kifizetendő/megfizetendő - a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 79.§ (2) és (4) bekezdése szerint elszámolható - bér- és annak járulékai
(nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli
egészségbiztosítási járulék és munkaadói járulék) költségekre használja fel.

4) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása a jelen szerződés
aláírását követően csak akkor kezdhető meg, ha a kérelem benyújtása előtti 12 hónapban
(1 évet el nem érő működés esetén a megelőző hónapokban) mért átlaglétszámát
megtartva a vállalt létszámtöbblet felvétele a jelen szerződés I/4. pontjában meghatározott
határidőben megkezdődik.
Amennyiben Kedvezményezett a rendeletben meghatározottak szerint igazoltan,
önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott álláshelyet, és azt Kedvezményezett
Támogatónak haladéktalanul bejelenti, Támogató az álláshely betöltésére biztosított
határidőt az észleléstől számított legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.
5) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett jelen szerződésből adódóan
keletkező esetleges visszafizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékául
Kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást ad Támogató
számára.
6) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésének feltétele a
támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatokon túl az alábbi iratok együttes és hiánytalan
átadása Támogató részére:
a) Kedvezményezett felhatalmazása azonnali beszedési megbízás benyújtására
valamennyi jelenlegi bankszámlájára valamint nyilatkozata arról hogy pénzintézeti
jelzőszám változása esetére bejelentési kötelezettséget vállal azzal, hogy az újonnan
létesített bankszámlára is felhatalmazást ad Támogató számára azonnali beszedési
megbízásra benyújtására;
b) Kedvezményezett elektronikus, vagy írásos nyilatkozata jelen szerződés aláírását
megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatások összegéről,
amennyiben jelen támogatásra vonatkozó kérelméhez csatolt ilyen irányú
nyilatkozatában közölt adatok jelen szerződés aláírásáig megváltoztak.
7) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződés hatálya alatt együttműködik
Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében
a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben jelen szerződés aláírásától
számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból
nem kezdődik meg,
b) a jelen szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő munkavállalót
a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében teljes- vagy
részmunkaidőben foglalkoztatja,
c) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen szerződés fennállásának tartama alatt ellene
csőd vagy felszámolási, illetve végelszámolás indul,
d) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása
keletkezik,
e) jelen szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja
minden, a cég formáját, működését érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés,
összevonás, megszűnés).

IV.
A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése
1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében
vállalja, hogy:
a) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről az
ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet (statisztikai létszámra
vonatkozó nyilvántartás valamint munkaügyi nyilvántartás a támogatás futamidejére
vonatkozóan, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben tartalmazza a munkavállaló
személyi adatait, munkába állásának időpontját, valamint a munkaügyi központ
igazolását a kiközvetítésről).
b) Támogató által elvégzendő ellenőrzési tevékenységhez az igényelt adatszolgáltatást és
segítséget biztosítja.
2) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást
üzleti titok címén nem tagadja meg.
3) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az esetlegesen felmerült visszafizetési
kötelezettséget, ezek teljesítését évente ellenőrzi.
V.
A szerződésszegés és jogkövetkezményei
1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés korábbi pontjaiba ütköző
magatartáson túl szerződésszegésnek minősül, ha:
a) Kedvezményezett a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna,
b) a jelen szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon
túli késedelemmel teljesíti,
c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a
jelen szerződés megkötésekor, akár az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy
valótlan nyilatkozatot tesz,
d) a jelen szerződésben és nyilatkozatokban vállalt létszámbővítés, illetőleg annak
fenntartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
e) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel,
f) a jelen hatósági szerződés IV. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza,
g) jelen szerződés aláírásától számított 5 évig Nagykőrös Város közigazgatási területén
székhelyét megszünteti.
2) Szerződésszegés esetén Kedvezményezett köteles a támogatási összeget a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy
összegben visszafizetni.
3) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a rendeletben,
illetve jelen támogatási szerződésben foglalt feltételeknek Kedvezményezett nem tett
teljes mértékben eleget, Kedvezményezettet a rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdése szerint
időtartam-arányos és létszámarányos visszafizetési kötelezettség terheli, mely
visszatérítési szabályokat Támogató együttesen alkalmazza. A jogosan igénybevett
támogatási összegen felül visszatérítendő összeget a mindenkori jegybanki alapkamat

kétszeresével növelten kell az Önkormányzatnak visszafizetni.
4) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának
Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi
kézhezvételét követő 30 nap.
5) Támogató a támogatás visszakövetelését azonnali beszedés útján érvényesíti

VI.
A szerződés egyéb rendelkezései
Az 1. sz. melléklet és a kérelemhez csatolt nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
Szerződő Felek a ……. számozott oldalból álló, 3 db - egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült jelen szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat
megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.
Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására

Nagykőrös, 2012. .......................................

