
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Helyi népszavazás iránti 
kezdeményezésről döntés 

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
180/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli Nagykőrös városának Bács-
Kiskun megyéhez történő csatlakozása tárgykörben kezdeményezett helyi népszavazást. A 
népszavazásra bocsátandó kérdés szövege: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Nagykőrös városa 
Bács-Kiskun megyéhez csatlakozzon?” 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli több új munkahely 
létesülése Nagykőrösön tárgykörben kezdeményezett helyi népszavazást. A népszavazásra 
bocsátandó kérdés szövege: „Egyetért-e Ön azzal, hogy több új munkahely létesüljön 
Nagykőrösön?” 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Nagykőrös város 
segítségnyújtása a konzervgyár termelésének újraindítása érdekében tárgykörben 
kezdeményezett helyi népszavazást. A népszavazásra bocsátandó kérdés szövege: „Egyetért-e 
Ön azzal, hogy a munkahelyteremtés érdekében Nagykőrös város segítse a helyi konzervgyár 
termelésének újraindítását?” 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a segélykeret 
munkahelyteremtésre történő fordítása tárgykörben kezdeményezett helyi népszavazást. A 
népszavazásra bocsátandó kérdés szövege: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Nagykőrös Város 
Önkormányzata saját segélykeretét munkahelyteremtésre fordítsa?” 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-4. pont szerinti helyi 
népszavazás időpontját 2013. április 7. napjára (vasárnap) tűzi ki. 

6. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 146. § (2) bekezdése alapján a képviselő-
testület népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését 
elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a helyi 
bírósághoz lehet kifogást benyújtani. 

7. A 2013. április 7. napjára kitűzött helyi népszavazás költségeinek fedezetére Nagykőrös 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklet 18. pontjában biztosított előirányzat szolgál. 
 
Határidő: 1., 2., 3., 4. pont: 2012. december 13. 

5. pont: 2012. december 13. és a 3. melléklet szerint 
                 6. pont: határozat közzétételétől számított 8 napon belül 

7. pont: 2012. december 13. 



  
 

Felelős:  1., 2., 3., 4., 6. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
               5., 7. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
                                           Dr. Nyíkos Sára jegyző 

 
 

K.m.f. 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hiteléül: 
 

  



  
3. melléklet 

 

2013. április 7 -ei helyi népszavazás 

 határidői és határnapjai 

 

Eljárási cselekmény Jogszabályi hely, határidő Naptári határidő 

Népszavazás kitűzése  2012. december 13. 

Névjegyzék elkészítése, majd 
folyamatos vezetése 

Ve. 12. §: választás kitűzését 
követően 

2012. december 13. 
napját követően 

A névjegyzék közszemlére tétele  Ve. 14. § és 123. §: 5 napra, 
szavazás napja előtt 18 nappal  

2013. március 20. – 
2013. március 24. 

A választópolgárok értesítése a 
névjegyzékbe történő felvételről 
értesítő megküldésével 

Ve. 123.§: szavazás napja előtti 
16. napig 

2013. március 22-ig 

A névjegyzékből való kihagyás, 
törlés, illetőleg a névjegyzékbe 
való felvétel miatt kifogás 
benyújtása 

Ve. 20/E. § (1) bek.: 
névjegyzék közszemlére 
tételének időtartama alatt 

2013. március 20. – 
2013. március 24. 

A választási bizottságok 
megbízott tagjait a 
kezdeményezést benyújtók, 
valamint a kezdeményezésben 
részt nem vevő, de a képviselő-
testületben képviselőcsoporttal 
rendelkező jelölő szervezetek 
legkésőbb eddig jelenthetik be 

Ve. 25. § (2) bek., 144. §: 
szavazás napját megelőző 16. 
napig 

2013. március 22-ig 

A módosított névjegyzék a 
polgármesteri hivatalban eddig 
tekinthető meg. 

Ve. 15.§ (3) bek.: szavazást 
megelőző második napig 

2013. április 5. 16.00 
óráig 

A kampány eddig tart. Ve. 40. § (1) bek.: a választás 
kitűzésétől a szavazás napjának 
kezdetéig 

 

2012. december 13-tól 
2013. április 6. 24.00 

óráig 

Kampányt folytatni tilos. Ve. 40. § (2) bek.: a szavazás 
napján 0 órától 19 óráig  

 

2013. április 7. 0.00 
órától 19.00 óráig 

A helyi népszavazás ideje.  2013. április 7.             



  
6.00 – 19.00 óráig 

Az illetékes választási bizottság a 
szavazatszámláló bizottságok 
jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 
a szavazást követő napon 
összesíti a szavazatokat és 
megállapítja a választási 
eredményt. 

Ve. 73. § (3) bek., 145. §: 
legkésőbb a szavazást követő 
napon 

 

2013. április 8-ig 

A szavazóköri jegyzőkönyv egy 
példánya az illetékes választási 
irodában megtekinthető 

Ve. 75. § (2) bek.: szavazást 
követő 3 napon belül 

 

2013. április 10. 16.00 
óráig 

A szavazólapokat a polgármesteri 
hivatalban meg kell őrizni 

Ve. 75. § (3) bek.: választást 
követő 90 napig 

2013. július 6-ig 

A jegyzőkönyvek első példányát 
át kell adni az illetékes 
levéltárnak 

Ve. 75. § (4) bek.: a választás 
után 90 nap elteltével 

2013. július 6. napját 
követően 

A szavazólapokat és a választási 
iratokat – a jegyzőkönyvek 
kivételével – meg kell 
semmisíteni 

Ve. 75. § (3) bek.: választást 
követő 90 nap után 

2013. július 6. napját 
követően 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



  
 
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  A kuláküldözés áldozatául esett 
nagykőrösi családok emlékére állítandó köztéri 
szobor pályázata 

 

 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
  
 
181/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
 

1. A Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy megbízza Farkas Gábor építészt a kuláküldözés áldozatául esett nagykőrösi családok 
emlékére állítandó köztéri szobor környezetrendezési tervének elkészítésével. Ennek 
költségére fedezetet teremt Nagykőrös Város 2013. évi költségvetésében. 

 

2. A Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kuláküldözés áldozatául 
esett nagykőrösi családok emlékére állítandó köztéri szobor pályázatának támogatása 
esetén jóváhagyja a szobor 1. melléklet szerinti környezetben történő felállítását. 

     A szükséges önerő biztosítására fedezetet teremt Nagykőrös Város 2013. évi 
költségvetésében. 

 

Határidő:  1. pont esetében  2012. december 13. 
 2. pont esetében  2013. január 24. 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  
1. sz. melléklet 

 

 

 
 

 

 

  



  
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Nagykőrös Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratának módosítása 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
  
 
182/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi változásokra 

vonatkozóan, az 1. sz. melléklet szerint Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi változásokra 
vonatkozóan, a 2. sz. melléklet szerint Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi változásokra 
vonatkozóan, a 3. sz. melléklet szerint Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi változásokra 
vonatkozóan, a 4. sz. melléklet szerint Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okiratok és az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  1-5. pont: 2012. december 13. 
   6. pont. 2012. december 28. 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
K.m.f. 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 

 
 
 



  
 

Nagykőrös Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. §-ában foglaltak alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1) Az alapító okirat 3) pont: 

„általános közigazgatás, TEÁOR száma: 8411 szakágazata és száma: helyi 
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
(841105)” 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, továbbá a nemzetiségek jogairól 
szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 

2) Az alapító okirat 4.1 pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

4.1  Alaptevékenységek: „A polgármesteri hivatal működéséhez, a helyi 
önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, 
a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához 
kapcsolódó tevékenységek.” 
Az alapító okirat 4.1 pontjából törlésre kerül 

020000 Erdőgazdálkodás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
381103 Települése hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása  
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812000 Takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 



  
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841402 Közvilágítás  
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai  
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869045 Kábítószer-megelőzés programjai és tevékenységei 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
889913 Nappali melegedő 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
889969 Egyéb speciális ellátások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és támogatásuk 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport-, (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport-, (rekreációs sport-) 

tevékenység és támogatása 
931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
960301 Hadisírok létesítése, gondozása 
960302 Köztemető fenntartás és működtetés 
 

Az alapító okirat 4.1 pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

 
3) Az alapító okirat 5) pont „Illetékességi területe” helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Illetékessége, működési köre” 
 



  
4) Az alapító okirat 6) pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:  

„A költségvetési szerv az alábbi önállóan működő költségvetési szerv, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti feladatai ellátására köteles:  
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 5. 
A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik.” 
 

5) Az alapító okirat 8) pont 
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.” 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.” 
 

6) Az alapító okirat 9) pontjából törlésre kerül: „Az önkormányzat ezen ingatlanok 
tekintetében tulajdonjoggal rendelkezik.” 

 
NAGYKŐRÖS, 2012. december 13. 
 

 
   Dr. Czira Szabolcs 

                      polgármester 
 
 
A fenti rendelkezések hatálybalépése a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés időpontja. 
  



  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. §-ában foglaltak alapján 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 
 
1) A költségvetési szerv neve: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

A költségvetési szerv székhelye:  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

1.1 Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2000 (V.25.) ÖT. sz. határozata 

1.2 Telephelyei: 
 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.  
 2750 Nagykőrös, Tomori u. 4. 
1.3 Törzsszáma: 395171 

 
2) Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

3) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátása. 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 
4) A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint: 

4.1  Alaptevékenységek: A polgármesteri hivatal működéséhez, a helyi 
önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, 
a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához 
kapcsolódó tevékenységek 

 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 



  
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak járadéka 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
 

4.2  A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

5) Illetékessége, működési köre: Nagykőrös város közigazgatási területe, valamint az 
egyes ágazati jogszabályok által meghatározott illetékességi terület. 

 
6) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
7) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A hivatal vezetésére az önkormányzat képviselő-testülete pályázat útján - a jogszabályban 
meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő – jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.  
A kinevezés és felmentés a képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
 

8) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó. 

 
9) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog 

a. az 5106 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
b. az 1694 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Tomori u. 4. 
c. az 5105 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Szabadság tér 4. sz. alatt található 

ingatlanok 



  
d. A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök.  

 
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik. 

 
10) A költségvetési szerv képviseletére jogosult személyek: 

A Polgármesteri Hivatal képviseletére a jegyző, távollétében az aljegyző, illetve a jegyző 
által írásban meghatalmazott köztisztviselő jogosult. 

 
 
NAGYKŐRÖS, 2012. december 13. 
 

 
   Dr. Czira Szabolcs 

                      polgármester 
 
 
ZÁRADÉK: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2000. (V.25.) ÖT. sz. 
határozatával, a 225/2007. (XII.13.) ÖT. sz., a 10/2008. (I.17.) ÖT. sz., a 9/2009. (II. 12.) ÖT. 
sz., a 79/2009. (V.28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI.24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., a 
171/2011. (XI.24.) önkormányzati határozata, valamint a 182/2012. (XII.13.) önkormányzati 
módosító határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
Hatálybalépés: a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés időpontja. 
  



  
 
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

Módosító Okirata 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, továbbá Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1) Az alapító okirat 1) pont: 

„A költségvetési szerv neve: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal” 

2) Az alapító okirat 3) pont: 
„Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat - és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában közreműködés” 
helyébe az alábbi szöveg lép 
„Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat - és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában közreműködés.” 

3) Az alapító okirat 4.1 pontjából törlésre kerül: 

882112 Időskorúak járadéka 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889607 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 

 
4) Az alapító okirat 7) pont  

„A hivatal vezetésére az önkormányzat képviselő-testülete pályázat útján - a 
jogszabályban meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő – jegyzőt nevez ki, 
határozatlan időre.  
A kinevezés és felmentés a képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.” 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A polgármester – pályázat alapján határozatlan 
időre – nevezi ki a jegyzőt. A jegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni 
kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó 
rendelkezéseit.” 

 
NAGYKŐRÖS, 2012. december 13. 

   Dr. Czira Szabolcs 
                      polgármester 
A fenti rendelkezések hatálybalépése 2013. január 1. 



  
 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okirata 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. §-ában, továbbá Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján 
 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 
 
1) A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

A költségvetési szerv székhelye:  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

1.4 Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2000 (V.25.) ÖT. sz. határozata 

1.5 Telephelyei: 
 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.  
 2750 Nagykőrös, Tomori u. 4. 
1.6 Törzsszáma: 395171 

 
2) Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

3) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat - és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában közreműködés 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 
4) A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint: 

4.1  Alaptevékenységek: A polgármesteri hivatal működéséhez, a helyi 
önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, 
a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához 
kapcsolódó tevékenységek 

 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 



  
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
842421  Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882202 Közgyógyellátás 
 

4.2  A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

5) Illetékessége, működési köre: Nagykőrös város közigazgatási területe, valamint az 
egyes ágazati jogszabályok által meghatározott illetékességi terület. 

 
6) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
7) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A polgármester – pályázat alapján határozatlan 
időre – nevezi ki a jegyzőt. A jegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni 
kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó 
rendelkezéseit. 
 

8) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó. 

 
9) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog 

a. az 5106 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
b. az 1694 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Tomori u. 4. 
c. az 5105 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Szabadság tér 4. sz. alatt található 

ingatlanok 
d. A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök.  

 



  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési 
szerv a hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik. 

 
10) A költségvetési szerv képviseletére jogosult személyek: 

A Polgármesteri Hivatal képviseletére a jegyző, távollétében az aljegyző, illetve a jegyző 
által írásban meghatalmazott köztisztviselő jogosult. 

 
 
NAGYKŐRÖS, 2012. december 13. 
 
 

 
   Dr. Czira Szabolcs 

                      polgármester 
 
 
ZÁRADÉK: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2000. (V.25.) ÖT. sz. 
határozatával, a 225/2007. (XII.13.) ÖT. sz., a 10/2008. (I.17.) ÖT. sz., a 9/2009. (II. 12.) ÖT. 
sz., a 79/2009. (V.28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI.24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., a 
171/2011. (XI.24.) önkormányzati határozata, a 182/2012. (XII.13.), valamint a 182/2012. 
(XII.13.) önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2013. január 1. 
  



  
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 

Tárgy:  Nagykőrös Város 
Önkormányzat szakfeladati rendjének 
elfogadása  

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
  
 
183/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat 

2012. évi alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását az 
alábbiak szerint elfogadja: 

020000 Erdőgazdálkodás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

 szállítása, átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

 szállítása, átrakása 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

 átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812000 Takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 



  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

 (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

 nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

 (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

 nevelése,  oktatása (5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

 szín- és bábművészeti ágban 
855921 Kollégiumi, externátusi nevelés 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
873011 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889913 Nappali melegedő 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889925 Támogató szolgáltatás 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
960301 Hadisírok létesítése, gondozása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel érdekében szükséges intézkedések megtételére. 



  
 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Határidő:  1. pont: 2012. december 13. 
   2. pont. 2012. december 28. 

K.m.f. 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 
 

Tárgy:  Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
 
 
184/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének megalkotására. 
 
 
Felelős:  1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
   2. pont: Dr. Nyíkos Sára jegyző 
 
Határidő:  1. pont: 2012. december 13. 
   2. pont: 2013. január 31. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  
 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

 
I. Általános rendelkezések 

 
1. A költségvetési szerv neve:          Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

A költségvetési szerv székhelye:   2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

1.7 Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2000 (V. 25.) ÖT. sz. határozata 

1.8 Telephelyei: 
 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.  
 2750 Nagykőrös, Tomori u. 4. 
1.9 Törzsszáma: 395171 

 
2. Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Általános közigazgatás, TEÁOR száma: 8411  
Szakágazata és száma: helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (841105) 

 
4. A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint: 

4.1  Alaptevékenységek: 
 

 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 841112 Önkormányzati jogalkotás 
 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó 

tevékenységek 
 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 
 882111 Aktív korúak ellátása 
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 



  
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 882119 Óvodáztatási támogatás 
 882202 Közgyógyellátás 

 
4.2  A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 
 

5. Alaptevékenységet meghatározó jogszabály: 
 

 5.1  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
 5.2  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

5.3  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet  

 
6. Illetékességi területe: Nagykőrös város közigazgatási területe, valamint az egyes 

ágazati jogszabályok által meghatározott illetékességi terület. 
 
7. A Polgármesteri Hivatal jogállása:  
 
A hivatal tevékenységének jellege szerint közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
8. A Polgármesteri Hivatal alapítói, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó 

szervezet nem tartozik. 
 

II. A Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése 
 

9. A hivatal, mint költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt, a polgármester pályázat útján 
nevezi ki határozatlan időre.  

 
  9.1. A jegyző vezeti a hivatalt.  
 

9.2. A hivatal képviseletére a jegyző, távollétében az aljegyző, illetve a jegyző 
által írásban meghatalmazott köztisztviselő jogosult.  

 
9.3. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében azzal, hogy a kinevezéshez, a munkaviszony 
létesítéséhez, a vezetői munkakör adásához és annak visszavonásához, a 
felmentéshez, felmondáshoz, jutalmazáshoz – a polgármester által 
meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges. Az egyéb 
munkáltatói jogok átruházásának szabályait közszolgálati szabályzatban 
állapítja meg. 

