
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2013. 

évi települési folyékony hulladék kezelési 

díjának megállapítása 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

162/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 159/2010. (XI. 25.) ÖT 

határozatát visszavonja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzata tulajdonosi jogkörében eljárva települési folyékony 

hulladékkezelés közszolgáltatás lakosság és közület által fizetendő egységdíját az 

alábbiakban határozza meg. 

 

 

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

elrendeli. 

 

Határidő: 1. pont:  2012. december 27. 

      2. pont:  2013. január 1 

      3. pont: 2012. december 6. 

 

Felelős:     1. pont:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

     2.pont:   Dr. Czira Szabolcs polgármester, Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgató 

     3. pont:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

Megnevezés 
2013. évi 

nettó díj (Ft/m
3
) 

Lakosság vízmérő alapú számlázás 298 

Lakosság vízmérő alapú számlázáson felüli és/vagy kívüli 

mennyiség 
2.200 

Lakosság vízmérő alapú számlázáson felüli és/vagy kívüli 

mennyiség azon ingatlanok részére, ahol a 

szennyvízcsatorna hálózat műszakilag nem biztosított 

1.946 

Közület 2 .915 

Ürgödrös WC szippantása 2 .915 



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat 

2013. évi költségvetési koncepciója 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

163/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés célkitűzéseit, 

elveit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1.  A 2013. évi költségvetés fő célkitűzései: 

1.1.    a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvényben meghatározott feladatok színvonalas ellátásának biztosítása; 

1.2.    a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

rendelkezési alapján a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése; 

1.3.    a folyamatban lévő fejlesztésekhez és a sikeres pályázatokhoz a szükséges 

forrás biztosítása. 

 

2.  A 2013. évi költségvetés tervezésére vonatkozó általános elvek: 

  

2.1. az önkormányzati intézményrendszer átalakítása, feladatok ellátásához történő 

illesztése, a gazdasági és szakmai önállóság felülvizsgálata; 

 

2.2.     a kötelező feladatok ellátásához központi költségvetés által biztosított kötött 

felhasználású támogatások ismeretében az önként vállalt feladatok vállalása a 

szabad pénzeszköz terhére. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül:  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 Tárgy: Beszámoló Nagykőrös Város 

Önkormányzat 2012. háromnegyed éves 

gazdálkodásáról 

 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

 

164/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat 

gazdálkodásáról szóló 2012. háromnegyed éves beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

Határidő:  2012.november 29. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat      
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 Tárgy: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

szervezeti felépítésének kialakítására 

javaslat 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

 

165/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

létszámát 62 főben, szervezeti tagozódását a melléklet szerint állapítja meg. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításához 

fűződő feladatok végrehajtása érdekében teljes körűen tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő:  1. pont vonatkozásában: 2013. január 1. 

  2. pont vonatkozásában: 2012. december 31. 

Felelős:          1. pont vonatkozásában: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  2. pont vonatkozásában: Dr. Nyíkos Sára jegyző 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



 

 

 

  POLGÁRMESTER 

ALPOLGÁRMESTER 

   JEGYZŐ 

ALJEGYZŐ 

Politikai főtanácsadó 

Kommunikációs referens 

Mezőőri szolgálat 

 

MŰSZAKI IRODA 

 

 

PÉNZÜGYI IRODA 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA 

 

ALPOLGÁRMESTER 

FŐÉPÍTÉSZ 

NAGYKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

2013. JANUÁR 1. 



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi 

vezérigazgatói prémiumfeltételeinek teljesülése 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

166/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2012. (II.23.) számú a Kőrösi 

Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi vezérigazgatói prémiumfeltételeit rögzítő önkormányzati 

határozatban megállapított feladatok elvégzését a mellékelt tájékoztató és Felügyelő 

Bizottság támogató javaslata  figyelembevételével 48%-ban teljesítettnek tekinti.  

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a célkitűzések 1.) pont 

szerinti teljesítésnek megfelelő prémium hányad vezérigazgató részére történő 

kifizetéséhez. 

 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 

értesítését elrendeli.    

 

  

Határidő: 1 pontra: 2012. november 29. 

 2. pontra: 2012. december 28-ig 

                     3. pontra. 2012. november 30. 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. 

vezérigazgatói megbízásáról történő 

lemondása és elszámolás 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

167/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ivaskó Csabának a Kőva Zrt. 

vezérigazgatói feladatokról történő lemondását 2012. december 31-i időponttal 

elfogadja.  