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

Pénzügyi ellenjegyző:
Nagykőrös, 2012. …………………………

…………………………….
Kiss Péter
irodavezető

Nagykőrös, 2012. .......................................

…………………………….
Kedvezményezett

1. sz. melléklet
FELHATALMAZÁS
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
Alulírott,
a
………………………………………………
(Kedvezményezett)
(székhelye:………………………………..; adószáma/adóazonosító jele:……………………;
képviseli: ………………………………………………………………………………..), az
alábbi pénzintézetnél vezetett számlá(k)ra vonatkozóan ezennel felhatalmazom Nagykőrös
Város Önkormányzatát, hogy a 140/2012 (IX.27.) önkormányzati határozatával elfogadott
2012. …………………..……napján megkötött támogatási szerződés szerint nyújtott vissza
nem térítendő támogatás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségeim megszegése
vagy nem teljesítése miatt felmerülő visszatérítési kötelezettségeim megfizetésére irányuló
követelést a 10915008-00000003-70920005 számú számla javára „azonnali beszedési
megbízás” alkalmazásával érvényesítse.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes, és csak Nagykőrös Város Önkormányzat írásbeli
hozzájárulásával vonható vissza.
A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama: 40 nap.
Pénzintézet: ………………………………………..
Számlaszám: ………………………………………
Számlaszám: ………………………………………
Számlaszám: ……………………………………….

Nagykőrös, 2012. …………………..

Kötelezett számlatulajdonos
___________________________________________________________________________
Záradék:
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon
történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a Kedvezményezett
számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük.
Kelt:
…………………………………….........
(pénzintézet)

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Intézményellátó
gazdasági vezetői pályázat

Gondnokság

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

141/2012. (IX. 27.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete megállapítja, hogy a 108/2012. (VI.
28.) önkormányzati határozatával kiírt gazdasági vezetői pályázat eredménytelen.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 27.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény Weiner Leó Zeneiskola
igazgatói állásra pályázat kiírása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

142/2012. (IX. 27.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletként csatolt pályázati
kiírásban megfogalmazott adattartalommal nyilvános pályázatot ír ki, az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola (2750 Nagykőrös, Patay u 19.)
magasabb vezetői (igazgató) feladatainak ellátására.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

1. pont vonatkozásában: 2012. szeptember 27.
2. pont vonatkozásában: 2012. október 5-től folyamatosan
Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola
magasabb vezető (igazgató) beosztás
betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól
A vezetői megbízatás időtartama: 2012. december 29-től, 2017. augusztus 15-ig terjedő
időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős - zenetanári munkakörben
A munkavégzés helye: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola
2750 Nagykőrös, Patay u. 19.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A nevelési-oktatási intézmény zavartalan működése, pályázati lehetőségek figyelése,
pályázatok készítése. Kapcsolattartás a fenntartóval és a nevelési-oktatási, közművelődési
intézményekkel. A nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői
feladatok végrehajtása.
Illetmény és juttatások:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben rendelkező 138/1992.(X.8.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-ában leírtak szerinti
képesítés, szakképzettség, szakmai gyakorlat,
 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
 szakmai elhivatottság, önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság,
felelősségtudat
 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz,

 intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban
közreműködők, résztevők megismerhessék,
 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. december 29.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi Viktória irodavezető nyújt
a 53/5350-305 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton zárt borítékban, Nagykőrös Város Önkormányzata Dr. Czira Szabolcs
polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: zeneiskola igazgató.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (Kjt: 20/B.§ (2)
bek.)
A pályázatokról a szakmai bizottság előzetes véleményezését követően, Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a képviselő-testület részére a
véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül kell elbírálni
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási Közlöny aktuális száma
Nagykőrös város honlapja – 2012.október 5.
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: Arany János Kulturális Központ
igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

önkormányzati határozat

143/2012. (IX. 27.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Kulturális
Központ magasabb vezetői (igazgatói) feladatok ellátására, közművelődési szakember
II. munkakör betöltésére a mellékletként csatolt pályázati kiírásban megfogalmazott
adattartalommal nyilvános pályázatot ír ki.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése
szerinti szakértői bizottság létrehozására.
Határidő:
Felelős:

1. pont vonatkozásában: 2012. 09.27.
2-3. pont vonatkozásában: 2012. 09. 27-től folyamatosan
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
az Arany János Kulturális Központ
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
magasabb vezető (igazgató) feladatok ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű – közművelődési szakember
II. munkakörben
A vezetői megbízatás időtartama: határozott idejű: 2013. január 01. - 2017. december 31.
(öt év)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Arany János Kulturális Központ
2750 Nagykőrös, Szabadság tér.7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését, irányítja és szervezi az intézmény
szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az
intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátását.
Illetmény és juttatások:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 szakképzettségre és egyéb képzésre a 150/1992. (XI.20. ) kormányrendelet 6/A.§ 6/B. §-ban felsoroltak az irányadók
 közművelődési és könyvtárosi munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai
gyakorlat
 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
 kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban
résztevők megismerhessék,
 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően
30 napon belül kell elbírálni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 11. 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rimóczi Erika gazdasági vezető
nyújt, az 53/550-044 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatot zárt borítékban Nagykőrös Város Önkormányzata részére Dr. Czira
Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (Kjt.20/B.§ (2)
bekezdés)
A pályázatokról a szakmai –szakértői bizottság előzetes véleményezését követően, Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását
eredményezi. A Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 12.20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nagykőrös város honlapja – 2012. 10.05.
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: Az I. számú házi gyermekorvosi
körzetet
ellátó
Dr.
Kánitz
Edit
bejelentéséről és a körzet további
ellátásának
biztosításáról
szóló
tájékoztatás és szerződés módosítás
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1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit
Melinda bejelentését, amely szerint a működési engedélyek jogerőre emelkedésétől 6
hónapig az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének
ellátásáról személyes közreműködésével és Dr. Grépály István helyettessel gondoskodik,
elfogadja.
2/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul – a melléklet szerint – Dr.
Kákonyiné Dr. Kánitz Edit Melinda házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződés
módosításához.
3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a testületi ülést követő nap
Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Melléklet
SZERZŐDÉS-MÓDOSTÁS
amely létrejött
egyrészről: LAUDANUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
székhely: 6000 Kecskemét, Szüret u. 81.
telephely: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
képviseli: Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit Melinda
személyes szolgáltatást nyújtja: Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit
mint vállalkozó,
másrészről: Nagykőrös Város Önkormányzat
székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester
mint megbízó,
között, az alábbiak szerint részletezett tartalommal:
1/ A vállalkozó és a megbízó között szerződés jött létre 2010. augusztus 3. napján folyamatos
házi gyermekorvosi szolgáltatás nyújtására, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan
időre.
2/ Jelen szerződés módosítás oka, hogy a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatást a
LAUDANUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságon belül nyújtja, amelynek
egyben a képviselője is.
3/ A szerződés-módosítás a 2010. augusztus 3. napján kelt szerződés egyéb rendelkezéseit
nem érinti.
4/ Jelen szerződés-módosítás a Budapest Főváros Kormányhivatala Ceglédi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete által kiadott XIV-R-031/03127-2/2012. működési engedély
jogerőre emelkedésétől lép hatályba.
5/ Jelen szerződés-módosításhoz Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a
144/2012. (IX.27.) önkormányzati határozatával járult hozzá.
Felek jelen szerződés-módosítást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.
Nagykőrös, 2012. szeptember …………
…………………………………
………………………………………………..
Dr. Czira Szabolcs
Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit Melinda
polgármester
LAUDANUM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
megbízó
vállalkozó
Ellenjegyezte: ……………………………………
Dr. Nyíkos Sára
jegyző

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Tárgy: Nagykőrös Város 2013. évi
vásárnaptára
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vásárok és piacok fenntartásáról szóló
12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a melléklet szerint jóváhagyja
Nagykőrös Város 2013. évi vásárnaptárát.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 28.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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 2013 évében
a következő vásárnapokat
Vásár mögnevezése
Nap
tartja:
Frigyes napi
Február 24.
Irén napi

Március 24

György napi

Április 28.

Orbán napi

Május 26.

László napi

Június 30.

Magdolna napi

Július 28.

Nyárbúcsúztató

Augusztus 25.

Szent Mihály napi

Szeptember 29.

Dömötör napi

Október 27.

napi
December
1.
A sokadalomba csikósok,, gulyások,,András
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, 2012 év Nagyboldog Asszony havában
Dr. Czira Szabolcs
Nagykőrös mezőváros
Polgármestere

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS!

Tárgy: KŐVA Zrt. 2012. I. félévi
Kontrolling beszámolója
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A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS!

Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat
Rehabilitációs
Szakkórháza
és
Rendelőintézete főigazgató feladatainak
ellátására
benyújtott
pályázat
véleményezése
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önkormányzati határozat

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
A kivonat hiteléül:

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

ZÁRT ÜLÉS!

Tárgy: Állattartási ügyben hozott I. fokú
határozatok ellen benyújtott fellebbezések
elbírálására javaslat
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A határozat zárt ülés keretében kerül meghozatalra.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