 
9.4. Feladatai különösen: 

 



  
- Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 
- Ellátja a helyi választási iroda vezetői feladatait. 
- Előkészíti az önkormányzat éves költségvetését, a zárszámadást, és a 

költségvetési beszámolókat. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő 

előterjesztések, tájékoztatók törvényességét. 
- Figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzat 

működését. 
- Biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, 

közérdekű döntéseiről, valamint a hivatal aktuális, az állampolgárok széles 
körét érintő feladatairól. 

- A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
- Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket. 
- Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. 
- Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. 
- Minősíti az aljegyző és az irodavezetők munkáját, értékeli teljesítményüket. 
- Vezetői értekezleteken tájékoztatást kér a szervezeti egységek feladatainak 

végrehajtásáról, biztosítja a résztvevők számára az információcserét. 
- A hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében 

működteti a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
rendszert.  

- Gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 
- Kialakítja és vállalkozó bevonásával működteti a belső kontrollrendszert. 

 
10. A jegyző helyettesítésére a polgármester – pályázat útján – a jegyző javaslatára 

határozatlan időre aljegyzőt nevez ki. 
 

A jegyzőt, annak tartós akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti, 
ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 

 
11. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki, nyilvános 

pályázati eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője 
gyakorolja. 

 
12. A szervezeti egységek vezetését az irodavezetők látják el. Az irodavezető: 

 
- Gondoskodik a szervezeti egység dolgozói munkaköri leírásának 

elkészítéséről, annak naprakészen tartásáról. 
- Jegyzői jóváhagyásra előkészíti az irodáját érintő éves szabadságolási 

ütemtervet. 
- Elkészíti a munkatársak teljesítmény-célkitűzését, teljesítményértékelését. 
- Gyakorolja a polgármester, illetve a jegyző által meghatározott körben a 

kiadmányozási jogot. (Kiadmányozási Szabályzat) 
- Elkészíti és ellenőrzi az iroda szakmai feladatkörébe tartozó képviselő-

testületi, bizottsági előterjesztéseket.  
- Részt vesz a képviselő-testület, illetve a szakterületét érintő bizottsági 

üléseken.  
- Kapcsolatot tart a hivatal belső szervezeti egységeivel, illetve az egység 

működéséhez kapcsolódó szervezetekkel a felügyeletét ellátó tisztségviselő 
egyidejű tájékoztatása mellett. 



  
- Köteles a vezetése alatt működő szervezeti egység, valamint a 

feladatköréhez kapcsolódó intézmények tevékenységéről naprakész 
információval rendelkezni, az egységet érintő esetleges gazdálkodási 
feladatokat figyelemmel kísérni. 

- Felelősséggel tartozik az általa vezetett szervezeti egységben a hivatal 
ügyfélfogadási és munkarendjének betartásáért. Felelős a szervezeti egységek 
közötti folyamatos tájékoztatásért, információáramlásért, az egységes hivatal 
munkáját elősegítő, az egyes szervezeti egységek együttműködését biztosító 
kapcsolattartásért. 

- Javaslatot tesz a megüresedett álláshelyek betöltésére. 
- Koordinálja az irodáját érintő közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos 

feladatok ellátását. 
- Ellátja az irodához tartozó bizottság referensi feladatait. 

 
III. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 

 
13. A hivatal az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés alapján 

gazdálkodik, gazdálkodási rendjét a költségvetési szervek gazdálkodási előírásainak 
megfelelően kell megszervezni. 

 
14. A gazdálkodás általános vitelénél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. 

 
15. A Hivatal gazdálkodási tevékenységének megvalósítása során, a költségvetés alapján, 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.  

 
IV. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése  

 
16. A hivatal engedélyezett létszáma: 62 fő. 

 
17. A hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek. 

 
18. A hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik: 

 
   Műszaki Iroda 
 
   Önkormányzati Iroda 
 
   Pénzügyi Iroda – gazdasági szervezet 

 
A szervezeti egységbe nem tagozódó munkakörök: főépítész, politikai főtanácsadó, 
kommunikációs referens, mezőőri szolgálat. A Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselőknek adományozható szakmai tanácsadói, szakmai 
főtanácsadói címek száma együttesen öt. 

 
19. Az egyes szervezeti egységeknél dolgozó köztisztviselők által elvégzendő konkrét 

feladatok felsorolását, illetve a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 



  
20. A szervezeti ábra a szervezeti és működési szabályzat 1. mellékletét képezi. 

 
V. A Polgármesteri Hivatal és szervezeti egységeinek feladatai 

 
21. A hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: 
 

a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és 
adminisztrációs feladatokat; 

b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a 
bizottságok és a képviselő-testület munkáját; 

c.) a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése során biztosítja a szakmai 
megalapozottságot, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételét; 

d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok 
és rendeletek) a polgármester és a jegyző operatív vezetésével. 

 
22. A hivatal alapvető feladataként a közigazgatási ügyekkel kapcsolatban ellátja az ügyek 

döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

 
23. A hivatal 

 
a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, 

szervezeteivel, gazdasági társaságaival, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a 
társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel; 

b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a 
lakosságot. 
 

24. Az egyes szervezeti egységeknél dolgozó köztisztviselők által elvégzendő konkrét 
feladatok felsorolását, illetve a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 
A felelősségi szabályok – ideértve a helyettesítéssel történő feladatellátást is – 
megegyeznek a munkaköri leírások szerinti alapfeladat ellátására vonatkozó 
felelősségi szabályokkal.  

 
25. A szervezeti egységek által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, továbbá a 

szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső 
kapcsolattartásának rendjét a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje szabályozza. 

 
26. Egyes szervezeti egységek feladatai:  

 
26.1. Műszaki Iroda feladatai különösen: 

 
 vízügyi igazgatási feladatok ellátása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján, 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti közlekedési igazgatási 
feladatok ellátása, 

 I. fokú környezetvédelmi hatósági feladatok, önkormányzati környezetvédelmi 
feladatok, 

 I. fokú természetvédelmi hatósági feladatok, 
 tűzvédelmi feladatok, munkavédelmi feladatok ellátása, 



  
 kommunális igazgatás egyes feladatai (települési szilárd és folyékony hulladék 

gyűjtésének szakmai felügyelete, közutak, közterületek tisztán tartásának biztosítása, 
szúnyog –és rágcsálóirtás megszervezése, stb.), 

 zöldterület gazdálkodás egyes feladatai (külterületi fakivágási ügyek, játszóterek 
karbantartása, felújítása, növényvédelem, stb.), 

 távhőszolgáltatással kapcsolatos 2005. évi XVIII. törvény szerinti feladatok ellátása, 
 közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása, 
 vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, 
 közbeszerzési és a szakiroda feladatkörébe tartozó beszerzési feladatok ellátása, 
 beruházások előkészítése, menedzselése, ellenőrzése, különösen: 

 ellátja a beruházások vonatkozásában a támogatásra  
(EU-s cél- és címzett, régiós, megyei, egyéb) benyújtandó adatlapok előkészítését, 
gondoskodik a támogatás igényléséhez kapcsolódó megvalósíthatósági 
tanulmányok, szakmai programok elkészíttetéséről, 

 ellátja a beruházások vonatkozásában a támogatásból megvalósított beruházások 
lezárásakor, a megítélt támogatással történő elszámolással kapcsolatos feladatokat, 

 pályázatok előkészítése, menedzselése, ellenőrzése, 
 térinformatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, 
 a honvédségről szóló 2011. évi CXIII. törvényben, továbbá a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvényben, és annak végrehajtásáról szóló 234/2011.(XI.10.) Kormány rendeletben 
foglaltak alapján közreműködés a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való 
felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, 

 polgármesteri hivatal fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása és a portaszolgálat 
működtetése. 

 
26.2. Önkormányzati Iroda feladatai különösen: 

 
 Az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai működéséhez kapcsolatos feladatok 

ellátása. 
 Aktuális választási feladatok ellátása. 
 A jegyző által meghatározott körben ellátja a nemzetiségi önkormányzat ülésével 

kapcsolatos hivatali feladatokat. 
 Ellátja az esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos panaszok 

elbírálásával összekapcsolható közvetítői feladatokat. 
 Ellátja a köznevelési igazgatással kapcsolatos feladatokat a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 
 Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 
 Ellátja a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992 (X.8) Korm. rendeletben meghatározott 
közoktatási igazgatással kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja a 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 
 Ellátja közművelődési és közgyűjteményi igazgatással kapcsolatos feladatokat a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján. 

 Segíti a városi szintű események (tanulmányi versenyek, művészeti szemlék, szünidei 
táborok, városi önképző- és szakkörök) szervezését, lebonyolítását. 

 Előkészíti, koordinálja a városi tehetséggondozó ösztöndíjpályázatokat. 
 A testvérvárosokkal való folyamatos kapcsolattartás, levelezés lebonyolítása, nyelvi 

fordíttatás. 



  
 A helyi közművelődési rendelet, koncepció végrehajtásának ellenőrzése, 

ifjúsági –és sport feladatok ellátása. 
 Személyügyi és humánerőforrás feladatok ellátása. 
 Központi Iktató működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 Részt vesz a szociálpolitikai tevékenység szervezésében és összehangolásában. 
 Elkészíti az éves költségvetési prognózist a szociális ellátások területén, ellenőrzi a 

rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásának ütemét. 
 A polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórákon felvetett panaszokkal 

kapcsolatban intézkedést kezdeményez, tájékoztatást nyújt. 
 Felügyeleti szervek részéről végzett szakmai ellenőrzések, valamint az ügyészség 

törvényességi vizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodik. 
 Szakmailag koordinálja, ellenőrzi a területi gyermekjóléti, szociális, egészségügyi 

ellátás intézményeit. 
 Az egészségügyi alapellátás körzeteivel kapcsolatos ügyek döntésre való előkészítése. 
 Döntésre előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület, polgármester és jegyző feladat- 

és hatáskörébe tartozó szociális ügyeket. 
 Vezeti az iroda feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét 

érintő hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat. 
 Döntésre előkészíti a gyermekvédelmi törvényben meghatározott pénzbeli és 

természetbeni támogatásokat. 
 Döntésre előkészíti a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások engedélyezésével 

kapcsolatos ügyeket. 
 Döntésre előkészíti a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatra benyújtott kérelmeket. 
 Anyakönyvvezetői feladatok ellátása hatályos jogszabályok alapján. 
 Állampolgársági ügyek intézése. 
 Bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 Családi események (házasságkötések, névadók, évfordulók) előkészületeivel, 

megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok. 
 Hagyatéki ügyek intézése. 
 Gyümölcstelepítések engedélyezése és nyilvántartása. 
 Talált tárgyak kezelése. 
 Kóbor kutyák begyűjtésével, állati hullák ártalmatlanításával kapcsolatos koordinációs 

feladatok ellátása, a ceglédi Állatmentő Nonprofit Közhasznú Kft.-vel való 
kapcsolattartás. 

 Üzletműködés engedélyezése. 
 A zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 Szálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása.  
 A társasházkezelői tevékenység bejelentésével összefüggő feladatok ellátása. 
 Szabálysértési és birtokvédelmi feladatok, állattartási ügyek ellátása. 
 Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 Építéshatósági feladatok ellátása. 
 Mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
26.3. Pénzügyi Iroda feladatai különösen: 

 
 Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az 

üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és 
hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási 
kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi, gazdálkodási, 
számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra, hatékonyságra, 
eredményességre, valamint a FEUVE és a belső kontrollok folyamatos működésére. 

  



  
 A Pénzügyi Iroda önálló Ügyrenddel rendelkezik. Az Ügyrend tartalmazza az 

irányításra, a felügyeletre és az iroda vezetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat, 
a belső munkamegosztást, a szervezeti egységek részletes feladatait, a kiadmányozás 
és a helyettesítés rendjét. 

 
 Pénzügyi, számviteli, költségvetési feladatok különösen: 
 
 Előkészíti az önkormányzat költségvetésének koncepcióját. 
 Összeállítja költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet 

módosításának tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait.  
 Előterjesztést készít az önkormányzat pénzmaradványának megállapítására, javaslatot 

tesz a felhasználására. 
 Kiszámítja az állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatívái alapján a 

költségvetési bevételeket, azokat továbbítja a Magyar Államkincstár Pest Megyei 
Igazgatóságához és a beszámoló keretében azokkal elszámol. 

 Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ellátja a nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodási feladatait. 

 Elvégzi a gazdasági események számviteli rögzítését. 
 Vezeti az önkormányzat, a hivatal és intézményeinek előirányzat nyilvántartását 
 Ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat, a számlakibocsátást 

és vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a 
társirodáknak. 

 Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi 
teljesítését. 

 Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a 
hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről 
és nyilvántartásáról. 

 Gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről 
 Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni 

befektetéseket. 
 Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat. 
 Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 
 Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA 

bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.  
 Gondoskodik a segélyeket terhelő SZJA és TB kötelezettség megállapításáról, 

nyilvántartásáról és annak bevallásáról. 
 Gondoskodik a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami 

támogatás igényléséről  
 Ellátja az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó 

pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.  
 Tervezi a hivatal bér- és létszám előirányzatát, beszámol annak teljesítéséről. 
 Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű 

kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a 
szükséges egyeztetések elvégzéséről. 

 Gondoskodik a hivatal részére a cafetéria szabályzatban meghatározott juttatások 
kifizetéseiről, nyilvántartások vezetéséről. 

 Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés 
egyeztetéséről. Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként. 

 Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról költségvetés tervezéséhez, a féléves, éves 
beszámolóhoz, valamint adatot szolgáltat a mérleg összeállításához.  

 Havonta elkészíti a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez által megküldött adatok 
alapján a bérfeladást, a kapcsolódó függő főkönyvi számlákat egyezteti. 



  
 Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal 

kapcsolatos feladatokat. 
 Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt 

negyedévenként egyezteti a főkönyvi könyveléssel. 
 A bankszámla egyenlegek alakulásáról naponta nyilvántartást vezet.  
 Elkészíti a hivatal éves leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat. 
 Figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét a jóváhagyott 

előirányzatok felhasználása vonatkozásában. 
 Előkészíti és éves ütemezés szerint határidőre benyújtja az illetékes szervhez a 

létszámcsökkentési pályázatokat. 
 Egyezteti és aktualizálja az intézmények törzskönyvi nyilvántartását. 
 Elkészíti a beruházási és gazdasági statisztikai adatszolgáltatást a KSH részére.  
 Értékbeli nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik a 

főkönyvi adatokkal és az ingatlan vagyonkataszterrel való egyezőségéről.   
 Elkészíti a hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, a pénzügyi és számviteli 

szabályzatait, hatálybalépésüket követően gondoskodik azok betartásáról és 
betartatásáról. 

 Elkészíti az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves és éves 
beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet 

 Intézi a munkahelyteremtő támogatással kapcsolatos feladatokat. 
 
Adóügyi feladatok különösen: 
 
 Ellátja Nagykőrös Város közigazgatási területén a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók 

módjára behajtandó köztartozások megállapításával, kivetésével, nyilvántartásával, 
beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, 
valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 

 Ellátja a helyi adókkal, a talajterhelési díjjal és a termőföld bérbeadásából származó 
jövedelemadóval kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

 Törlésre előkészíti az adót és adók módjára behajtandó köztartozást elévülés vagy 
behajthatatlanság címén. 

 Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki., átvezetést és kiutalást teljesít. 
 Vagyoni bizonyítványt állít ki. 
 Adó- és értékbizonyítványt állít ki. 
 Ellátja az adóügyi számítógépes program helyi felügyeletét. 
 Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat. 
 Ellátja az egyes adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, beszedésével 

és visszajelentésével kapcsolatos feladatokat. 
 Ellenőrzi az adóbevallásokat, nyilvántartásokat 
 Végrehajtási eljárásokat végez, felszámolást kezdeményez. 
 Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít az információ-

szolgáltatás meghatározott rendje keretében. 
 Évente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik 

állásáról. 
 Jogszabályi előírásoknak megfelelően havonta, elektronikus úton jelenti az állami 

adóhatóság felé a nyilvántartásban szereplő adó-hátralékkal rendelkező adózókat. 
 Jogszabályi előírásoknak megfelelően kérelemre részletfizetést, fizetési halasztást 

engedélyez, illetve törlésről adó-elengedésről rendelkezik. 
 
Informatikai feladatok különösen: 
 Elvégzi a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatokat. 
 Biztosítja a képviselő-testület munkavégzéséhez szükséges informatikai eszközöket. 



  
 Gondoskodik a számítástechnikai berendezések, informatikai eszközök és 

programok üzemszerű működéséről, javaslatot tesz azok fejlesztésére. 
 Elvégzi a hivatalban alkalmazott rendszerek felügyeleti feladatainak ellátását, az 

állomány feltöltését 
 Gondoskodik a mentések, archiválási hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról. 
 Biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a hivatalon 

belül a jogtiszta szoftver használatot.   
 Elkészíti a hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok 

végrehajtásához szükséges tervek kidolgozásáról. 
 Gondoskodik az informatikai eszközök karbantartásáról, javításáról 
 Közreműködik az informatikai szabályzatok kidolgozásában, hatálybalépésüket 

követően gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról. Vezeti az informatikai 
eszközök nyilvántartását, részt vesz az eszközök leltározásában, javaslatot tesz a 
selejtezésre.  