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a vezérigazgató 2012 

évi rendes szabadságából igénybe nem vett 20 nap szabadságának Kőva Zrt. részéről 

kifizetéssel történő megváltásához. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ivaskó Csabának megköszöni a 

Kőva Zrt.-nél végzett vezérigazgatói munkáját és további munkájához sok sikert 

kíván. 

 

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

 

                                    

Felelős:   Dr. Czira Szabolcs polgármester   

Határidő:  1./, és 3./ pontokra: 2012. november 29. 

  2. pontra: 2012. december 28-ig az elszámolás keretén belül. 

               4. pontra: 2012. november 30. 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  

A kivonat hiteléül:  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A KŐVA Zrt. vezérigazgatói 

tisztségének betöltése 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

168/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati alapítású Kőrösi 

Vagyonkezelő Zrt. közgyűlésének jogait gyakorolva: 

1.) A Gt. 19.§ (4) bek. és a KŐVA Zrt. Alapító Okiratának 1. és 8.2. pontja alapján a KŐVA 

Zrt. vezérigazgatójának Vozárné Ragó Ildikót választja meg. 

 

2.) Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgatói megbízása határozott időre szól, azaz 2013. január 

01-től 2014. december 31-ig. 

 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés tervezetben foglaltakat jóváhagyja, a szerződés-tervezet 5. pontja 

szerinti megbízási díjat 450 000 forintban állapítja meg. 

 

4.) Felhatalmazza a polgármestert: 

 

- az 1. sz. melléklet szerinti megbízási szerződés aláírására, 

- a szükséges intézkedések megtételére, 

- az érintett értesítésére. 

 

Határidő: 2012. december 28-ig 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 

 



 

1.sz.melléklet 

 

TERVEZET 

MEGBÍZÁSI SZERZŐSÉS 

a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ) képviseletében:  

Dr. Czira Szabolcs polgármester (továbbiakban: Megbízó) az önkormányzati alapítású Kőrösi 

Vagyonkezelő Zrt. közgyűlésének jogait gyakorolva, 

másrészről: 

 

Vozárné Ragó Ildikó (szül.:……………….., an.:……………., szem. szám: …………….  

szig.sz.: …………) …………………..szám alatti lakos (továbbiakban: Megbízott) között az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó Nagykőrös Város Önkormányzat 

168/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata alapján a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 

(továbbiakban: KŐVA Zrt.) vezérigazgatói feladatainak ellátásával Vozárné Ragó 

Ildikót bízza meg határozott időre, 2013. január 01. napjától 2014. december 31. 

napjáig. 

 

2.) Megbízott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen szerződés 

keretében rögzített feltételekkel (megbízási díj, egyéb juttatások) a megbízást elfogadja.  

 

3.) Megbízott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 23.§, 25.§-ban 

meghatározott összeférhetetlenségi, illetve kizáró okokat ismeri, vele szemben 

összeférhetetlenségi, illetve kizáró ok nem áll fenn.  

 

4.) Megbízó kijelenti, hogy Megbízott ezen megbízási szerződés alapján létrejött 

jogviszony keretében, a megbízási jogviszony időtartama alatt, tisztségének ellátása 

során jogosult a „vezérigazgató” megnevezés használatára. 

 

5.) Megbízott tevékenységének ellátásáért bruttó 450 000,- Ft/hónap, azaz bruttó 

négyszázötvenezer  forint/hónap megbízási díjazásban részesül, megilletik a KŐVA Zrt. 

kafetéria szabályzatában meghatározott mindenkori juttatások, munkáltatói, valamint 

szakmai továbbképzéseken való részvétel/ek díja/i.  

 

6.) Megbízó a KŐVA Zrt. üzleti tervének elfogadásakor – a Felügyelő Bizottság 

javaslatának figyelembevételével – egyidejűleg dönt a prémiumfeltételekről, és az éves 

zárszámadás elfogadásakor egyidejűleg dönt a prémium mértékéről, Megbízott részére 

történő kifizetéséről, mely összesen legfeljebb az 5. pont szerinti megbízási díj 6 havi 

összege lehet.  