 
27. Főépítész feladatai különösen: 

 
 A területi főépítésszel, továbbá az érintett önkormányzatok főépítészével 

együttműködve elősegíti a településrendezési tervek összhangjának kialakítását. 
 Ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának elkészítésével, 

felülvizsgálatával összefüggő feladatokat. 
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a városfejlesztési koncepció hatályosulását, évente 

tájékoztatást ad, illetve 4 évente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület 
részére. 

 Helyi önkormányzati tervtanácsot működtet, ellátja az elnöki feladatokat. 
 Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a terület egységes táji és építészeti 

arculatának alakítását. 
 Részt vesz a települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében. 
 Egyedi hatósági ügyekben esztétikai véleményt formál a benyújtott építési engedély 

dokumentációkkal kapcsolatban, és ezt közli az építésügyi hatósággal. 
 Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a település képét befolyásoló, illetve 

meghatározó egyedi építményekkel összefüggő – a hatósági döntést megelőző – 
egyeztetési eljárásban. 

 Szakmai tanácsot nyújt az építtetők és a tervezők számára. 
 Elkészítteti és engedélyezteti a költségvetési előirányzattal rendelkező, a képviselő-

testület által jóváhagyott építési beruházások építési engedélyezés 
tervdokumentációját. 

 Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a 
kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 

 Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és 
alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a vélemény-
nyilvántartásra jogosult közigazgatási szervekkel. 

 Közreműködik az önkormányzat ingatlan-vagyon gazdálkodási programjának 
elkészítésében. Figyelemmel kíséri a felújításra kerülő építmények építési 
tevékenységét. 

 Az önkormányzati érdekek figyelembevételével véleményezi a külföldi állampolgárok 
ingatlanszerzését. 

 Kérésre tájékoztatást, állásfoglalást ad egyes építmények elhelyezésének, 
közműfejlesztésekhez kapcsolódó építési tevékenységek településrendezési tervi 
illeszkedéséről. 

 



  
VI. A Polgármesteri Hivatal működési rendje 

 
28. A hivatal általános munkarendje:  
 

Hétfő:   7.30 – 18.00 
Kedd-csütörtök 7.30 – 15.30 
Péntek   7.30 – 13.00  

29. Ügyfélfogadást tart  
 

- jegyző  
- polgármesteri hivatal érdemi ügyintézői  

 
30. A jegyző ügyfélfogadási rendje:   
 

Szerda   9.00 – 11.00  
 

31. A Polgármesteri Hivatal érdemi ügyintézőinek ügyfélfogadási rendje: 
 

Hétfő  15.00 – 18.00  
Szerda    8.00 – 15.00  
Péntek    8.00 – 12.00 

 
VII. Záró rendelkezések 

 
32. Jelen szabályzat 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
33. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozatával 
jóváhagyott, 2011. április 29. napján kelt Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 
NAGYKŐRÖS, 2012. december … 
 

   Dr. Nyíkos Sára  
                          jegyző 
 
ZÁRADÉK: A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozatával jóváhagyta. 
 
  Dr. Czira Szabolcs 
  polgármester   
 
 

 
 
 



  
NAGYKŐRÖSI POGÁRMESTERI HIVATAL  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI  
 
 
 
 

 
1. melléklet:  Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÁBRÁJA 
2. melléklet: Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje 
3. melléklet: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal  
Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 
 
 
 

 

  POLGÁRMESTER 

ALPOLGÁRMESTER 

   JEGYZŐ 

ALJEGYZŐ 

Politikai főtanácsadó 

Kommunikációs referens 

Mezőőri szolgálat 

 

MŰSZAKI IRODA 

Feladatai különösen: 
1. Pályázatok, beruházások, közbeszerzés 
2. Vagyongazdálkodási feladatok 
3. Vízügyi -és közlekedés igazgatási feladatok 
4. Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok 
5. Közterület-felügyelet 
6. Kommunális igazgatás 
7. Zöldterület gazdálkodás 
8. Intézményfenntartás, portaszolgálat 
 

 

PÉNZÜGYI IRODA 

Feladatai különösen: 
1. Költségvetési feladatok 
2. Adóügyi feladatok 
3. Informatika 
4. Beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi 
feladatok 
5. Leltár 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA 
Feladatai különösen: 
1. Képviselő-testület, illetve bizottságai működésével 
kapcsolatos feladatok 
2. Nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 
feladatok 
3. Választás, népszavazás, népi kezdeményezés 
4. Köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport 
feladatok 
5. Személyügy és humánerőforrás 
6. Központi iktató 
7. Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátási 
feladatok 
8. Építéshatósági feladatok 
9. Általános igazgatási feladatok 

ALPOLGÁRMESTER 

Főépítész 
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2. melléklet a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatához 

A Hivatal szabálytalanságkezelési rendje 
 
A szabálytalanságok fogalma 
 
A Bkber. 6. § (4) bekezdésének alapján a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
 
A szabálytalanságok fogalomköre széles: a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 
illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó 
cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, 
rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, amely az államháztartás működési 
rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami 
feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő.  
 
A szabálytalanságok alapesetei lehetnek: 

 a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, 
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.), illetve  

 a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag 
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) 1 

A szabálytalanságok lehetnek továbbá egyedi és rendszeresen ismétlődő szabálytalanságok.  
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a Hivatal jegyzőjének felelőssége, hogy:  

 a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működtesse a Hivatalt, 
 a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel, 
 szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra 

kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt maga a 
szabálytalanság. 

 
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 

 hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 
előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának 
megakadályozásához (megelőzés), 

 keretet biztosítson ahhoz, hogy az előírások sérülése, megsértése esetén a megfelelő 
állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a 
felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen,  

 a szabálytalansággal érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek a 
belső kontrollrendszerbe. 

 
Szabálytalanság elkövetéséhez alapvetően szervezeti-hivatali (nem megfelelő eljárások, 
kontrollok) és személyi (felkészültség, tapasztalat hiánya, alacsony elismertség) tényezők 
vezethetnek. A belső kontrollrendszeren belül folyamatosan vizsgálni kell a 
                                                           
1
Tekintettel arra, hogy a szándékosság kérdése az adott eljárások lefolytatása során, a megfelelő szankciók kiszabásakor 

kerül értékelésre, jelen szabályzat nem foglalkozik ezzel a megkülönböztetéssel, a szabálytalanságokat ezen a téren azonos 

alapon kezeli. 

  



  
szabálytalanságok ezen feltételrendszerének alakulását, valamint a megelőzés érdekében a 
szabálytalanság kivizsgálásakor is ki kell térni a feltételrendszer elemzésére. 
 
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített 
nyilvántartása) a Hivatal jegyzőjének a feladata, amely feladatot a jegyző a költségvetési 
szervben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek 
megfelelően az egyes irodák vezetőire vagy szabálytalansági felelősre, illetve egyes 
esetekben akár szabálytalansági felelős munkacsoportra ruházhat át.  
A Hivatal jegyzője munkaköri leírásban jelöli ki a Hivatal szabálytalansági felelősét, aki 
lehetőség szerint vezető beosztású munkatárs kell, hogy legyen.2 
 
A szabálytalanságkezelési eljárás 

 
Az eljárásrend kialakításakor alapvető követelmény az, hogy a Hivatal minden irodájának 
vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szakmai és gazdálkodási 
szabálytalanságok megelőzéséért, feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, a 
felelősségre vonásért, valamint a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések 
kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért. 
 

a) A szabálytalanságok észlelése  
A szabálytalanságok észlelése a Hivatal belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a 
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerben történhet a munkatárs 
és a vezető részéről egyaránt. Ezen kívül az észlelés származhat a mind belső, mind a külső 
ellenőrzéstől, valamint egyéb külső személytől is. 
 
A szabálytalanság gyanújának Hivatalon belüli észlelése esetén a szabálytalanság gyanúját 
alátámasztó adatok, bizonylatok, információk csatolása a tájékoztatás kötelező eleme. 
Dokumentumokon alapuló ellenőrzés által feltárt szabálytalanság esetén a hiba kijavítására 
hiánypótlásra felszólító levél megküldésével kell felhívni a folyamatért felelős iroda vezetőjét. 
Amennyiben a hiánypótlást követően továbbra is súlyos szabálytalanság áll fenn, helyszíni 
ellenőrzés elrendelését kell kezdeményezni.  
 
Amennyiben a Hivatal valamely munkatársa észlel szabálytalanságot, akkor értesíteni kell a 
Hivatal jegyzője által kijelölt szabálytalansági felelőst. A szabálytalansági felelős megküldi a 

                                                           
2
 A szabálytalanságkezelés hivatali struktúrában való elhelyezése szempontjából fontos, hogy olyan szintre kell telepíteni a 

munkakört, hogy a Hivatal jegyzőjén kívül más ne befolyásolhassa az általa vizsgált és kezelt ügyekről alkotott objektív 

bizonyítékokon alapuló véleményét. A Hivatal méretére és anyagi forrásaira tekintettel kell eldönteni, hogy adott 

időszakban milyen formában működjön a szabálytalanságkezelési feladatok ellátása. 

A Hivatal jegyzője köteles biztosítani a szakértői csoport, illetve a szabálytalansági felelős munkavégzéséhez szükséges 

feltételeket. 

Szabálytalansági felelős csak főállású, határozatlan idejű jogviszony keretében láthatja el feladatát, de nem szükséges, hogy 

kizárólag szabálytalanságok kezelésével foglalkozzon. Belső ellenőrzési feladatokat ellátó személy nem jelölhető ki 

szabálytalansági felelősnek. 

A szabálytalanságok megelőzésében hatékony segítséget nyújt a Hivatal integrált minőség- és környezetközpontú irányítási 
rendszere is. 



  
tájékoztatást az érintett irodavezetőnek a kapcsolódó dokumentumokkal, és csatolja az 
ügyre vonatkozó véleményét, javaslatot téve annak kivizsgálására vagy a vizsgálat 
mellőzésére. 
A szabálytalansági felelős munkatárs akadályoztatás esetén (pl. szabadság, tartós távollét, 
stb.) a szabálytalanságot észlelő munkatárs köteles értesíteni a felettes irodavezetőjét. 
Amennyiben az irodavezető az adott ügyben egyértelműen érintett, a munkatársnak a Hivatal 
jegyzőjét, annak érintettsége estén a polgármestert kell közvetlenül értesítenie. Amennyiben 
mind a polgármester, mind a Hivatal jegyzője érintett a szabálytalanság gyanújában, a Hivatal 
szabálytalanságot felfedező munkatársának a képviselő-testülethez, illetve szükség szerint a 
területileg illetékes Kormányhivatalhoz kell fordulnia a szabálytalanság gyanú tárgyában. 
  
Ha a szabálytalansági felelős vagy az adott irodavezető megalapozottnak találja a 
szabálytalanságot, úgy erről értesíti a Hivatal jegyzőjét, aki dönt arról, hogy az ügyben 
szükséges-e szabálytalansági eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. A Hivatal 
jegyzőjének kötelessége gondosan, az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével 
döntenie a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről. 
 
Amennyiben lehetséges, a szabálytalanság valamely vezetői szint felé történő jelentésekor ki 
kell térni arra, hogy: 
 

 mi a szabálytalanság pontos tartalma; 
 milyen normától (pl. törvény, jogszabály, belső szabályzat, stb.) való eltérésről van 

szó; 
 elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot (amennyiben releváns); 
 a szabálytalanság mely területet érinti; 
 van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső 

akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta, stb.); 
 a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenőrzés 

következtében merült fel; 
 korrigálható-e a szabálytalanság; 
 pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a 

visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges 
intézkedések; 

 amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges 
intézkedéseket. 

 
Amennyiben nem a belső kontrollrendszerben észlelnek egy szabálytalanságot (pl. az Állami 
Számvevőszék hívja fel a Hivatal figyelmét a szabálytalanságra), azt is meg kell vizsgálni, 
hogy a belső kontrollrendszer miért nem tárta fel a hiányosságot. Ennek oka lehet pl. a 
kontrolltevékenységek nem megfelelő szervezése, végrehajtásának hiányossága; emberi 
mulasztás; rendszerhiba; előírások be nem tartása, stb. 
 
Amennyiben a Hivatal jegyzője észleli a szabálytalanságot, akkor a feladat, hatáskör és 
felelősségi rendjének megfelelően kell intézkedést hoznia a szabálytalanság kivizsgálására, 
korrigálására, megszüntetésére. 
 



  
Amennyiben a Hivatal belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot, akkor a Bkber. 
rendelkezéseinek megfelelően jár el.3  
 
A Hivatal jegyzőjének, illetve vezetésének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső 
ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. Az intézkedési terv 
végrehajtását a Hivatal jegyzője az általa éves bontásban vezetett nyilvántartás segítségével 
követi nyomon. 
Egy szabálytalanság belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az 
alábbiakat: 
 

 miért nem tárta fel a Hivatal belső kontrollrendszere a szabálytalanságot és az azt 
lehetővé tevő tényezőket; 

 amennyiben a belső kontrollrendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetővé 
tevő tényezőket, az érintett jegyző vagy irodavezető miért nem tette meg a 
megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges 
intézkedéseket; 

 ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást; 
 volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szabálytalanságot. 

 
Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot, akkor a külső ellenőrzési 
szerv (pl. Állami Számvevőszék) szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési 
jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző 
szervezet a működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ törvény). A 
szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a Hivatal jegyzőjének, illetve 
vezetésének intézkedési tervet kell kidolgozni. 
 
Amennyiben egyéb külső személy (pl. ügyfél, állampolgár, szerződéses partner, stb.) észleli a 
szabálytalanságot, akkor a Hivatal jegyzője köteles a bejelentést érdemben megvizsgálni. 
Ezekben az esetekben javasolt (a szabálytalanság kivizsgálásának eredményétől függően) 
írásban visszaigazolást tenni az észlelő személy felé (amennyiben személye ismert). 
Egyebekben az eljárás megegyezik a Hivatal munkatársa által észlelt szabálytalansági 
eljárással. 
 

b) A szabálytalansági vizsgálat lefolytatása 
A Hivatal jegyzője dönt a szabálytalanság kivizsgálásáról, illetve annak formájáról, valamint 
szükség esetén a felállítandó ad-hoc szakértői munkacsoport tagjairól. A Hivatal jegyzője 
illetékesség vagy hatáskör hiányában dönt a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vonatkozó 
javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezet részére történő átadásáról 
(pl. Kormányhivatal hatáskörébe tartozó ügyek). 
 

                                                           

3
 A Bkber. 22. § (1) pontja alapján, amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, akkor a belső ellenőrzési vezető 

feladata a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv 

vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására.. 



  
A Hivatal jegyzője a vizsgálatban való részvételre munkatársakat kérhet fel. 
Összetettebb, pl. rendszer jellegű szabálytalanság gyanúját érintő ügyekben, a döntés 
meghozatalának megkönnyítése érdekében bizottság hozható létre a Hivatal folyamatait jól 
ismerő vezetőkből vagy szakértőkből. Indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a 
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A szakértő írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a 
bizottság munkájában való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba. 
 
A jogkövetkezményekről való döntés nem kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén az 
érintett iroda vezetőjének, a többi esetben a Hivatal jegyzőjének, illetve érintettsége esetén a 
polgármester, a képviselő-testület vagy éppen az Kormányhivatal kötelezettsége. 
A szabálytalansági felelős a jogkövetkezményekkel járó döntések meghozatalában nem vehet 
részt, feladata a szabálytalanság gyanújára vonatkozó bejelentések összegyűjtése, a megfelelő 
vezetői szint felé történő továbbítása, illetve az egyes ügyek nyilvántartása. 
 
A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama alapesetben 20 munkanap lehet. 
Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a 
tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell a Hivatal jegyzője felé, 
aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a 
mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével.   
 
A szabálytalansági vizsgálat eredménye lehet: 
 

 Annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság, valamint a szabálytalansági 
eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés, jelentéktelen 
szabálytalanság, stb.). 

 Szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés. 
 További vizsgálat elrendelése – erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság 

megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek 
megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a 
rendelkezésre álló információ.  

 
A vizsgálatot folytatók intézkedési javaslatot dolgoznak ki a Hivatal jegyzője számára a 
hasonló szabálytalanságok elkerülése érdekében. 
 

c) A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások 
megindítása 

A Hivatal jegyzője, illetve kisebb horderejű szabálytalanságok esetén az egyes irodavezetők 
felelősek a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Az intézkedések végrehajtására határidőt 
kell szabni.  
 
Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések 
meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy 
megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 
 
Kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén a minősítésre vonatkozó végső döntés 
meghozatala és az intézkedések foganatosításának megindítása a Hivatal jegyzőjének 
hatáskörébe tartozik. 



  
 
Hivatalon belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott kárt 
megtéríteni. A kártérítési kötelezettséget a Hivatal jegyzője valamennyi feltétel és körülmény 
mérlegelése után a jogszabályokban előírt korlátok közt korlátlan mértékben csökkentheti. A 
mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetőeljárás megindítására okot adó 
cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás megindítása kötelező, valamint a 
kiemelt jelentőségű szabálytalanságok, mert ott nem csökkenthető a kártérítési kötelezettség. 
 
A Hivatal jegyzőjének mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények: 
 

 kártérítési eljárás, 
 szabálysértési eljárás, 
 pénzbeli juttatások további felfüggesztése – ha a Hivatal belső szabályzatai (pl. 

pénzbeli jutalmazás tárgyában) másként nem rendelkeznek. 
 
A Hivatal jegyzőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) 
nyomon követése során  
 
A Hivatal jegyzője köteles nyomon követni az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott 
döntéseket, illetve a megindított eljárások helyzetét, illetve figyelemmel kísérni az általa és a 
vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását. A feltárt szabálytalanság típusa alapján be 
kell azonosítania a további „szabálytalanság-lehetőségeket” (pl. hasonló rendszerek, 
projektek, témák, kockázatok meghatározása), továbbá információt kell szolgáltatnia a belső 
ellenőrzés számára, elősegítve annak a folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint a belső 
kontrollkörnyezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. A 
Hivatal jegyzőjének rendszeres időközönként értékelnie kell a megtett intézkedések hatását és 
hatékonyságát. 
 
A Hivatal jegyzője mellett az adott intézkedést elrendelő irodavezető, illetve a 
szabálytalansági felelős is köteles nyomon követni az intézkedések végrehajtását. 
 
Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított 
intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szabálytalansággal érintett terület 
(iroda) vezetőjét, valamint a Hivatal jegyzőjét írásban értesíteni kell a további intézkedések 
meghozatala érdekében. A szabálytalanság korrigálása esetén nincs további teendő. A 
szabálytalanság fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni. 
 
A Hivatal jegyzőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) 
nyilvántartása során  
 
A Hivatal jegyzője szabálytalanságfelelős útján vagy saját hatáskörben köteles gondoskodni a 
szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és 
pontos vezetéséről. Egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban 
iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat.  
 
A Hivatal jegyzőjének nyilván kell tartania a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó 
határidőket.  



  
A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 
elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló információkat tartalmazza: 
 

 a szabálytalanság típusát (büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra 
okot adó), 

 a szabálytalanság rövid leírását, 
 a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét, 
 az érintettek számát, beosztását, 
 az esetleges kár mértékét, illetve 
 a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírását. 

 
 

Néhány lehetséges példa a Polgármesteri Hivatal szakmai és gazdálkodási 
folyamataiban esetlegesen előforduló szabálytalanságfajtákra 

(nem taxatív, példajellegű felsorolás) 
 

Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára 

Szabályozottsággal kapcsolatos 
 Az egyes irodák tevékenységére vonatkozó 

szabályzatok hiánya, illetve azok aktualizálásának 
vagy testre szabásának elmaradása. 

Lebonyolítással kapcsolatos 

 A feladatok elvégzésének elmaradása, nem 
előírásszerű ellátása. 

 Az előírt határidők be nem tartása. 
 Pénzbeli elszámolásoknál, juttatásoknál az 

elszámolás, juttatás rendeltetéseként az 
alapbizonylatokban, illetve szabályzatokban 
rögzített céloktól való eltérés. 

 Európai uniós támogatásoknál a közösségi 
politikák (esélyegyenlőség, környezetvédelem) 
figyelmen kívül hagyása. 

Pénzügyi 

 Pénztárban jelentkező pénztárhiány.  
 Jogtalan kifizetések (pl. előirányzat nélküli vagy 

azt meghaladó elszámolás, jogalap nélküli pénzbeli 
juttatás folyósítása).  

 A jóváhagyott bizonylatokon, illetve 
szabályozásban meghatározottat meghaladó összeg 
kifizetése, folyósítása. 

 A szabályozásban foglalt feltételeknek meg nem 
felelő elszámolások befogadása. 
 

Számviteli 

 A szabályozásban előírtaknak megfelelő 
könyvvitel vezetésének elmulasztása. 

 Olyan könyvvitel vezetése, amelyből a 
pénzmozgás, a pénzbeli juttatások tényleges 
felhasználása vagy a bevételek forrása a 
bizonylatok alapján nem vagy csak nehezen 
követhető. 

Irányítási-vezetési 
 A belső kontrollrendszer (pl. kockázatelemzés, 

kontrolltevékenységek és FEUVE, ellenőrzési 
nyomvonalak kialakításának, aktualizálásának 



  
elmulasztása vagy nem megfelelő működtetésük. 

 Az egymással összeférhetetlen funkciók szervezeti 
és funkcionális szétválasztásának elmaradása. 

 A beszámoltatási rendszer működtetésében 
jelentkező hiányosságok. 

Informatikai 

 Az informatikai rendszer hiányosságai (pl. egyes 
szoftverek, modulok vagy bizonyos kontrollpontok és 
kontrollfunkciók hiánya, a hozzáférés nem megfelelő 
korlátozása), azok kihasználása. 

 Adatbevitel, illetve adatmódosítás nyomon 
követhetőségének hiánya, pontatlansága. 

 Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó 
szabályok megsértése. 

 Informatikai rendszerhiba miatt bekövetkező 
szabálytalanságok, azokon belül kiemelten a 
túlfizetések, hibás levonások. 

 Késve vagy egyáltalán el nem készített szoftverek. 
 A programrendszer szabályozás szerinti 

működésének ki nem alakítása, a működtetés 
elmaradása vagy hiányos jellege. 

 A gazdasági, ügyviteli folyamatokat, valamint a 
szakmai és informatikai hibajavításokat érintő 
programmódosítások végrehajtásának elmaradása 
vagy késedelmes teljesítése. 

Dokumentációs, nyilvántartásbeli 

 Nem megfelelő, nem megfelelően vezetett vagy nem 
a kellő tartalmú (az utólagos reprodukálást lehetővé 
nem tevő), a nyomon követést és a vezetői 
ellenőrzést nem vagy nem kellően segítő, vagy nem 
az előírások szerint részletezett, illetve szervezetileg 
vagy helyileg szétszórt, ezért nehezen követhető 
nyilvántartás, dokumentáció. 

Adminisztratív jellegű 

 Számszaki hibák. 
 Indokolatlan késedelem a szakmai feladatok vagy a 

kifizetések teljesítésekor. 
 Adatok téves megállapítása (pl. hibás besorolás, az 

ügyintézőnek felróható okból tévesen levont adók, 
járulékok, tévesen megállapított bírságok, stb.). 

 Pontatlan, valótlan, bizonylatokkal nem kellően 
alátámasztott adatok bevitele az informatikai 
nyilvántartási rendszerbe. 

 Az adatbevitel késve történő végrehajtása vagy 
elmaradása. 

 Bizonylatok, megállapodások, szerződések 
módosítása annak megfelelő dokumentálása (pl. a 
javítások leszignálása) nélkül. 

 Bizonylatok vissza-dátumozása. 
 Az egyes bizonylatok tartalma közötti vagy azokon 

belüli ellentmondások. 

Közbeszerzéssel kapcsolatos 

 A közbeszerzésre vonatkozó törvényi szabályok 
megsértése. 

 Hibás előkészítés. 
 A pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges érték 



  
szerinti megoldásnak megfelelő lebonyolítása. 

 Egyenlő elbánás elvének megsértése (pl. szállító-
specifikus feltételek kiírása). 

 Megfelelő dokumentálás elhanyagolása. 

Ellenőrzéssel összefüggő 

 A feltárt hiányosságok illetékesek felé történő 
továbbításának elmaradása. 

 Kötelező ellenőrzési tevékenységek elhanyagolása. 
 Elfogultság. 
 Vonatkozó szabályok (pl. Áht. és Bkber. 

előírásainak) megsértése. 
 A kockázatelemzésen alapuló mintavételezés 

elhagyása. 
 Ellenőrzési tervtől való engedély nélküli eltérés. 
 Belső ellenőrzési kézikönyv figyelmen kívül 

hagyása. 
 Függetlenség csökkenése irányába ható bármely 

tevékenység. 
 Intézkedések nyomon követésének 

(monitoringjának) elmaradása. 

Monitoringgal összefüggő  Kötelező monitoring tevékenységek elhanyagolása. 
 Elfogultság. 

Összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos 

 Az összeférhetetlenségi szabályok megsértése (pl. 
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés 
gyakorlatában). 

 A szabályozás szerint kötelezően szétválasztandó 
munkakörök, funkciók elkülönítésének elmulasztása. 

Titoktartással kapcsolatos 

 Az állam- és szolgálati titkok kezelésére vonatkozó 
szabályok megsértése. 

 Az informatikai rendszerrel össze nem függő 
adatkezelési és adatvédelemmel kapcsolatos 
szabálytalanságok. 

Tájékoztatással kapcsolatos 

 Szabályozásban foglalt jelentéstételi, 
információadási kötelezettség vagy az arra előírt 
határidők be nem tartása. 

 A jelentésekben nem a valós helyzetet tükröző 
tények, adatok vagy mutatók szerepeltetése. 

 Önkormányzat jó hírnevének megsértése. 
 
 
 
 
 
 

Az egyes szabálytalansági eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezései 
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban 
Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 



  
kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. 
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél 
vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés az a törvény által büntetni 
rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. A (2) bekezdés 
határozza meg a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás definícióját, mely szerint 
az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, 

- amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban 
sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a 
természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek 
személyét és jogait, és 

- amelyre a törvény szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy 
járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli. 

 
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 78. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy a szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság 
vagy a bíróság hivatali hatáskörben szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására 
jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési 
eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 
(elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból 
származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (Közszolgálati törvény), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Közszolgálati törvény, illetve a Kjt. 
megfelelő rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
 



Szabálytalanságok nyilvántartása a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalnál 
 
     
 
 
 

Szabálytalan
ság típusa1 

Szabálytalan
ság rövid 

leírása 

A lezárt 
szabálytalan
sági eljárás 
eredménye2 

Szabálytalansá
gban érintett 
munkatársak 

száma 

Szabálytalansá
gban érintett 
munkatársak 

beosztása 

A 
megállapít
ható kár 
mértéke 

Szabálytalan
ság kezelése 
érdekében 

tett 
intézkedés 

leírása 

Szükséges 
intézkedé

sek 
felelőse(i) 

Intézkedé
sre 

rendelkez
ésre álló 
határidő 

Intézkedések 
végrehajtásá
nak nyomon 

követése 

          
          
          
          

 
1 Szabálytalanság típusa: pl. büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó cselekmény, rendszer jellegű szabálytalanság, 
számszaki hiba, stb. 
2 A szabálytalansági vizsgálat eredménye lehet: 

 Nem történt szabálytalanság – a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, 
stb.). 

 Szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés – pl. kártérítési, fegyelmi, szabálysértési eljárás, pénzbeli 
juttatások felfüggesztése, stb. 

 További vizsgálat elrendelése – erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez 
és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.  

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

3. melléklet a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a 
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 
munkakörök 
 
 

1. jegyző 
2. aljegyző 
3. irodavezetők 
4. főépítész 
5. politikai főtanácsadó 
6. műszaki ügyintéző 
7. közterület-felügyelő 
8. szervezési ügyintéző 
9. köznevelési és közművelődési, közgyűjteményi és HR ügyintéző 
10. szociális ügyintéző 
11. építéshatósági ügyintéző 
12. általános igazgatási ügyintéző 
13. anyakönyvvezető 
14. adóügyi ügyintéző 
15. adóbehajtó 
16. bérügyi előadó 
17. főkönyvi könyvelő 
18. analitikus könyvelő 
19. költségvetési ügyintéző 
20. pénztáros 

 
 
 
 

 

  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

Tárgy:  Az Arany János Muzeális 
Közérdekű Gyűjtemény átvételére 
vonatkozó megállapodás, valamint az 
Arany János Kulturális Központ Alapító 
Okiratának módosítása 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
185/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát az 
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartói átvételére 
vonatkozóan.  

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert tárgyalások folytatására, valamint a per- és tehermentes 
Megállapodás aláírására. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzata gondoskodik a muzeális intézmény 
működéséhez jogszabály által meghatározott szakalkalmazotti létszám 
biztosításáról. 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint az 
Arany János Kulturális Központ Alapító Okiratának Módosító Okiratát 
elfogadja. 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. melléklet szerint az 
Arany János Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
elfogadja. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átvételre kerülő 
vagyon vonatkozásában folytasson tárgyalást az MNV Zrt.-vel. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt okiratok 
aláírására. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

9. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Arany János 
Kulturális Központ vezetőjét az intézményátvételből következő feladatok, 
valamint a zavartalan működés biztosításához szükséges intézkedések 
megtételére. 

10. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII törvény 30. § (5) bekezdésében, 
valamint a megyei múzeumok, könyvtárak és a közművelődési intézmények 
fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII.23.) Korm. határozatban foglaltak szerint 
2013. január 1. napjától az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásába kerül. 

 



  

 
 

A törvényi rendelkezés végrehajtása érdekében az előkészítés főbb teendőit a 
mellékelt Intézkedési terv tartalmazza. 

 
Felelős:  1-8. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester  

9. pont:    Arany János Kulturális Központ vezetője 
10. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester, Arany János Kulturális Központ 

vezetője, valamint általa az Intézményellátó Gondnokság vezetője. 
 

Határidő:  1-5. pont: 2012. december 13. 
   6. pont:    2012. december 13-tól folyamatosan 
   7. pont:    2012. december 15. 
   8. pont:    2012. december 21. 
   9. pont:    2012. december 13-től folyamatos 
   10. pont:  2012. december 13. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

A 185/2012. (XII.13.) önkormányzati határozat 1. sz. melléklete 
 

Arany János Kulturális Központ 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ára, 
53. § (2) bekezdésére, valamint 48. §-ára az Arany János Kulturális Központ Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) A Preambulum az alábbira módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 78. §-ára, 53. § (2) bekezdésére, valamint 48. §-ára, az Arany János 
Kulturális Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” 

 
2) Az 1.3. pontban a telephelyek felsorolása az alábbiakra módosul:  

„1.3.1.  Tagintézmény: 
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  
2750Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 

„1.3.2. A feladatellátást szolgáló további ingatlan:  
Könyvtár: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6. 
Gyermekkönyvtár: 2750 Nagykőrös, Jókai u. 10. 
Raktár: 2750 Nagykőrös, Abonyi u. 9.” 

 
3) A 2. pontban az „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg helyébe a „A 

költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
 

4) A 2. pontban „Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete” szövegrész 
„Nagykőrös Város Önkormányzat” szövegre módosul. 

 
5) Az Alapító Okirat 3. ponttal: 

„3.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.” 

 
6) A 3. pont megszűnik. 

 
7) Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 3. ponttal: 
 

 



  

 
 

A 4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
      „4.) A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei 
Az intézmény (kulturális központ, felnőtt és gyermek nyilvános könyvtár, 
közérdekű muzeális gyűjtemény) a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. §-a és 
55. §-a alapján gondoskodik a nyilvános könyvtári feladat ellátásáról, a 73. §-74. 
§-75. §-a és 76. §-a alapján gondoskodik a közművelődési alaptevékenység 
ellátásáról, a 37/A. §-a és 48. §-a alapján gondoskodik a kulturális javak 
meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, 
megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, 
valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és 
közgyűjteményi feladatok ellátásáról. Ennek keretében 
 
4.1.1. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat rendez.  
Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész 
életen át tartó tanulás folyamatához, együttműködik a nevelési-oktatási 
intézményekkel és közművelődési, könyvtári és múzeumpedagógiai 
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak 
elérését, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, 
biztosítja a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő 
információkérés lehetőségét, tudás-, információ- és kultúraközvetítő 
tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország 
versenyképességének növeléséhez.  
Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 
élénkítését. 
 

4.1.2. A nyilvános könyvtári ellátás keretében tájékoztat a könyvtár és a 
nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. 
A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 
műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. 
 

4.1.3. A muzeális intézmény őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja a kulturális 
javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált 
együttesét, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási 
tevékenység lehetőségét. 
Elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, 
folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai 
programkínálatot biztosít.  



  

 
 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja. 
Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális 
örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a 
könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá 
tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a 
szakképzés intézményeivel. 
Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 
kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és 
közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 

 
4.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 

szerinti besorolása:  
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

 
4.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

900400  Művészeti létesítmények működtetése 
910200  Múzeumi tevékenység 

 
4.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek felső határa a módosított 

kiadási előirányzatok arányában: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
A vállalkozási tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
5%.” 

 
8) Az 5. pont „Működési köre:” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv 

illetékessége, működési köre:” szöveg lép. 
 

9) A 6. pont rendelkezése az alábbira módosul: 
„Önállóan működő költségvetési szerv.  
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
megállapodásban rögzítik.” 
 



  

 
 

10) Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 7. ponttal: 
„A költségvetési szerv szakmai besorolása:  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által meghatározott feladatok ellátására létesített kulturális 
központ, nyilvános könyvtár, valamint közérdekű muzeális gyűjtemény, melynek 
gyűjtőterülete kiterjed Nagykőrös város közigazgatási területére.”    
    

11) A 7. pont számozása 8. pontra változik. 
 

12) A 8. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg 
lép. 

 
13) A 8. pont rendelkezése az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 
(a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-
testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján legfeljebb 5 éves határozott 
időtartamra.  
A megbízás és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”  

 
14) A 8. pont számozása 9. pontra változik. 

 
15) A 9. pont rendelkezése az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt., valamint a Kjt. vhr. rendelkezései az 
irányadóak. 
Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. 
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 

 
16) A 9. pont számozása 10. pontra változik. 

 
17) A 10. pont rendelkezése az alábbira módosul: 

„Az alábbi ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal bír, a 
költségvetési szerv feladatellátását szolgáló a költségvetési szerv használatába adott 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog a költségvetési szervet a hatályos 
önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak betartásával önállóan megilleti:   

- 1696/1 hrsz.-ú, természetben Nagykőrös, Szabadság tér 7. sz.  