 



7.) Megbízott jogosult a KŐVA Zrt. tulajdonát képező mobiltelefon korlátlan és 

térítésmentes használatára. 

 

8.) Megbízott jogosult a KŐVA Zrt. tulajdonát képező gépjárművek térítésmentes 

használatára hivatalos célra azzal, hogy a KŐVA Zrt. gépjárműveinek használata során 

útnyilvántartást köteles vezetni. 

 

9.) Megbízott feladatait és hatáskörét a mindenkor hatályos Gt., az Alapító által hozott 

határozatok, valamint a KŐVA Zrt. Alapító Okiratában meghatározottak szerint köteles 

ellátni.  

 

10.) Megbízott köteles a KŐVA Zrt. ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni. 

 

11.) Megbízott köteles a KŐVA Zrt. működéséről, a Megbízó folyamatos tájékoztatása 

érdekében, a képviselő-testület és annak bizottságai részére a megbízó Szervezeti és 

Működési Szabályzatában rögzített határidők betartásával írásbeli előterjesztés készíteni, 

és azt a polgármesterhez benyújtani. (Ülések időpontja: Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterve szerint) 

 

12.) Megbízott az Alapító által megjelölt konkrét ügyekben, megjelölt időpontban és módon 

tájékoztatási kötelezettséggel tartozik.  

 

13.) A KŐVA Zrt-nél a munkáltatói jogokat Megbízott gyakorolja. 

 

14.) A megbízatás megszűnik: 

 

- a megbízás időtartamának lejártával (1.pont), 

- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

- Megbízó általi visszahívással, írásbeli formában, a másik félhez intézett nyilatkozattal,  

- Megbízott lemondásával, írásbeli formában, a másik félhez intézett nyilatkozattal, 

- Megbízott elhalálozásával. 

 

15.) Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott megbízatásának megszűnésének napján 

személyesen és írásban köteles munkakörének a munkakört továbbiakban betöltő 

személy, illetve amennyiben ez nem lehetséges, más erre kijelölt személy (helyettes) 

részére történő átadás-átvételére, és az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról részletes 

jegyzőkönyv készül. Ennek elmulasztásából eredő károkért Megbízott anyagi 

felelősséggel tartozik.  

 

16.) Jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, csak írásban kerülhet sor.  

 

17.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve a  

KŐVA Zrt. Alapító Okirata az irányadó. 

 

18.) A felek megállapodnak, hogy kölcsönös, jóhiszemű együttműködési kötelezettséget 

vállalnak, és az esetleges felmerülő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján kísérlik 



meg rendezni, jogvita esetén – pertárgy értékétől függően – a Nagykőrösi Városi 

Bíróság, illetve Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  

 

Nagykőrös, 2012. december ……. 

 

 

 …………………………………….. …………………………………….. 

 Megbízó képviseletében: Megbízott: 

 Dr.Czira Szabolcs polgármester  

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 …………………………………….. 

 Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 Tárgy: Támogatási arány módosítás 

felülvizsgálata a „Nagykőrös város 

szennyvízkezelésének fejlesztése” 

projektben 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

169/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagykőrös Város 

szennyvízkezelésének fejlesztése projekt támogatási arányának megemelésére benyújtott 

kérelmet és annak érdekében tett intézkedéseket. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzata vállalja a támogatási arány módosításhoz szükséges 

adatok alátámasztásához kötelezően benyújtandó dokumentumok elkészíttetését 

25.000.000,- Ft értékben, melynek finanszírozását az Önkormányzat 2012. évi. 

költségvetési rendelete alapján céltartalékból biztosítja. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási ráta módosításhoz szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  1., 2., 3. pont: azonnal 

Felelős:         Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 Tárgy: Nagykőrösi külterület 0114/48 

hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

170/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a nagykőrösi külterület 

0114/46 hrsz-ú forgalomképes ingatlan megosztását követően kialakításra került 0114/48 

hrsz-ú 1ha. 8309 m2 területű jelenleg szántó művelési ágú ingatlan, értékesítéséhez a 

Klírprofit-2003 Energetikai Kft. részére.  

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

mellékelt adásvételi szerződés aláírására a 130/2011 (IX. 01.) önkormányzati határozatban 

foglalt vételár alkalmazásával amennyiben jogszabályban meghatározott 15munkanap 

határidőn belül a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet elővásárlási jogról lemondó 

jognyilatkozatot tesz, vagy nem nyilatkozik. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli. 