  

 
 

- 1640 hrsz-ú, természetben Nagykőrös, Széchenyi tér 6. sz. 
- 18/2/A/1 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Jókai u. 10. sz. 
- 5669/1 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Ceglédi u. 19. sz. 
- 5512 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Abonyi u. 9. sz. alatti ingatlanok. 
- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe 
adására, cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.”  
 

 
Fenti rendelkezések hatályba lépése – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CLII. törvény  30. § (3) bekezdése alapján – 2013. január 1. napja.  
 
 
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 
 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
  



  

 
 

 
A 185/2012. (XII.13.) önkormányzati határozat 2. sz. melléklete 

 
Arany János Kulturális Központ 

Alapító Okirata 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ára, 
53. § (2) bekezdésére, valamint 48. §-ára, az  
 

Arany János Kulturális Központ 
 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
  
1.) A költségvetési szerv neve, székhelye: 
 Arany János Kulturális Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.  
 

1.1. Létrehozásáról rendelkező határozat:  
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
156/2007. (IX.27.) ÖT. sz. határozata 

 
1.2. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Arany János Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. 
Szabó Károly Városi Könyvtár, 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6. 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Arany János Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény, 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 

 
1.3. Telephelyek: 

1.3.1. Tagintézmény: 
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény,  
2751Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 

1.3.2. A feladatellátást szolgáló további ingatlan:  
Könyvtár: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6. 
Gyermekkönyvtár: 2750 Nagykőrös, Jókai u. 10. 
Raktár: 2750 Nagykőrös, Abonyi u. 9. 

 
2.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata  
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

3.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 



  

 
 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az intézmény (kulturális központ, felnőtt és gyermek nyilvános könyvtár, közérdekű 
muzeális gyűjtemény) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. §-a és 55. §-a alapján gondoskodik a 
nyilvános könyvtári feladat ellátásáról, a 73. §-74. §-75. §-a és 76. §-a alapján 
gondoskodik a közművelődési alaptevékenység ellátásáról, a 37/A. §-a és 48. §-a alapján 
gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, 
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és 
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 
 

5.) A költségvetési szerv tevékenysége 
5.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei 

5.1.1. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat 
rendez.  
Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 
tartó tanulás folyamatához, együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel 
és közművelődési, könyvtári és múzeumpedagógiai programjaival segíti az 
iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, segíti az oktatásban, 
képzésben részt vevők információellátását, biztosítja a tudományos kutatás és 
az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, tudás-, információ- és 
kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az 
ország versenyképességének növeléséhez.  
Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 
élénkítését. 
 

5.1.2. A nyilvános könyvtári ellátás keretében tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más 
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak 
közötti dokumentum- és információcserében, biztosítja az elektronikus 
könyvtári dokumentumok elérhetőségét. 
A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. 
 

5.1.3. A muzeális intézmény őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja a kulturális 
javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált 
együttesét, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység 
lehetőségét. 
Elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot 
biztosít.  



  

 
 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja. 
Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális 
örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, 
levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos 
köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés 
intézményeivel. 
Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 
kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 
tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 

 
5.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

 
5.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

900400  Művészeti létesítmények működtetése 
 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek felső határa a módosított 
kiadási előirányzatok arányában: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
A vállalkozási tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5%. 

 
6.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 
 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv.  
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 

8.) A költségvetési szerv szakmai besorolása:  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-



  

 
 

testülete által meghatározott feladatok ellátására létesített kulturális központ, nyilvános 
könyvtár, valamint közérdekű muzeális gyűjtemény, melynek gyűjtőterülete kiterjed 
Nagykőrös város közigazgatási területére.    
    

9.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
pályázati eljárás útján legfeljebb 5 éves határozott időtartamra.  
A megbízás és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 
10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 

11.) Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

12.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az alábbi ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal bír, a költségvetési 
szerv feladatellátását szolgáló a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog a költségvetési szervet a hatályos önkormányzati 
vagyonrendeletben foglaltak betartásával önállóan megilleti:   

- 1696/1 hrsz.-ú, természetben Nagykőrös, Szabadság tér 7. sz.  
- 1640 hrsz-ú, természetben Nagykőrös, Széchenyi tér 6. sz. 
- 18/2/A/1 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Jókai u. 10. sz. 
- 5669/1 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Ceglédi u. 19. sz. 
- 5512 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Abonyi u. 9. sz. alatti ingatlanok. 
- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására, 
cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.  

 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
 
 



  

 
 

ZÁRADÉK:  
Az Arany János Kulturális Központ Alapító Okiratát Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 156/2007. (IX. 27.) ÖT. sz. határozatával, a 20/2008. (II. 14.) ÖT. sz., a 
79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint 
a 185/2012. (XII.13.) önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben 
jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés:  
Jelen Alapító Okirat – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 
30. § (3) bekezdése alapján – 2013. január 1. napján lép hatályba.  
  



  

 
 

185/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 3. sz. melléklete 
 
 

Intézkedési terv 
 

Az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  
működtetésével kapcsolatos főbb teendők  

 
 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 
Nagykőrös Város Önkormányzata rendelkezésre áll az 
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartói 
feladatának ellátására és az épület birtokba vételére.  
A megállapodás aláírása nem befolyásolja a fenntartói 
feladatok ellátását, és az épület birtokba vételét.   

2012. december 
13. – december 31. 

folyamatosan 

Polgármester 
AJKK4 vezetője 

A tárgyalások folytatása az érintett szervekkel (EMMI, 
PMIK, MNV Zrt.) az Arany János Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény fenntartói feladatának átvétele ügyében. 

2012. december 
13-tól 

folyamatosan 

Polgármester 
 

A Muzeális Gyűjtemény5 épülete állagának megóvása, a 
szolgáltatások igénybevételének biztosítása és a 
vagyonvédelem érdekében a közüzemi és szolgáltatói 
szerződések megkötése.  

2012. december 
17. – december 31. 

folyamatosan 

Polgármester 
AJKK vezetője 

A Muzeális Gyűjtemény Működési engedélyében és a 
muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. 
(I. 14.) OKM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozott keretek között és feltételek szerint kettő 
szakalkalmazotti álláshely biztosítása az AJKK-ban.   
Az AJKK szervezeti struktúráján belül a Muzeális 
Gyűjtemény megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
személyi állományának kialakítása.   
A munkáltatói intézkedések végrehajtása. A tagintézmény-
vezető megbízása. 
A Muzeális Gyűjtemény szakalkalmazottjai munkaköri 
leírásának elkészítése. 

2012. december 
17. – december 31. 

folyamatosan 

Polgármester 
AJKK vezetője 

A Rendelet 5. § c) pontjának megfelelően az Arany János 
Kulturális Központ SZMSZ-ében történő szabályozás 
elkészítéséig az Arany János Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény tagintézmény az előző évi nyitva tartási renddel 
megegyezően a 2013. január 1. – 2013. március 31-ig zárva 
tart.     
A fentiek közzététele, lakossági tájékoztatás. 

2012. december 
17-tól 

folyamatosan 
AJKK vezetője 

Az állagmegőrzés és a vagyonvédelem érdekében napi 
rendszerességgel az épületbejárás, ellenőrző tevékenység 
biztosítása.  

2012. december 
17-tól 

folyamatosan 

AJKK vezetője 
által az IG 
vezetője 

                                                           
4
 Arany János Kulturális Központ – AJKK  

5
 Muzeális Gyűjtemény – Arany János Kulturális Központ Arany János Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény tagintézménye 



  

 
 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 
Az AJKK tagintézménye vonatkozásában a 2013. évi 
költségvetés és munkaterv felülvizsgálata és módosítása. 2013.01.20.  

AJKK vezetője  
tagintézmény- 
vezető 

Az AJKK SZMSZ-ének és belső szabályzatainak 
felülvizsgálata, módosítása a tagintézmény szakmai 
előírásainak figyelembe vételével. 

2013.01.31. AJKK vezetője 

A takarítási, karbantartási, valamint az intézmény 
látogatásával, őrzésével kapcsolatos feladatok 
megszervezése Muzeális Gyűjteményben. 

2013.01.31. 
AJKK vezetője 
és általa az IG 

vezetője 
  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 
 

Tárgy:  A köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvétel, valamint az 
Intézményellátó Gondnokság Alapító 
Okiratának módosítása 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
186/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 
szóló megállapodás fenntartói jogok egyidejű átadásával történő aláírására. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény által biztosított felhatalmazás alapján a 133/2012. (IX. 27.) 
önkormányzati határozatát visszavonja, és a megállapított hozzájárulási kötelezettség 
fizetését elutasítja.  

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átadásra kerülő köznevelési 
intézmények működtetése vonatkozásában folyamatosan együttműködik az állami 
intézményfenntartó központtal.  

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az illetékességi 
területén lévő saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmények, valamint a Humánszolgáltató Központ és az 
Arany János Kulturális Központ feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését. A feladat ellátására az Intézményellátó Gondnokságot jelöli ki.   

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1-jétől az 
Intézményellátó Gondnokság álláshelyét 122 fővel engedélyezi.  

6. A Képviselő-testület utasítja az érintett intézmények vezetőit a határozati javaslat 1. 
sz. mellékletét képező ütemtervben foglaltak végrehajtására.  

7. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2. sz. melléklet 
szerinti Intézményellátó Gondnokság Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

8. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 3. sz. melléklet 
szerinti Intézményellátó Gondnokság Alapító Okiratát elfogadja. 



  

 
 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:  1-5. és 7-9. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

6. pont:  
Intézményellátó Gondnokság intézményvezetője 

 Humánszolgáltató Központ intézményvezetője 
Arany János Kulturális Központ intézményvezetője 

 Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
  Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon igazgatója 
  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója 
  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola igazgatója 

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI igazgatója 
Határidő:  1.-2.; 4-5. és 7-8. pont: 2012. december 13. 

3. és 6. pont: 2012. december 13-től folyamatos 
9. pont: 2012. december 20. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

186/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1. sz. melléklete 

 
Ütemterv 

Az intézmények működtetési feladatainak átadás-átvétele  
 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

A munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a 
jogszabályok által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb 
kötelezettség teljesítése. 

2012.12.20. 
 IG vezetője 

Intézményvezetők 

A közüzemi szerződések felülvizsgálata, módosítása. 2012.12.20. IG vezetője 

A megrendelések, szerződések felülvizsgálata, módosítása. 2012.12.28. IG vezetője 

A takarítási, karbantartási feladatok megszervezése. 2012.12.28. IG vezetője 
Intézményvezetők 

Az iskolákba történő beléptetéssel, az iskolák őrzésével kapcsolatos 
feladatok ellátása 

2012.12.28. IG vezetője 
Intézményvezetők 

Az intézményi megállapodások megkötése a 2012. december 13-i 
képviselő-testületi döntésnek megfelelően. 

2012.12.31. 
IG vezetője 

Intézményvezetők 

Az informatikai, rendszergazdai feladatok megszervezése, szerződéskötés. 
2012.12.28. IG vezetője 

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek üzemeltetési, 
működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatos egyéb feladatok 
megszervezése.  

2013.01.01. IG vezetője 

A feladatok ellátáshoz szükséges alkalmazottak átadás-átvétele. 
2013.01.01. 

IG vezetője 
Intézményvezetők 

Javaslat készítése a feladatellátás racionalizálására.   2012.12.28.  

Az IG SZMSZ-ének és belső szabályzatainak felülvizsgálata, módosítása 2013.01.31. 
IG vezetője 

A feladatellátás racionalizálásából következő munkajogi intézkedések 
végrehajtása   

2013.02.01. 
IG vezetője 

Feladatellátás kiszervezése:  
 Takarítás 
 Iskolák portaszolgálata, iskolákba történő belépés, épületek 

őrzése 

2013. 07.01. 

 
IG vezetője 

Az átadott intézmények 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolók elkészítése. 

2013.04.15. Intézményvezetők 

*IG – Intézményellátó Gondnokság 

  



  

 
 

A 186/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2. sz. melléklete 
 

Az Intézményellátó Gondnokság 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján az Intézményellátó Gondnokság Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján az 
Intézményellátó Gondnokság Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” 

2.) Az 1.1. pont kiegészül az alábbival: „Iskolai Konyha 2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.” 
3.) Az 1.. pont „Törzsszáma: 395203” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa: 

Önkormányzati fenntartású és önkormányzati működtetésű intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálata.” szöveg lép. 

4.) Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 2. ponttal:  
„A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.” 
5.) A 2. pont számozása 3. pontra változik, „A költségvetési szerv alapítói jogokkal 

felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének 
neve, székhelye:” szöveg lép. 

6.) A 3. pont számozása 4. pontra változik, a szövege az alábbira módosul: 
„Az önkormányzati fenntartású és önkormányzati működtetésű intézmények 
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, valamint 
üzemeltetési feladatait ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv.” 

7.) A 4. pont számozása 5. pontra változik, „A költségvetési szerv tevékenységei 
szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  „A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg 
lép. 

8.) A 4.1. pont 5.1. pontra változik, szövege az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 

A költségvetési szerv ellátja önkormányzati fenntartású és önkormányzati 
működtetésű intézmények gazdálkodási és üzemeltetési feladatait.” 

9.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

általános közigazgatás TEÁOR száma: 8411 
szakágazata és száma: önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 

társulási   intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
(841116)” 



  

 
 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
 „A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

811000  Épületüzemeltetés 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
552001  Üdülői szálláshely szolgáltatás 
559099  Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása 
711100   Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712209   Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés 
749050   M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
812000 Takarítás 
890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442   Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443   Egyéb közfoglalkoztatás 

 

11.) Az 5. pont számozása 6. pontra változik, a „Működési köre:” szöveg helyébe 
„Illetékessége, működési köre:” szöveg lép, és kiegészül az alábbiakkal: 

 

MEGNEVEZÉS 

 

CÍME 

 

HRSZ. 

Humánszolgáltató Központ  
Humánszolgáltató Központ  
Humánszolgáltató Központ  
Humánszolgáltató Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Kossuth Lajos Általános Iskola 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
Weiner Leó Alapfokú Művészeti iskola  
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI 

Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Szolnoki út 65. 
Arany János u. 35. 
Kárász u. 3. 
Szabadság tér 7.  
Széchenyi tér 6. 
Jókai u. 10. 
Ceglédi u. 16. 
Abonyi u. 9. 
Kinizsi u. 4. 
Rákóczi u. 8. 
Vadas u. 2. 
Ceglédi u. 2. 
Kecskeméti út 39-41. 
Kecskeméti út 20. 
Kálvin tér 11. 
Patay u. 19. 
Kalocsa B. u. 3. 
  

998/17 
2935  
4429 
1815 
5402 
1696/1 
1640 
18/2/A/1 
5669/1 
5512 
1441 
1844 
5402/2 
170 
2973 
3046 
3047 
1607 



  

 
 

 
 

12.) A 6. pont számozása 7. pontra változik, az intézmények felsorolása kiegészül az 
alábbiakkal:  

       „5.)  Humánszolgáltató Központ  

6.) Arany János Kulturális Központ  
7.) Kossuth Lajos Általános Iskola  
8.) Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
9.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
10.) Weiner Leó Alapfokú Művészeti iskola  
11.) Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI” 

 

13.) A 7. pont számozása 8. pontra változik, „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje:” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje:” szöveg lép. 

14.) A 8. pont számozása 9. pontra változik, szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 

Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 

15.) A 9. pont számozása 10. pontra változik. 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2013. január 1. napja.  

 

Nagykőrös, 2012. december … 

 

DR. CZIRA SZABOLCS  

                      polgármester 

  



  

 
 

A 186/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 3. sz. melléklete 
 

Intézményellátó Gondnokság  
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján az  

 
Intézményellátó Gondnokság  

 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

  
13.) A költségvetési szerv neve: Intézményellátó Gondnokság 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Abonyi u. 2. 
 
1.1. A költségvetési szerv telephelyei: 

Ifjúsági Tábor   8243 Balatonakali, Tábor u. 2.      
Óvoda Konyha   2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1. 
Iskolai Konyha   2750 Nagykőrös, Vadas u. 2. 

1.2. A költségvetési szerv típusa: 
Önkormányzati fenntartású és önkormányzati működtetésű intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálata. 

 
14.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2751 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
3.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az önkormányzati fenntartású és önkormányzati működtetésű intézmények tervezési, 
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, valamint üzemeltetési 
feladatait ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 

5.) A költségvetési szerv tevékenysége: 
5.1. Alaptevékenysége: 

A költségvetési szerv ellátja önkormányzati fenntartású és önkormányzati működtetésű 
intézmények gazdálkodási és üzemeltetési feladatait.  

5.2. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
  általános közigazgatás TEÁOR száma: 8411 

szakágazata és száma: önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai (841116) 

 



  

 
 

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

811000  Épületüzemeltetés 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
552001  Üdülői szálláshely szolgáltatás 
559099  Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása 
711100   Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712209   Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés 
749050   M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
812000 Takarítás 

 890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 

 
6.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe 
A költségvetési szerv ellátási körébe tartozó ingatlanok: 
 

 
MEGNEVEZÉS 

 
CÍME 

 
HRSZ. 

Bóbita Óvoda 
Bóbita Óvoda 
Bóbita Óvoda 
Kalocsa Balázs Óvoda 
Óvoda Konyha 
Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 
Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 
Hétszínvirág Óvoda 
Hétszínvirág Óvoda 
Humánszolgáltató Központ  
Humánszolgáltató Központ  
Humánszolgáltató Központ  
Humánszolgáltató Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  
Arany János Kulturális Központ  

Kárász u. 1. 
Batthyány u. 18. 
Sziget u. 3. 
Kalocsa B. u. 1. 
Kalocsa B. u. 1. 
Kazinczy u. 11. 
Eötvös K. u. 8. 
Ifjúság u. 22. 
Kossuth L. u. 45.  
Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Szolnoki út 65. 
Arany János u. 35. 
Kárász u. 3. 
Szabadság tér 7.  
Széchenyi tér 6. 
Jókai u. 10. 
Ceglédi u. 16. 

5402/5 
5634/1 
5092 
2938 
2938 
4065 
3228/3 
2400/3 
998/17 
2935  
4429 
1815 
5402 
1696/1 
1640 
18/2/A/1 
5669/1 



  

 
 

Arany János Kulturális Központ  
Kossuth Lajos Általános Iskola 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
Weiner Leó Alapfokú Művészeti iskola  
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 
Ifjúsági Tábor 
Szolgálati férőhely 
 
Szolgálati lakás  
 
 

Abonyi u. 9. 
Kinizsi u. 4. 
Rákóczi u. 8. 
Vadas u. 2. 
Ceglédi u. 2. 
Kecskeméti út 39-41. 
Kecskeméti út 20. 
Kálvin tér 11. 
Patay u. 19. 
Kalocsa B. u. 3. 
Balatonakali 
Filó L. u. 1. 
 
Kalocsa B. u. 1 
Cifrakert 
Ifjúság út 22. 
Filó L. u. 1.  

5512 
1441 
1844 
5402/2 
170 
2973 
3046 
3047 
1607 
2930 
186/3 
3046 
 
2555 
5716/2 
2400/3 
3046 

 
 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A költségvetési szerv az alábbi önállóan működő költségvetési szervek működtetői, 
gazdasági feladatai ellátására köteles:  

1) Bóbita Óvoda  
2) Kalocsa Balázs Óvoda 
3) Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 
4) Hétszínvirág Óvoda 
5) Humánszolgáltató Központ  
6) Arany János Kulturális Központ  
7) Kossuth Lajos Általános Iskola  
8) Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
9) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

10) Weiner Leó Alapfokú Művészeti iskola  
11) Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 

 
8.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
 
 
 
  



  

 
 

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

10.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
- 5668/2 hrsz.-ú természetben a Nagykőrös, Abonyi u. 2. (Iroda helységeknek 

átalakított raktár)  
- 2938 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1. (Óvoda Konyha) 
- 186/3 hrsz.-ú, természetben a Balatonakali, Tábor u. 2. 
- 3046 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Filó L. u. 1. 
- 2555 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1 (szolgálati lakás) 
- 5716/2 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Cifrakert (szolgálati lakás)  
- 2400/3 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Ifjúság u. 22. (szolgálati lakás) 

alatt található ingatlanok. 
 
A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

  
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 
 
 
ZÁRADÉK: Az Intézményellátó Gondnokság Alapító Okiratát Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/1997. (V. 8.) ÖT. sz. határozatával, a 195/2003. (XI. 
27.) ÖT. sz., a 137/2004. (VI. 24.) ÖT. sz., a 228/2004. (XII. 16.) ÖT. sz., a 27/2005. (II. 17.) 
ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., 
a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., a 106/2011. (VI. 30.) módosító 
önkormányzati, valamint a 186/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító határozataival 
egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2013. január 1.  
 

 

  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

Tárgy:  Nagykőrös Város 
Önkormányzat köznevelési feladatot 
ellátó intézményei alapító okiratának 
módosítása 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
187/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

1.1. Bóbita Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.2. Kalocsa Balázs Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.3. Nagykőrösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.4. Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.5. Kossuth Lajos Általános Iskola Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.6. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának Módosító Okiratát 

elfogadja. 
1.7. Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon Alapító Okiratának Módosító 

Okiratát elfogadja. 
1.8. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Alapító 

Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.9. Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
1.10. Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
2.1. Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.  
2.2. Kalocsa Balázs Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
2.3. Nagykőrösi Mese-vár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 
2.4. Hétszínvirág Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
2.5. Kossuth Lajos Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 
2.6. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát elfogadja. 
2.7. Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát elfogadja. 
2.8. Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát elfogadja. 
2.9. Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
2.10. Humánszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 



  

 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratok és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vétel 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőket az 
intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. 

 
 

Felelős:  1-4. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
   5. pont: Bóbita Óvoda óvodavezetője, 

Kalocsa Balázs Óvoda óvodavezetője, 
Nagykőrösi Mese-vár Óvoda óvodavezetője, 
Hétszínvirág Óvoda óvodavezetője, 

   Humánszolgáltató Központ intézményvezetője 
 
Határidő:  1-2. pont: 2012. december 13. 
   3-4. pont: 2012. december 21. 
   5. pont: 2013. január 31.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 

  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.1. sz. melléklete 
A Bóbita Óvoda 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Bóbita Óvoda 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Bóbita Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint adja ki:” 

2.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

3.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján óvoda.” 

4.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
5.) A 2. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
6.) A 3. pont „A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg 

helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
7.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés.” 
8.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  

„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 
9.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 

„Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja 
személyiségük és képességeik fejlesztését, közösségi életre történő 
felkészítésüket. Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető 
hallássérült, nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 



  

 
 

veszélyeztetett, fennáll az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességeinek veszélyeztetettsége.” 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 
   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020)” 
11.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 

„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” 

12.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
13.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
14.) A 7. pont 2. bekezdése az alábbira módosul: 

„Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2.” 

15.) A 9. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

16.) A 10. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester   



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.2. sz. melléklete 
 

A Kalocsa Balázs Óvoda 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Kalocsa Balázs 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Kalocsa Balázs Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint adja ki:” 

2.) Az 1.2. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

3.) Az 1.2. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján óvoda.” 

4.) Az 1.4. pontja törlésre kerül. 
5.) A 2. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
6.) A 3. pont „A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg 

helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
7.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés.” 
8.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe 

„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 
9.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 

„Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja 
személyiségük és képességeik fejlesztését, közösségi életre történő 
felkészítésüket. Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető 
hallássérült, nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 



  

 
 

veszélyeztetett, fennáll az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességeinek veszélyeztetettsége.” 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 
szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020)” 

11.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” 

12.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
13.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
14.) A 7. pont 2. bekezdése az alábbira módosul: 

„Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2.” 

15.) A 9. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

16.) A 10. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
 
 
Nagykőrös, 2012. december … 

DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.3. sz. melléklete 
 

A Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Nagykőrösi Mese-
vár Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A Preambulum az alábbiakra módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Nagykőrösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint adja ki:” 

2.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

3.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján óvoda.” 

4.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
5.) A 2. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
6.) A 3. pont „A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg 

helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
7.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés.” 
8.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  

„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 
9.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 

„Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja 
személyiségük és képességeik fejlesztését, közösségi életre történő 
felkészítésüket. Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető 
hallássérült, nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 



  

 
 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 
veszélyeztetett, fennáll az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességeinek veszélyeztetettsége.” 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 
   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020)” 
11.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 

„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” 

12.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
13.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
14.) A 7. pont 2. bekezdése az alábbira módosul: 

„Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2.” 

15.) A 9. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

16.) A 10. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
Nagykőrös, 2012. december … 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
  



  

 
 

 
A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.4. sz. melléklete 

 
A Hétszínvirág Óvoda 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Hétszínvirág 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint adja ki:” 

2.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

3.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján óvoda.” 

4.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
5.) A 2. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
6.) A 3. pont „A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg 

helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
7.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés.” 
8.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  

„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 
9.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 

„Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja 
személyiségük és képességeik fejlesztését, közösségi életre történő 
felkészítésüket.  
Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető önálló 
helyváltoztatásra képes mozgásszervi fogyatékos, hallássérült, nagyothalló 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 



  

 
 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az 
iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek 
veszélyeztetettsége.” 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 
   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020)” 
11.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 

„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” 

12.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
13.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
14.) A 7. pont 2. bekezdése az alábbira módosul: 

„Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2.” 

15.) A 9. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

16.) A 10. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
 
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.5. sz. melléklete 
 

A Kossuth Lajos Általános Iskola 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Kossuth Lajos 
Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Kossuth Lajos Általános Iskola Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” 

2.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

3.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján általános iskola.” 

4.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
5.) A 2. pont „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A 

költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
6.) A 3. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
7.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. c) pontja szerint általános iskolai 
nevelés-oktatás.” 

8.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  
„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 

9.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 

Az általános iskolában az Nkt. 10. §-ában foglaltak alapján nyolc évfolyamon 
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az 
általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 
Alaptevékenységi körében a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányának ellensúlyozása céljából ellátja a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 
folyik. 



  

 
 

Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált általános iskolai nevelését, oktatását az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az általános iskolai nevelését, 
oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
nevelhető, oktatható hallássérült, nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, vagy fennállnak az iskolai 
teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 
hyperkinetikus szindróma, kóros pszichés zavar, kevert specifikus fejlődési 
zavarok).” 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás 
kivételével/ (852010)” 

11.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
  (1-4. évf.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
 (5-8. évf.) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások” 

12.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
13.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
14.) A 9. pont kiegészül az alábbiakkal: 

„Az intézmény székhelyén:  400 fő 
  Az intézmény telephelyén:  100 fő” 

15.) A 10. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

16.) A 11. pont szövege az alábbira módosul: 



  

 
 

„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
Nagykőrös, 2012. december … 
 

DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.6. sz. melléklete 
 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” 
 

2.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 
 

3.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján általános iskola.” 
 

4.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
 

5.) A 2. pont „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A 
költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 

 
6.) A 3. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
 

7.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 
„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. c) pontja szerint általános iskolai 
nevelés-oktatás.” 
 

8.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  
„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 
 

9.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 

Az általános iskolában az Nkt. 10. §-ában foglaltak alapján nyolc évfolyamon 
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az 



  

 
 

általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 
Alaptevékenységi körében a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányának ellensúlyozása céljából ellátja a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 
folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált általános iskolai nevelését, oktatását az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az általános iskolai nevelését, 
oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
nevelhető, oktatható beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, vagy fennállnak az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességei (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, 
kóros pszichés zavar, kevert specifikus fejlődési zavarok).” 
 

10.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás 
kivételével/ (852010)” 
 

11.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
  (1-4. évf.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
 (5-8. évf.) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások” 



  

 
 

 
12.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 

 
13.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
 

14.) A 9. pont kiegészül az alábbiakkal: 
„Az intézmény székhelyén:    225 fő 

Az intézmény telephelyein:  
  Nagykőrös, Kecskeméti út 20.  153 fő 
  Nagykőrös, Kálvin tér 11.    80 fő” 
 

15.) A 10. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 
 

16.) A 11. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 
 

DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.7. sz. melléklete 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Petőfi Sándor 
Általános Iskola és Diákotthon Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” 

2.) Az 1. pont szövegében a költségvetési szerv neve „Petőfi Sándor Általános Iskola és 
Diákotthon” névről „Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium” elnevezésre 
módosul. 

3.) Az 1.2. pont szövegében a telephely elnevezése „(Általános Iskolai Diákotthon)” 
elnevezésről „Általános Iskolai Kollégium” elnevezésre módosul. 

4.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

5.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján általános iskola, valamint az Nkt. 7. § (1) bekezdés h) 
pontja alapján kollégium.” 

6.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
7.) A 2. pont „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A 

költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
8.) A 3. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
9.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. c) pontja szerint általános iskolai 
nevelés-oktatás és az Nkt. 4. § 1. e) pontja szerint kollégiumi ellátás.” 

10.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  
„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 

11.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 

Általános Iskola  
Az általános iskolában az Nkt. 10. §-ában foglaltak alapján nyolc évfolyamon 
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az 
általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 



  

 
 

Alaptevékenységi körében a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányának ellensúlyozása céljából ellátja a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 
folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált általános iskolai nevelését, oktatását az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az általános iskolai nevelését, 
oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
nevelhető, oktatható beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, vagy fennállnak az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességei (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, 
kóros pszichés zavar, kevert specifikus fejlődési zavarok). 
Kollégium 
A kollégium az Nkt. 17. §-ában foglaltak alapján az iskolai tanulmányok 
folytatásához szükséges feltételeket biztosítja a lakóhelyüktől távol tanulók 
számára, vagy ha testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni 
körülmények miatt szükséges. A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált kollégiumi ellátását az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján 

az alábbiak szerint: 

Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak a kollégiumi ellátását, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, vagy 
fennállnak az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, kóros pszichés zavar, kevert 
specifikus fejlődési zavarok).” 

12.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás 
kivételével/ (852010)” 

13.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
  (1-4. évf.) 



  

 
 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
 (5-8. évf.) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
855922  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 

nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások” 

14.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
15.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
16.) A 9. pont kiegészül az alábbiakkal: 

„Nagykőrös, Vadas u. 2. (Általános Iskola)   650 fő 
  Nagykőrös, Ceglédi u. 2. (Kollégium)    60 fő” 

17.) A 10. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

18.) A 11. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 
19.) A záradék szövegében, valamint az 1. sz. melléklet címében az intézmény neve „Petőfi 

Sándor Általános Iskola és Diákotthon” névről „Petőfi Sándor Általános Iskola és 
Kollégium” elnevezésre módosul. 

 
Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 

DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.8. sz. melléklete 
 

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1.) A Preambulum jogszabályi hivatkozása az alábbira módosul: 
„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltakra a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint adja ki:” 
2.) Az 1. pontjában a költségvetési szerv neve az „Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Weiner Leó Zeneiskola” névről „Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola” elnevezésre 
módosul. 

3.) Az 1.2. pontjában az első helyen feltüntetett telephely neve az alábbira módosul: 
„Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gábor Áron Tagiskola” 

4.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

5.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján alapfokú művészeti iskola.” 

6.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
7.) A 2. pont „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A 

költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
8.) A 3. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
9.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. o) pontja szerint alapfokú 
művészetoktatás.” 

10.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  
„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 

11.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 
Az iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi 
tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra az alapfokú 
művészetoktatás zeneművészeti és táncművészeti ágában az Nkt. 16. §-ában 
foglaltak alapján.” 

12.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 



  

 
 

„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú művészetoktatás (852020)” 

13.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban   
852032 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti 

szín- és bábművészeti ágban 
Az intézmény a szakfeladaton belül táncművészeti ágban jogosult a 
tevékenység végzésére.” 

14.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
15.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 

lép. 
16.) A 9. pontjában a felvehető létszám telephelyenként rögzítésre kerül: 

Nagykőrös, Patay u. 19.   260 fő 
Nagykőrös, Vadas u. 2.     40 fő 
Nagykőrös, Kálvin tér 11.      20 fő 
Nagykőrös, Kecskeméti u. 39-41.     15 fő   
Nagykőrös, Kecskeméti u. 2.       5 fő 
Nagykőrös, Losonczy u. 2.      20 fő 
Nagykőrös, Derkovits u. 7.      20 fő 
Nagykőrös, Kinizsi u. 4.      20 fő 
Kocsér, Kossuth L. u. 14.     60 fő 
Nyársapát, József A. u. 6.     40 fő 

17.) A 10. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 

18.) A 11. pont 2. bekezdése az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

19.) A záradék szövegében, valamint az 1. sz. melléklet címében az intézmény neve 
„Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola” névről „Weiner Leó 
Alapfokú Művészeti Iskola” elnevezésre módosul. 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2012. december 31. napja.  
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.9. sz. melléklete 
 

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

Alapító Okiratának Módosító Okirata 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Dalmady Győző 
Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
15.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. 
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint adja ki:” 

16.) Az 1.2. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

17.) Az 1.2. pont szövege az alábbira módosul: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(2) bekezdése alapján többcélú intézmény, az Nkt. 20. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.” 

18.) Az 1.4. pontja törlésre kerül. 
19.) A 2. pont „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A 

költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:” szöveg lép. 
20.) A 3. pont „A költségvetési szerv fenntartója:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv 

alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:” szöveg lép. 
21.) A 4. pont szövege az alábbira módosul: 

„A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. s) pontja szerint azoknak a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai ellátása, akik a többi 
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, valamint az Nkt. 4. § 1. q) 
pontja szerint pedagógiai szakszolgálati feladat (nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás, gyógytestnevelés).” 

22.) Az 5. pont „A költségvetési szerv tevékenységei szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  
„A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg lép. 

23.) Az 5.1. pontja az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 
Alaptevékenységi körében ellátja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem 
foglalkoztatható sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, gyermekek, 
tanulók integrált és szegregált óvodai nevelését és nappali rendszerű általános 



  

 
 

iskolai oktatását, pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátását, 
ezen belül az enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos és autista 
gyermekek, tanulók ellátását. 
Ellátja továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladaton belül a nevelési tanácsadási, 
logopédiai és gyógytestnevelés feladatot.” 