 

Határidő: 1. pontra: 2012. november 29.  

                     2. pontra: 2012. december 7. 

                     3. pontra: 2012. november 30.   

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 



Ingatlan adásvételi szerződés 

 

amely létrejött egyrészről az eladó: 

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., adószáma: -

15731278 -2-13, statisztikai számjele: 15731278-8411-321-13, képviseletében: Dr. Czira 

Szabolcs polgármester, pénzügyi ellenjegyző Kiss Péter pénzügyi irodavezető), 

 

másrészről a vevő: 

KLIRPROFIT-2003 Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 

Budapest, Kossuth tér 18, Cg. 01-09-715418, adószáma: 13031613-2-41, statisztikai 

számjele: 13031613-4110-113-01, képviseletében: Juhász Csaba ügyvezető) között az 

alábbiak szerint. 

 

 

1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásba a nagykőrösi külterület 

0114/46 hrsz-ú ingatlan telekalakítása során létrejött 0114/48 hrsz. alatt felvett, 

természetben Nagykőrös, Batthyány utcát és Törteli utat összekötő út közelében található, 

1ha. 8.309 m
2
 területű, szántó megnevezésű tehermentes ingatlan (a továbbiakban: 

Ingatlan).  

 

2. Eladó átadja a vevőnek a Nagykőrösi Körzeti Földhivatal 10152/2012 számú, az Ingatlan 

teljes területének végleges más célú hasznosítását biogáz termelő és hasznosító üzem 

létesítéséhez beruházási terület céljára engedélyező határozatának egy eredeti, jogerős 

záradékkal ellátott példányát. Felek a hivatkozott határozatot megismerték, az abban 

foglaltakat tudomásul vették. Eladó kijelenti, hogy a hivatkozott határozatban foglaltak 

szerinti földvédelmi járulékot 2012. május 18.-án hiánytalanul megfizette, majd ezt a 

Nagykőrösi Körzeti Földhivatal felé igazolta.  

 

3. Felek megállapítják, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzat rendelkezései szerint az 

Ingatlant magában foglaló terület „gazdasági terület” „ipari terület” „Gip-2” 

„településgazdasági övezet” besorolással rendelkezik.  

 

4. Felek rögzítik, hogy az eladó a 130/2011 (IX. 01.) önkormányzati határozatával már 

korábban hozzájárult az 1. pont szerinti ingatlan vevő részére versenyeztetés 

mellőzésével történő értékesítéséhez a művelési ág más célú hasznosításának 

engedélyezését és a földvédelmi járulék megfizetését követően. 

 

5. Felek rögzítik, hogy közöttük 2011. március 2.-án adásvételi szerződés jött létre a határos 

0114/45 hrsz-ú ingatlanra biogáz termelő és hasznosító üzem létrehozására melyhez 

szükséges terület bővítése érdekébe vásárolja meg vevő a jelen szerződés tárgyát képező 

ingatlant.  

 

6. Eladó nyilatkozik, hogy a területen nem folytatott olyan tevékenységet, és nincs 

tudomása olyan tényről, körülményről, amely esetlegesen talajvíz-szennyezettséget 

okozott/okozna.   

 

7. Eladó a tulajdonjogának a vételár teljes megfizetéséig történő fenntartásával az 5. pont 

szerinti célból eladja, vevő pedig a jelen okiratban rögzített feltételekkel megvásárolja az 

ingatlant 6.200.000.-Ft. + ÁFA, mindösszesen 7.874.000,- Ft, azaz hétmillió-

nyolcszázhetvennégyezer forint vételárért.  



 

8. A vételár megfizetését vevő köteles számla ellenében, az eladó 10915008-00000003-

70920005 számú bankszámlájára történő átutalással legkésőbb 2012. december 20. 

napjáig teljesíteni. 

 

9. Felek a vételárat azon a napon tekintik megfizetettnek, amikor az eladó 8. pontban 

megjelölt számláján könyvelésre került, amelynek megtörténtéről az eladó, az erről szóló 

banki értesítés kézhezvételét követően három munkanapon belül köteles a vevőt és az 

okiratszerkesztő ügyvédet postai úton értesíteni. 

 

10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ingatlan vételárát értékarányosnak tekintik, ezért a 

szerződés tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő 

értékaránytalanság jogcímén történő megtámadási jogáról lemondanak.  

 

11. Eladó legkésőbb a vételár hiánytalan kifizetését követő nyolcadik napon köteles az 

Ingatlant a vevő birtokába adni. A birtokba lépéstől kezdődően köteles a vevő viselni az 

ingatlan terheit és a másra nem hárítható kárveszélyt. Felek a birtokba adásról 

jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

12. Az eladó Ingatlan per-, teher és igénymentességéért, feltétlen szavatosságot vállal, 

valamint kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a vevő 

jogszerzését, valamint zavartalan birtokba lépését, jogszerűen kizárná, vagy korlátozná. 

Vevő kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát kívánja 

megszerezni.  

 

13. A felek tudomással bírnak a 2011. évi a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 14.§ 

(2) és (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségről, mely szerint az államot minden 

más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az eladó a hivatkozott törvény 14.§ 

(5) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget tett.  

 

14. Eladó a jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog fenntartással történő 

eladás ténye az adásvétel tárgyát képező ingatlan tekintetében, a vevő javára - vétel 

jogcímén - feljegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

15. Eladó a jelen okirat aláírásával egyidejűleg, külön íven szövegezett, nyolc egymással 

mindenben megegyező nyilatkozatban járul hozzá, hogy a vételár hiánytalan megfizetését 

követően az ingatlanra vonatkozóan vevő tulajdonjogát vétel jogcímén bejegyeztesse. 

Eladó a fent írt tulajdonjog bejegyzési engedélyének nyolc eredeti példányát ügyvédi 

letétbe helyezi a jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvédnél. Okiratszerkesztő 

ügyvéd, az eladó tulajdonjog bejegyzési engedélyének nyolc eredeti példányban, ügyvédi 

letétként történt átvételét a jelen okirat ellenjegyzésével elismeri és igazolja. Szerződő 

felek és az okiratszerkesztő ügyvéd a letét kezelésére és kiadására vonatkozóan, a 

vonatkozó rendelkezések, valamint a jelen adásvételi szerződésben foglaltak alapján 

külön okiratba foglaltan ügyvédi letéti szerződést is aláírnak.  

 

16. Okiratszerkesztő ügyvéd, mint letéteményes akkor köteles a hozzá a fentiek szerint 

letétbe helyezett nyilatkozatból kettőt-kettőt a feleknek kiadni, továbbá kettő eredeti 

példányt az illetékes földhivatalhoz benyújtani, ha az eladó a jelen okirat 8. pontjában 

írtakkal egyezően a vételár hiánytalan kiegyenlítésének megtörténtéről postai úton, 

eredeti okirattal értesítette. Amennyiben az eladó ezen értesítési kötelezettségének 



felhívás ellenére sem tenne eleget, akkor a vételár hiánytalan kiegyenlítésének 

igazolásaként a vevő bankjának azon nyilatkozatát is elfogadhatja, miszerint a 7. pont 

szerinti vételár az eladó megadott számlájára visszavonhatatlanul átutalásra került.  

 

17. Amennyiben a vevő a vételár hiánytalan megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a 8. 

pontban írt határidőre nem tenne teljes mértékben eleget, akkor az eladó minden további 

jogcselekmény és indokolási kötelezettség nélkül jogosult a jelen adásvételi szerződéstől 

egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni.  

 

18. Vevő a szerződés aláírásával már most kötelezettséget vállal az 5. pont szerinti üzem 

működéséhez kiadott valamennyi hatósági engedély, előírás, valamint Nagykőrös Város 

Önkormányzat rendeleteiben meghatározott jogszabályi rendelkezések maradéktalan 

betartására, illetve azok elmulasztásából adódó teljeskörű kártérítésre. A vevő kijelenti, 

hogy a fentiekben rögzített, és az üzem működéséhez kiadott valamennyi hatósági 

engedélyt, előírást, valamint Nagykőrös Város Önkormányzat vonatkozó rendeleteit és a 

hatályos jogi szabályokat megtekintette, illetve azok tartalmát megismerte.  