24.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás 
kivételével/ (852010)” 
 

25.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Az intézmény a szakfeladaton belül a következő területeken 
jogosult a tevékenység végzésére: 

- Logopédia 
- Gyógytestnevelés 
- Nevelési Tanácsadó 
- Utazó szakemberhálózat működtetése 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások” 
 

26.) Az 5.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
 

27.) A 6. pont „Működési köre:” szöveg helyébe „Illetékessége, működési köre:” szöveg 
lép. 

28.) A 10. pont „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” szöveg lép. 
 

29.) A 11. pont szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 



  

 
 

Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

Fenti rendelkezések hatályba lépése 2013. január 1. napja.  
 
 
Nagykőrös, 2012. december …     
 
 

DR. CZIRA SZABOLCS     
             polgármester 

  



  

 
 

 
A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 1.10. sz. melléklete 

Humánszolgáltató Központ 
Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről, a gyámügyi  
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra a Humánszolgáltató Központ 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
13.) A Preambulum az alábbiakra változik: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, 
figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben és a gyermekek védelméről, a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben foglaltakra a Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint adja ki:” 

14.) Az 1.3. pont „Intézmény típusa:” szöveg helyébe „A költségvetési szerv típusa:” 
szöveg lép. 

15.) Az 1.3. pont szövege az alábbira módosul: 
„Személyes gondoskodást és gyermekjóléti alapellátás biztosító integrált 

intézmény.” 
16.) Az 1.4. pontja törlésre kerül. 
17.) Az 1.5. pontja törlésre kerül. 
18.) Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 2. ponttal:  

„A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
2752 Nagykőrös, Szabadság tér 5.” 

19.) A 2. pont számozása 3. pontra változik, „A költségvetési szerv alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerve” szöveg helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének 
neve, székhelye:” szöveg lép. 

20.) A 3. pont számozása 4. pontra változik, a szövege az alábbira módosul: 
„A költségvetési szerv közfeladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ában foglaltak alapján személyes gondoskodás 
(szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások), valamint a gyermekek 
védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
gyermekjóléti alapellátás.” 

21.) A 4. pont számozása 5. pontra változik, „A költségvetési szerv tevékenységei 
szakfeladatok szerint:” szöveg helyébe  „A költségvetési szerv tevékenysége:” szöveg 
lép. 

22.) A 4.1. pont 5.1. pontra változik, szövege az alábbira módosul: 
„Alaptevékenysége: 



  

 
 

A költségvetési szerv ellátja az önkormányzat számára jogszabályban kötelezően 
előírt és önként vállalt alábbi szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat 
és a gyermekjóléti alapellátásokat a településen élő rászoruló személyek számára.  
Az alapszolgáltatások biztosításával segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére 
saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában. 
Szociális alapellátások: családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és a nappali ellátások. Az 
otthonukban tovább nem gondozható idős személyek számára bentlakásos 
intézményi elhelyezés biztosított átmeneti és tartós jelleggel. 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde ellátás és a 
gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülő szolgáltatás.” 

23.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.2. ponttal: 
„A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, TEÁOR 
8899 

 szakágazata és száma: máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül (889900)” 

24.) Az 5. pontja kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
 „A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  

a) Gyermekjóléti alapellátások 
- Gyermekjóléti szolgáltatás   889201 
- Bölcsődei ellátás    889101 
- Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 879017 

b) Szociális alapellátás 
- Szociális étkeztetés    889921 
- Házi segítségnyújtás    889922 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  889923 
- Családsegítés     889924 
- Támogató szolgáltatás    889925 
- Idősek nappali ellátása   881011 
- Fogyatékossággal élők nappali ellátása 881013 
- Szociális foglalkoztatás 
  munka-rehabilitáció keretében  890431 
- Szociális foglalkoztatás 
  fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 890432 



  

 
 

c) Szakosított ellátás 
- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 873011 
  (idősek otthona)      
- Időskorúak átmeneti ellátása   873012 
  (időskorúak gondozóháza)” 

25.) A 4.2. pont számozása 5.4. pontra változik. 
26.) Az 5. pont számozása 6. pontra változik, a „Működési köre:” szöveg helyébe 

„Illetékessége, működési köre:” szöveg lép. 
27.) A 6. pont számozása 7. pontra változik, szövege az alábbira módosul:  

„Önállóan működő költségvetési szerv. 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
megállapodásban rögzítik.” 

28.) A 7. pont számozása 8. pontra változik, „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje:” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje:” szöveg lép. 

29.) A 8. pont számozása 9. pontra változik, szövege az alábbira módosul: 
„Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 
a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 

30.) A 9. pont számozása 10. pontra változik. 
Fenti rendelkezések hatályba lépése 2013. január 1. napja.  
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 
 

DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 
 
 
 
 
 
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.1. sz. melléklete 
 

Bóbita Óvoda 
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

Bóbita Óvoda 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
2.) A költségvetési szerv neve:  Bóbita Óvoda 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kárász u. 1. 
 

1.1. A költségvetési szerv alapítója: 
Városi Tanács, 1966. Batthyány u. 20. 
Városi Tanács, 1977. Kárász u. 1. 
Nagykőrös Város Önkormányzat, 1996. Sziget u. 3. 

1.2. A költségvetési szerv telephelyei:   
2750 Nagykőrös, Batthyány u. 20. 
2750 Nagykőrös, Sziget u. 3. 

A telephelyeken az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 
intézményegységként működik. 

1.3. A költségvetési szerv típusa: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

1.4. OM azonosítója: 032720 
 

2.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

3.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

4.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 
5.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 
képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  



  

 
 

Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 
alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető hallássérült, 
nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai 
teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 

5.4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 
5.5. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

5.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 
Az óvoda kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. Sz. melléklete tartalmazza. 
 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 

 
8.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 280 fő 

Az intézmény székhelyén: 112 fő 
Az intézmény telephelyein:  

Batthyány úti telephely: 112 fő 
Sziget úti telephely: 56 fő 

 
9.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 
10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 



  

 
 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
11.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 5402/5 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kárász u. 1. sz. alatt, 
 5634/1 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Batthyány u. 20. sz. alatt, 
 5092 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Sziget u. 3. sz. alatt található 

ingatlanok és 
 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 
önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
12.) Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Felvételi körzetek 
 
Nagykőrös, 2012. december … 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
 
 

 
 
ZÁRADÉK: A Bóbita Óvoda Alapító Okiratát Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 48/1997. (V. 8.) ÖT. sz., a 196/2003. (XI. 
27.) ÖT. sz., az 59/2004. (III. 25.) ÖT. sz., a 165/2005. (IX. 29.) ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 
27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. 
sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító 
határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  



  

 
 

1. sz. melléklet 
 

Bóbita Óvoda 
felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 

 
 
 
Abonyi u. 
Alkotmány u. 
Álmos u. 
Alsójárás dűlő teljes 
Árboz dűlő teljes 
B. Tóth F. u. 
Balaton u. 
Balla G. u. páratlan 29-ig 
Balla G. u. páros 40-ig 
Balla K. u. 
Bálvány u. 
Barát u. 
Bartók B. u. 
Batthyány u. 
Beniczky u. 
Bíbor u. 
Bokros dűlő teljes 
Bokros u. 
Botond u. 
Ceglédi út 
Cifrakert u. 
Csalogány u. 
Csap u. 
Damjanich u. páratlan 15-
ig 
Damjanich u. páros 12-ig 
Dezső K. u. 
Dobai u. 
Dobó u. 
Dózsa Gy. u. 
Dugonics u. 
Előd u. 
Eperjes u. 
Erkel u. 
Eszperantó u. 
Farkas u. 
Fecske u. 

Fogarasi u. 
Fülemüle u. 
Gábor Á. u. 
Galamb u. 
Gát u. 
Gerle u.  
Gógány dűlő páratlan 1-
29,  
Gógány dűlő páros 2-30 
Gyopár u. 
Hétvezér u. 
Hold u. 
Hosszúhát dűlő teljes 
Hosszúhát u. 
Huba u. 
Hungária u. 
Huszár u. 
Ilosvay u. 
Jázmin u. 
Jókai u. 
Kádár K. u. 
Kárász u. 
Kárpát u. páratlan 1-21 
Kárpát u. páros 2-30 
Kikelet u. 
Kovács S. u. 
Kőrisfa u. 
Kőrösi-Csoma S. u. 
Kun u. 
Kund u. 
Küküllő u. 
Lehel u. 
Lengyel u. 
Losonczy u. páratlan 33-
ig 
Losonczy u. páros 62-ig 
Lőcsei u. páros 

Lőrinc pap u. 
Ludas dűlő teljes  
Ménesi u. 
Nagyszalontai u. 
Nyársapát dűlő teljes 
Október 23. tér 
Pozsonyi u. páratlan 5-től 
Pozsonyi u. páros 12-től 
Rák u. 
Rövid u. 
Szabadság tér 1-5. 
Szabolcs u. 
Szalag u. 
Széchenyi tér páratlan 17-
ig 
Székely u. 
Sziget u. 
Szigligeti u. 
Szív u. 
Szivárvány u. 
Szolnoki út páros 2-52-ig 
Szultán u. 
Taksony u.  
Tas u. 
Tátra u. 
Tázerdei u. páratlan 
Tázerdő dűlő teljes 
Tenkes u. 
Tihany u. 
Toldi u. 
Töhötöm u. 
Turán u. páros 
Vadas u. 
Vágóhíd u.  
Vak Bottyán u. 
Varga J. u. 
Vasvári P. u. 



  

 
 

Vihar u. 
Villám u. 
Virág u. 
Vitéz u. 
Vízállás-Gátér dűlő teljes 
Zentai u.  
Zöldmező u. 
Zrínyi u. páratlan 1-69-ig 
Zrínyi u. páros 2-126 
Zsolt u. 



 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.2. sz. melléklete 
Kalocsa Balázs Óvoda 

Alapító Okirata 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

 
Kalocsa Balázs Óvoda 

 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
3.) A költségvetési szerv neve: Kalocsa Balázs Óvoda 
 A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1. 

 
1.1. A költségvetési szerv alapítója: 

1908. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye alispánjának 11920/Kig. 1904. számú 
leiratában. 

12.2. A költségvetési szerv típusa: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

 
12.3. OM azonosítója: 032718 
 

4.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

5.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
6.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 
 
7.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 
képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  
Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
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Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 
alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető hallássérült, 
nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai 
teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 

5.7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 
5.8. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

5.9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
8.) Illetékessége, működési köre: 

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

 
9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 

 
10.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 160 fő 
 
11.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 
12.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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13.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 2938 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1. sz. alatti ingatlan és 
 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 
önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
14.) Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Felvételi körzetek 
 
 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  

  
 
 
ZÁRADÉK: A Kalocsa Balázs Óvoda Alapító Okiratát Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. számú határozatával, a 48/1997. (V. 8.), az 
59/2004. (III. 25.) ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 
79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint 
a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben 
jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  
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1. sz. melléklet 
Kalocsa Balázs Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 
 
 
 
Áchim A. u. 
Akácfa u. 
Arany J. u. 
Bajcsy-Zs. u. 
Bántős-Bánom dűlő teljes 
Báthory u. 
Berzsenyi u. 
Biczó G. u. 
Bocskai u. 
Bolyai u. 
Bulcsú u. 
Búvár u. 
Csíkvár dűlő teljes 
Csipvári u. páratlan 1-27-
ig 
Csipvári u. páros 2-6-ig 
Csokonai u. 
Csonka u. 
Dalmady u. 
Damjanich u. páratlan 17-
től 
Damjanich u. páros 14-től 
Dembinszky u. 
Dohány u. 
Dr. Kiss Sándorné u. 
Fekete dűlő teljes 
Fokos u. 
Fürj u. 
Fűzfa u. 
Galgóczy u. 
Gubody u. 
Gyep u. 
Hajnal u. páros 6-tól 
Haris köz 
Határ u. páratlan 35-77-ig 
Homolytája dűlő teljes 
Honvéd u. páratlan 

Hunyadi u. páros 
Kalocsa B. u. 
Kárpát u. páratlan 23-35-
ig 
Kárpát u. páros 32-44-ig 
Kecskeméti út páratlan 
Kisfaludy u. 
Kórház u. 
Kossuth L. u. páratlan 1-
11-ig 
Kossuth L. u. páros 34-ig 
Koszorú u. 
Kosztolányi u. 
Klapka u. 
Kuruc u. 
Kürtilapos dűlő teljes 
Lahner u. 
Lázár V. u. páratlan  
Lázár V. u. páros 10-től 
Leiningen u. 
Magas u. 
Magyar u. 
Mentovich u. 
Munkácsy M. u. 
Nádor u. 
Nyárfa u. 
Pacsirta u. 
Patay u. 
Petőfi S. u.  
Pipa u. 
Rákóczi u. 
Reviczky u. 
Sajó u. 
Sarkantyú u. 
Szabadság tér 6-tól 
Szabadszállási u. 
Szász K. u. 

Széchenyi tér páratlan 19-
től 
Széchenyi tér páros 
Szilágyi u. 
Szilfa u. 
Szoros u. 
Tanárky B. u. 
Táncsics M. u. 
Tázerdei u. páros 
Téglagyári út 
Teleki u. 
Tinódi u. 
Tomori u. 
Tompa u. 
Tormás u. páratlan 1-25-
ig 
Tormás u. páros 
Török I. u.  
Tüzér u. páros 
Váci F. u. 
Vásárszél u. 
Zátony u. 
Zöldfa u. 



 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.3. sz. melléklete 
Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

Alapító Okirata 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 
 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
15.) A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 
 A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kazinczy u. 11. 

1.1. A költségvetési szerv alapítója: 
                    1895. Nagykőrösi Községi Iskolaszék 
12.4. A költségvetési szerv telephelye:   

          2750 Nagykőrös, Eötvös K. u. 8. 
A telephelyen az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 
intézményegységként működik. 

12.5. A költségvetési szerv típusa: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

12.6. OM azonosítója: 032719 
 

13.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

14.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

15.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 
16.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 
képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  
Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 
alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető hallássérült, 
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nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai 
teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 

5.10. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 
5.11. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 

szerinti besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

5.12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
17.) Illetékessége, működési köre: 

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

18.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 
 

19.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 235 fő 
Az intézmény székhelyén: 160 fő 
Az intézmény Eötvös K. úti telephelyén: 75 fő 

 
20.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 
21.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
. 
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22.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
 4065 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kazinczy u. 11. sz. alatt, 
 3228/3 hrsz.-ú, természetben az Nagykőrös, Eötvös K. u. 8. sz. alatt található 

ingatlanok és 
 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 
önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
23.) Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felvételi körzetek 
 
 
 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
 
 

 
 
ZÁRADÉK: A Nagykőrösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratát Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 48/1997. (V. 
8.) ÖT. sz., a 196/2003. (XI. 27.) ÖT. sz., az 59/2004. (III. 25.) ÖT. sz., a 165/2005. (IX. 29.) 
ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., 
a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint a 187/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  
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1. sz. melléklet 
 Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 

Ádám L. u. 
Ady E. u. 
Alpári u. 
Alsónyomási sor 1, 3, 6 
Angyal u. 
Aradi u. 
Árboz u. 
Árpád u. 
Attila u. 
Bajza u. 
Bakos A. u. 
Balassa u. 
Balla G. u. páratlan 31-től 
Balla G. u. páros 42-től 
Baracsi u. 
Barátszilos dűlő teljes 
Barcsay u. 
Baross G. u. 
Bem J. u.  
Bolygó u. 
Brassói u. 
Cinege u 
Czira-Kovács L. u. 
Csiga u. 
Csillag u. 
Dankó P. u. 
Délibáb u. 
Derkovits u.  
Dévai u. 
Duna u. 
Encsi u. 
Enyedi u. 
Eötvös K. u. 
Eper u. 
Erdei F. u. 
Esed dűlő teljes 
Esedi u. 
Fáskert u. 
Fácán u. 
Filó L. u. 

Futár u. 
Gárdonyi u. 
Gólya u. 
Gyimes u. 
Hangács dűlő teljes 
Hangácsi u. 
Hargita u. 
Háromszék u. 
Hattyú u. 
Helmeczi u. 
Ibolya u. 
Irinyi J. u. 
Jósika u. 
Kálmánhegy dűlő teljes 
Kálvin tér 
Kassai u. 
Kasza u. 
Katona J. u. 
Kazinczy u. 
Kecskeméti út páros 
Kolozsvári u. 
Kölcsey u. 
Krúdy Gy.  u. 
Kustár u. 
Liszt F. u. 
Losonczy u. páratlan 35-től 
Losonczy u. páros 64-től 
Lőcsei u. páratlan 
Luther u. 
Madách u. 
Maros u. 
Mikes K. u. 
Mintakert u. 
Nádasdy u. 
Nyereg u. 
Pozsonyi u. páratlan 3-ig 
Pozsonyi u. páros 10-ig 
Puskás T. u. 
Radnóti u. 
Rigó u. 
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Salamon F. u. 
Sas u. 
Sólyom u. 
Szamos u. 
Szeglet u. 
Szolnoki u. páratlan 
Szolnoki u. páros 54-től 
Temesvári u. 
Temetőhegy d. teljes 
Temetőhegyi út 
Tetétlen 
Tiborc u. 
Tímár u. 