 

19. A vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan jelen szerződés 5. pontjában meghatározott 

céltól eltérő célra történő hasznosításához köteles beszerezni az eladó előzetes írásbeli 

hozzájárulását. Ennek elmaradása a vevő súlyos szerződésszegését jelenti, és a vevő az 

ingatlan teljes vételárával megegyező összegű kötbért (Ptk. 246.§) köteles megfizetni az 

eladónak, legkésőbb az eladó felszólító levelének kézhezvételétől számított 8 

munkanapon belül.   

 

20. Minden értesítést, közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető, 

írásban kell megtenni, és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha 

azt személyesen kézbesítették, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként egymás 

fentebb megjelölt címére, továbbá egyidejűleg az okiratszerkesztő ügyvédnek is átadták, 

vagy megküldték. A fentiek szerint elküldött levél az elküldéstől, postára adástól 

számított ötödik napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, 

vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

 

21. Felek kijelentik, hogy képviselőik a jelen szerződés aláírására történő feljogosítással 

rendelkeznek. A vevő a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság által nyilvántartásba vett 

gazdasági társaság, amelynek igazolására átadta a cégkivonatát és képviselőjének aláírási 

címpéldányát. 

 

22. Vevő tudomásul veszi és elismeri, hogy az 5. pontban hivatkozott szerződésben az 

ingatlan beépítésére, használatára, hasznosítására, az üzem megvalósítására és 

működtetésére stb. vállalt feladatai és kötelezettségei jelen szerződéssel megvásárolt 

ingatlanra is fennállnak tekintettel arra, hogy az ingatlanok értékesítése és megvásárlása 

azonos céllal történt. 

 

23. A vevő kijelenti, hogy ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárás nem indult, 

végelszámolását nem kezdeményezték, továbbá jogutód nélküli megszűnése nincs 

folyamatban. 

 

24. Felek a jelen okirat aláírásával megbízzák és meghatalmazzák a Dr. Papp Katalin 

Ügyvédi Irodát (2700 Cegléd, Kőrösi út 5.), hogy lássa el képviseletüket a fentiek szerint 

a vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló földhivatali eljárásban. Az ügyvédi eljárás, 



ügyintézés ügyvédi munkadíját az eladó viseli, de a tulajdonjog bejegyzéssel, a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatos minden egyéb költség a vevőt terheli. 

 

25. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel, kapcsolatban felmerülő 

esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Nagykőrösi Városi Bíróság, kizárólagos 

illetékességét.  

 

26. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosult jogi személyek, 

akiknek ügyletkötési képessége korlátozás alá nem esik, és a szükséges 

felhatalmazásokkal rendelkeznek. Az eladó önkormányzat felhatalmazása a Nagykőrös 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2012. ( XI.29.) önkormányzati 

határozatán alapul.  

 

 

A felek a jelen – 4 oldalból és 1-26 folyamatos sorszámozással ellátott pontokból álló, 8 

egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült – adásvételi szerződést 

elolvasták, tartalmát egyezően értelmezték, majd ügyleti akaratuknak megfelelőként 

jóváhagyólag aláírták, és kettő-kettő eredeti példányát átvették. 

 

 

Nagykőrös, 2012. december …. 

 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzata, mint eladó 

képviseletében Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: 

(Nagykőrös, 2012. december …. 

 

 

…………………………….. 

 Kiss Péter 

 Pénzügyi ellenjegyző 

…………………………………… 

KLÍRPROFIT-2003 Kft., mint vevő 

képviseletében Juhász Csaba ügyvezető 

 

 

Ellenjegyzem: 

Nagykőrös, 2012. december … 

 

…………………………….. 

 Dr. Papp Katalin 

 ügyvéd 
  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 Tárgy: Nagykőrös 017/20 helyrajzi számú 

ingatlan belterületbe vonása  

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

171/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - összhangban a település 

hatályos Településszerkezeti- és Szabályozási tervével, ill. Helyi Építési 

Szabályzatával -, támogatja a Nagykőrös, külterület 017/20 helyrajzi számú ingatlan 

belterületbe vonását. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

A Szabályozási terv kivonata 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  1. pont esetében: 2012. november 29. 

 2. pont esetében: 2012. december 7. 

 

K.m.f. 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

A kivonat hiteléül: 

Kérelemmel 

érintett ingatlan 

TISZABAU 

Kft. 

telephelye 

BONDUELLE 

CENTRAL 

EUROPE Kft. 

telephelye 



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 Tárgy:  A 2013-2017. közötti 

időszak stratégiai ellenőrzési terve, 

valamint a 2013. évi belső ellenőrzési terv  

 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

 

172/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja Nagykőrös Város 

Önkormányzat 2013. és 2017. közötti időszakára vonatkozó stratégiai, illetve 2013. évi belső 

ellenőrzési tervét. 

 

Határidő:  a 2013. évben folyamatosan, az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően 

Felelős:  Dr. Nyíkos Sára jegyző 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Hírös 

Hulladékgazdálkodási Kft. által végzett  

biológiai és szelektív hulladék lakosságtól 

történő begyűjtését célzó 

közszolgáltatásról 

 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

173/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hírös Hulladékgazdálkodási 

Kft. települési szilárd hulladék biológiailag lebomló és szelektív hulladék vonatkozásában 

végzett közszolgáltatásról szóló beszámolóját.  

 

Határidő:                2012. november 30. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosokkal 

kötött szerződések módosítása 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

174/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 

kötelezettséggel működő Dr. Grépály István, Dr. Ferencz Csaba, Dr. Kánitz Edit, 

Dr. Oroszi Magdolna, Dr. Kovács Zsolt házi gyermekorvosokkal, Dr. Bodnár 

Ferenc, Dr. Bózlék Mihály, Dr. Lakatos Attila, Dr. Lőrincz Attila, Dr. Mohácsi 

Gábor, Dr. Somlyai Károly, Dr. Tanai Andrea, Dr. Wolf Ferenc, Dr. Módra 

Mariann, Dr. Stark Károly, Dr. Soós Annamária felnőtt háziorvosokkal, Dr. Kulcsár 

Ágnes, Dr. Zsámboki Zoltán fogorvosokkal kötött szerződés – melléklet szerinti – 

szerződésmódosításához hozzájárul. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a melléklet szerinti szerződésmódosítások aláírására. 

 

Határidő:  1. pont: 2012. november 29. 

       2. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 napon belül  

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 



 

SZERZŐDÉS-MÓDOSTÁS 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

székhely:  

telephely:  

képviseli:  

személyes szolgáltatást nyújtja:   

mint vállalkozó, 

 

másrészről: Nagykőrös Város Önkormányzat 

székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

mint megbízó, 

 

(a Megbízó és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen:”Felek”) között, az alábbiak szerint 

részletezett tartalommal: 

 

1/ A Felek között szerződés jött létre …………….. napján folyamatos házi 

gyermekorvosi/felnőtt háziorvosi/fogorvosi alapellátási szolgáltatás nyújtására, területi 

ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre.  

2/ Jelen szerződés módosítás oka az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

2/B. §-ában foglaltaknak való megfelelés 2013. január 1. napjától. 

3/ A szerződés-módosítás a ……………. napján kelt szerződés egyéb rendelkezéseit nem 

érinti. 

4/ Amennyiben Megbízó körzetmódosítást hajt végre és ezáltal a Vállalkozót, illetve a 

működtetési jog tulajdonosát kár éri, úgy a települési önkormányzat kártalanítási 

kötelezettséggel tartozik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

alapján. A kártalanítás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a házi 

gyermekorvosi/felnőtt háziorvosi/fogorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében 

kapott egy éves összeget. 

 

5/ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a …………… napján kötött szerződést 

mindkét fél jogosult hat hónapos felmondási idővel megszüntetni, ha bármelyik fél a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek nem tesz eleget, vagy a szerződésben foglalt 

kötelezettségét megszegi, azt felszólítás ellenére sem pótolja, korrigálja. 

6/  A Vállalkozó a személyes szolgáltatást a ………….. körzetben nyújtja.   

7/ Jelen szerződés-módosításhoz Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 

174/2012. (XI.29.) önkormányzati határozatával járult hozzá.   

 

Felek jelen szerződés-módosítást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. 

 

Nagykőrös, 2012. december ………… 
…………………………………                                     ………………………………………. 

        Dr. Czira Szabolcs                                                                  vállalkozó                            

           polgármester                                                          

               megbízó               



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy: Az Arany János Kulturális Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

175/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Kulturális 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2013. február 1-jei 

hatályba lépéssel jóváhagyja. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az intézmény vezetőjét 

az egységes szerkezetbe foglalt dokumentum elkészítésére, a megismerhetőség, a 

megfelelő tájékoztatás érdekében szükséges intézkedések végrehajtására, valamint a 

módosításhoz kapcsolódó szükséges mértékű munkaügyi intézkedések végrehajtására. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester  

Határidő: 1. pont: 2012. november 29. 

                   2. pont: 2012. november 29-től folyamatos 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Az Arany János Kulturális Központ 

2013. évi munkatervének jóváhagyása 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

 

176/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Kulturális Központ 

melléklet szerinti 2013. évi munkatervét a 2013. évi költségvetési rendeletben biztosítandó 

keretek függvényében jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  2012. november 29. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Köznevelési intézmények 

tantárgyfelosztásának jóváhagyása 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

177/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola 2012/2013. tanévi tantárgyfelosztását jóváhagyja. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dalmady Győző Óvoda, 

Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  2012/2013. 

tanévi tantárgyfelosztását jóváhagyja. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2012/2013. tanévi tantárgyfelosztását jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  2012. november 29. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat      

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Beszámoló az Ifjúságsegítő és 

Diáksport Fejlesztési Koncepció 

2012. évi Cselekvési tervének 

megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi 

Cselekvési tervre 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

178/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ifjúságsegítő és a 

Diáksport Fejlesztési Koncepció 2012. évi Cselekvési tervének megvalósításáról szóló 

beszámolót 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ifjúságsegítő és a 

Diáksport Fejlesztési Koncepció 2013. évi Cselekvési tervét. 

 

Határidő: 2013. évben folyamatos 

Felelős: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
  



Melléklet 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Ifjúságsegítő és Diáksport Fejlesztési Koncepciójának 

2013. évi Cselekvési terve 

 

A koncepció vonatkozó 

pontjai 

Cselekvési terv 

A tehetséggondozás eddig 

kialakult formáinak megtartása, 

támogatása, szükség szerint 

finomítása, karbantartása 

Pályázatok kiírása, értékelése a pénzügyi és jogszabályi 

körülmények függvényében a hagyományoknak 

megfelelően. (Bursa Hungarica, Tehetséggondozás 

kiszélesítése, Jó tanuló, jó sportoló, Városi 

tehetséggondozó matematika szakkör, Polgármesteri 

fogadás, Tanulmányi versenyek utazási-nevezési 

költségeinek támogatása) 

Felelős:    Nagykőrös Város Önkormányzata, OKIS        

Bizottság 

Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 

Az ifjúságot veszélyeztető káros 

hatások, mint kábítószer, 

dohányzás, alkohol elleni 

küzdelem, megelőzés 

Lankadatlan figyelem minden apró tünetre, megelőzés   

 

Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, 

pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

A tanórán kívüli diáksport 

rendezvények ösztönzése, 

támogatása 

A város tanulóifjúságának megmozgatása, Diákolimpiai 

versenyek, sportnapok, egyéb lehetőségek támogatása. 

 

Felelős: Nagykőrös Város Önkormányzata, OKIS 

Bizottság 

Határidő: folyamatos 

A tanév közi és végi szünidei 

szabadidős programok 

szervezése, támogatása 

A nyári napközi és Balatonakali táborokon kívül sport- 

és civil szervezetek, kulturális intézmények ösztönzése 

és lehetőség szerinti támogatása 

 

Felelős:    Nagykőrös Város Önkormányzata, OKIS        

Bizottság 

Határidő: hétvégék, évközi- és nyári szünetek 

Minél több tartalmas program a 

fiatalok kulturált szórakozására, 

szabadidejük értelmes 

eltöltésére 

Minden korosztály kapjon szórakozási élményt.  

A Deák tér adottságainak kihasználása. 

A tehetséges fiatalok bemutatkozása. 

 

Felelős:    Arany János Kulturális Központ 

Határidő: folyamatos 

A cselevési terv megvalósítását 

segítő pályázatok benyújtása 

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, elkészítése, 

benyújtása 

 

Felelős:   Nagykőrös Város Önkormányzata, 

intézményvezetők 

Határidő: folyamatos 

 
  



 

Nagykőrös Város Önkormányzat      ZÁRT ÜLÉS! 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  KŐVA Zrt. 2012. III. negyedévi 

kontrolling beszámolója 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 

 

179/2012. (XI. 29.)          önkormányzati határozat 
 

 

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 