Tisza u. 
Tóth J. u. 
Turán u. páratlan 
Tusnád u. 
Tündér u. 
Vajda J. u. 
Váncsodi u. 1. 
Váncsodi u. páros 22-ig 
Várkonyi u. 
Vörösmarty u. 
Zrínyi u. páratlan 71-től 
Zsíros dűlő teljes 
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A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.4. sz. melléklete 
 

Hétszínvirág Óvoda 
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  
 

Hétszínvirág Óvoda 
 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
16.) A költségvetési szerv neve: Hétszínvirág Óvoda 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Ifjúság u. 22. 
1.1. A költségvetési szerv alapítója: 
 Városi Tanács, 1976. Ifjúság úti óvoda 
         Kossuth L. úti óvoda 
23.2. A költségvetési szerv telephelye:   

2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 45. 
A telephelyen az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 
intézményegységként működik. 

23.3. A költségvetési szerv típusa: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

23.4. OM azonosítója: 032717 
 
24.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

25.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

26.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 
27.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 
gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 
képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  
Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 
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Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 
alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető önálló 
helyváltoztatásra képes mozgásszervi fogyatékos, hallássérült, nagyothalló, vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai teljesítmény specifikus 
fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 

5.13. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 
5.14. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 

szerinti besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

5.15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
28.) Illetékessége, működési köre: 

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

 
29.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 

 
30.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 190 fő 

Az intézmény székhelyén: 90 fő 
Az intézmény Kossuth Lajos úti telephelyén: 100 fő 

 
31.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 
32.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
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Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
33.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 2400/3 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Ifjúság u. 22. sz. alatt, 
 998/17 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kossuth L. u. 45. sz. alatt 

található ingatlanok és 
 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 
önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
34.) Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felvételi körzetek 
 
 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
  
 
 
ZÁRADÉK: A Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratát Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. számú határozatával, a 48/1997. (V. 8.) ÖT. sz., a 
121/2000. (X. 26.), az 59/2004. (III. 25.) ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 224/2007. 
(XII. 13.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) 
ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., az 51/2012. (IV. 26.) önkormányzati, valamint a 
187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben 
jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  
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1. sz. melléklet 
Hétszínvirág Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 
 

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

Lázár V. u. páros 2-8-ig 
Lencsés-V. d. teljes 
Május 1. u. 
Március 15. u. 
Mátyás u. 
Muskátli u. 
Nagy S. u. 
Nagyerdő dűlő teljes 
Napkelet u. 
Németh I. u. 
Nyár u. 
Nyárkútrét dűlő teljes 
Orgona u. 
Örkényi u. 
Pálfái Bánom dűlő teljes 
Pásztor u. 
Pótharaszti u. 
Pöcök dűlő teljes 
Pöltenberg u. 
Regős u. 
Rózsa u. 
Schweidel u. 
Sirató u. 
Szabó E. u. 
Száraz dűlő teljes 
Szegfű u . 
Szőlő u. 
Szurdok dűlő teljes 
Tabán u. 
Tárogató u. 
Tavasz u. 
Thököly u. 
Tormás u. páratlan 29-től 
Tüzér u. páratlan 
Újvilág u. 
Világos u. 
Zalán u. 
Zápor u. 
 



 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.5. sz. melléklete 
Kossuth Lajos Általános Iskola  

Alapító Okirata 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

Kossuth Lajos Általános Iskola 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
30.) A költségvetési szerv neve: Kossuth Lajos Általános Iskola 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. 
1.3. A költségvetési szerv alapítója: 

 Pest Megyei Tanács VB. Oktatási Osztálya 
 1215-165/1950. 

1.4. A költségvetési szerv telephelye: 
 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 8. 

A telephelyen az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 
intézményegységként működik. 

1.5. A költségvetési szerv típusa: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján általános iskola. 

1.6. OM azonosítója: 037716 
 
31.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
32.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2753 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
33.)  Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. c) pontja szerint általános iskolai 
nevelés-oktatás. 

 
34.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Az általános iskolában az Nkt. 10. §-ában foglaltak alapján nyolc évfolyamon 
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az 
általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 
Alaptevékenységi körében a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányának ellensúlyozása céljából ellátja a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
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fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 
folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált általános iskolai nevelését, oktatását az Nkt. 4. § 25. pontjában 
foglaltak alapján az alábbiak szerint: 
Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az általános iskolai nevelését, 
oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
nevelhető, oktatható hallássérült, nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, vagy fennállnak az iskolai 
teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, kóros pszichés zavar, kevert specifikus 
fejlődési zavarok). 

5.16. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás 
kivételével/ (852010) 

5.17. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 
szerinti besorolása:  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
  (1-4. évf.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

 (5-8. évf.) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

5.18. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

35.) Illetékessége, működési köre: 
Nagykőrös város közigazgatási területe 
A költségvetési szerv kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 

36.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
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37.) Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 
 
38.) Felvehető maximális tanulólétszám: 500 fő 

Az intézmény székhelyén:  400 fő 
Az intézmény telephelyén:  100 fő 

 
39.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
 

40.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

41.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
- 1441 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kinizsi u. 4. 
- 1844 hrsz.-ú, természetben a Rákóczi u. 8. sz. alatt található ingatlanok. 
- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

  
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. alatt teljes mértékben, a Rákóczi u. 8. sz. alatti telephelyen 
az Arany János utca felőli 4 tantermes ingatlannal és a hozzá tartozó udvarrésszel a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.   
 

42.) Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Felvételi körzetek 

 
 
Nagykőrös, 2012. december ... 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
ZÁRADÉK: A Kossuth Lajos Általános Iskola Alapító Okiratát Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 48/1997. (V. 
8.) ÖT. sz., az 59/2004. (II. 25.) ÖT. sz., a 103/2005. (VI. 30.) ÖT. sz., a 163/2006. (XI. 16.) 
ÖT. sz., a 145/2007. (VII. 24.) ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. 
sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 92/2010. (VI. 24. ) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT sz., a 
113/2011. (VI. 30.) önkormányzati, valamint a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító 
határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  
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1. sz. melléklet 
Kossuth Lajos Általános Iskola 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 
 
 

Aulich u. 
Bántős B. dűlő teljes 
Bárány u. 
Bástya u. 
Báthory u. 
Béke u. 
Bethlen u. 
Biczó G. u. páros 
Bocskai u. 
Bolgár u. 
Bolyai u. 
Bulcsú u. 
Csíkvár dűlő teljes 
Csipvári u. 
Csóka u. 
Csókáserdő dűlő teljes 
Csokonai u. páratlan 
Csokonai u. páros 6-18-ig 
Csonka u. 
Déli u. 
Dembinszky u. 
Dohány u. 
Esze T. u. 
Fény u. 
Földvári u. 
Fűzfa u. 
Gombai u. 
Gulyás u. 
Gyár u. 
Gyep u. 
Gyöngyvirág u. 
Hajnal u. 
Hársfa u. 
Határ u. 
Homolytája dűlő teljes 
Honvéd u. 
Hóvirág u. 
Hunyadi u. 

Ifjúság u. 
József A. u. 
Juhász u. 
Kárpát u. páratlan 37-től 
Kárpát u. páros 42-től 
Kinizsi u. 
Kisfaludy u. páros 
Kiss E. u. 
Knézich u. 
Kodály Z. u. 
Kossuth L. u. 
Kuruc u. 
Lahner u. 
Lantos u. 
Lázár V. u. 
Leiningen u. 
Lencsés-V. dűlő teljes 
Magas u. 
Május 1. u. 
Március 15. u. 
Mátyás u. 
Muskátli u. 
Nagy S. u. 
Nagyerdő dűlő teljes  
Napkelet u. 
Németh I. u. 
Nyár u. 
Nyárkútrét dűlő teljes 
Orgona u. 
Örkényi u. 
Pálfái-Bánom dűlő teljes  
Pásztor u. 
Petőfi S. u. páratlan 57-től 
Petőfi S. u. páros 26-tól 
Pipa u. 
Pótharaszti u. 
Pöcök dűlő 
Pöltenberg u. 

Rákóczi u. páratlan 27-től 
Rákóczi u. páros 40-től 
Regős u. 
Reviczky u. páratlan 
Rózsa u. 
Schweidel u. 
Sirató u. 
Szabadszállási u. páratlan 
29-től 
Szabó E. u. 
Száraz dűlő 
Szegfű u. 
Szoros u. 
Szőlő u. 
Szurdok dűlő 
Tabán u. 
Tárogató u. 
Tavasz u. 
Téglagyári u. páros 
Thököly u. 
Tinódi u. 
Tormás u. páratlan 
Tüzér u. 
Újvilág u. 
Világos u. 
Zalán u. 
Zápor u. 



 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.6. sz. melléklete 
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
43.) A költségvetési szerv neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41. 
1.7. A költségvetési szerv alapítója: 

 Pest Megyei Tanács VB. Oktatási Osztálya 
 1215-163/1950. és 1215-170/1950. 

1.8. A költségvetési szerv telephelyei: 
 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 20. 
 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 11. 

A telephelyeken az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 
intézményegységként működik. 

1.9. A költségvetési szerv típusa:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján általános iskola. 

1.10. OM azonosítója: 037718 
 
44.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
45.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2754 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
46.)  Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. c) pontja szerint általános iskolai 
nevelés-oktatás. 

 
47.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Az általános iskolában az Nkt. 10. §-ában foglaltak alapján nyolc évfolyamon 
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az 
általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 
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Alaptevékenységi körében a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányának ellensúlyozása céljából ellátja a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 
folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált általános iskolai nevelését, oktatását az Nkt. 4. § 25. pontjában 

foglaltak alapján az alábbiak szerint: 

Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az általános iskolai nevelését, 
oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
nevelhető, oktatható beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd, vagy fennállnak az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei 
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, kóros pszichés zavar, 
kevert specifikus fejlődési zavarok). 

5.19. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás 
kivételével/ (852010) 

5.20. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 
szerinti besorolása:  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

5.21. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

48.) Illetékessége, működési köre: 
Nagykőrös város közigazgatási területe. 
A költségvetési szerv kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
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49.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

50.) Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 
 
51.) Felvehető maximális tanulólétszám: 448 fő 

Az intézmény székhelyén:    225 fő 
Az intézmény telephelyein:  
  Nagykőrös, Kecskeméti út 20.  153 fő 
  Nagykőrös, Kálvin tér 11.     80 fő 

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

53.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

54.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
- 2973 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41. 
- 3046 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kecskeméti út 20. 
- 3047 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kálvin tér 11. sz. alatt található 

ingatlanok. 
A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

  
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
55.) Mellékletek: 

2. sz. melléklet: Felvételi körzetek 
Nagykőrös, 2012. december ... 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
ZÁRADÉK: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratát Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 48/1997. (V. 
8.) ÖT. sz., a 103/2001. (X. 27.) ÖT. sz., az 59/2004. (III. 25.) ÖT. sz., a 163/2006. (XI. 16.) 
ÖT. sz., a 158/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., 
a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint a 187/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  
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2. sz. melléklet 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 
Achim A. u. 
Ádám L. u. 
Ady E. u. 
Akácfa u. 
Alpári u. 
Angyal u. 
Aradi u. 
Arany J. u. 
Árpád u. 
Bajcsy-Zs. u. 
Bajza u. 
Bakos A. u. 
Balassa u. 
Baracsi u. 
Barátszilos dűlő teljes 
Barcsay u. 
Baross u. 
Bem J. u. páratlan 
Bem J. u. páros 10-ig 
Berzsenyi u. 
Bolygó u. 
Brassói u. 
Búvár u. 
Cinege u. 
Czira-K.L. u. 
Csillag u. 
Csokonai u. páros 2-4. 
Dalmady u. 
Dankó P. u. 
Délibáb u. 
Derkovits u. 
Dévai u. 
Dr. Kiss Sándorné u. 
Duna u. 
Encsi u. 
Enyedi u.  
Eötvös K. u. 
Eper u. 
Erdei F. u. 
Fácán u. 

Fáskert u. 
Fekete dűlő teljes 
Filó L. u. 
Fürj u. 
Galgóczy K. u. 
Gárdonyi G. u. 
Gólya u. 
Gubody u. 
Gyimes u. páratlan 15-től 
Hangács dűlő teljes 
Hangácsi u. páratlan 
Hangácsi u. páros 2-30-ig 
Haris köz 
Háromszék u. 
Helmeczi u. 
Irinyi J. u. 
Kálmánhegy dűlő teljes 
Kalocsa B. u.  
Kálvin tér 
Kassai u. 
Kasza u. 
Katona J. u. páratlan 7-től 
Kazinczy u. páratlan 
Kazinczy u. páros 16-tól 
Kecskeméti út 
Kolozsvári u. 
Kórház u. 
Koszorú u. 
Kosztolányi u. 
Kölcsey u. 
Krúdy Gy. u. 
Kustár u. 
Kürtilapos dűlő 
Liszt F. u. 
Luther u. 
Madách u. 
Magyar u. 
Maros u. 
Maros u. 
Mentovich u. 

Mikes K. u. 
Mintakert u. 
Munkácsy M. u. 
Nádasdy u. páratlan 17-
25-ig 
Nádor u. 
Nyereg u. 
Pacsirta u. 
Patay u.  
Petőfi u. páratlan 55-ig 
Petőfi u. páros 26-ig 
Puskás T. u. 
Radnóti u. 
Rákóczi u. páratlan 25-ig 
Rákóczi u. páros 38-ig 
Reviczky u. páros 
Rigó u. 
Sajó u. 
Salamon F. u. páratlan 3-
tól 
Salamon F. u. páros 12-től 
Sarkantyú u. 
Sas u. 
Sólyom u. 
Szabadság tér 6-tól 
Szabadszállási u. páros 
Szabadszállási u. páratlan 
27-ig 
Szamos u. páratlan 
Szász K. u. 
Széchenyi tér páros 
Szilágyi u. 
Szolnoki út páratlan 1-37. 
Tanárky B. u.  
Táncsics M. u. 
Teleki u. 
Temesvári u. 
Temetőhegy dűlő 
Temetőhegyi út 
Tiborc u. 
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Tímár u. 
Tisza u. 
Tomori u. 
Tompa u. 
Tormás u. páros  
Tóth J. u. 
Tündér u. 
Váci F. u. 
Vajda J. u. 
Vásárszél u. 
Vörösmarty u. 
Zátony u. 
Zöldfa u. 
Zsíros dűlő 



 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.7. sz. melléklete 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
56.) A költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Vadas u. 2. 
1.11. A költségvetési szerv alapítója: 
 Pest Megyei Tanács VB. Oktatási Osztálya 
 1215-173/1950. 
1.12. A költségvetési szerv telephelye: 
 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 2. (Általános Iskolai Kollégium) 

A telephelyen az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 
intézményegységként működik. 

1.13. A költségvetési szerv típusa:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján általános iskola, valamint az Nkt. 7. § (1) bekezdés 
h) pontja alapján kollégium. 

1.14. OM azonosítója: 037717 
 
57.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
58.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2755 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
59.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. c) pontja szerint általános iskolai 
nevelés-oktatás és az Nkt. 4. § 1. e) pontja szerint kollégiumi ellátás. 

 
60.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 
Általános Iskola  
Az általános iskolában az Nkt. 10. §-ában foglaltak alapján nyolc évfolyamon 
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az 
általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően 
felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 
Alaptevékenységi körében a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányának ellensúlyozása céljából ellátja a hátrányos és halmozottan hátrányos 



  

 
 

helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 
folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált általános iskolai nevelését, oktatását az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak 

alapján az alábbiak szerint: 

Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az általános iskolai nevelését, 
oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető, 
oktatható beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, vagy 
fennállnak az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, kóros pszichés zavar, kevert 
specifikus fejlődési zavarok). 
Kollégium 
A kollégium az Nkt. 17. §-ában foglaltak alapján az iskolai tanulmányok folytatásához 
szükséges feltételeket biztosítja a lakóhelyüktől távol tanulók számára, vagy ha testi-
lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt 
szükséges. A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 
figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. 
Az intézmény ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált kollégiumi ellátását az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az alábbiak 

szerint: 

Annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak a kollégiumi ellátását, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, vagy fennállnak az 
iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, hyperkinetikus szindróma, kóros pszichés zavar, kevert specifikus fejlődési 
zavarok). 
5.22. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás kivételével/ 
(852010) 

5.23. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 
szerinti besorolása:  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 



  

 
 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

5.24. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

61.) Illetékessége, működési köre: 
Nagykőrös város közigazgatási területe 
A költségvetési szerv kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 

62.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
63.) Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 
 
64.) Felvehető maximális tanulólétszám:   

Nagykőrös, Vadas u. 2. (Általános Iskola)  650 fő 
Nagykőrös, Ceglédi u. 2. (Kollégium)    60 fő 
  

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

66.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
67.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

- 5402/2 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Vadas u. 2. 



  

 
 

- 170 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Ceglédi út 2. sz. alatt található 
ingatlanok. 

- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

68.) Mellékletek: 
3. sz. melléklet: Felvételi körzetek 

Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 
ZÁRADÉK: A Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratát Nagykőrös 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 
48/1997. (V. 8.) ÖT. sz., a 64/2003. (IV. 24.) ÖT. sz., az 59/2004.  (III. 25.) ÖT. sz., a 
172/2004. (IX. 30.), a 163/2006. (XI. 16) ÖT. sz., a 145/2007. (VII. 24.) ÖT. sz., a 158/2007. 
(IX. 27.) ÖT. sz., a 10./2008.(I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) 
ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító 
határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  



  

 
 

1. sz. melléklet 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 
Abonyi u.  
Alkotmány u. 
Álmos u. 
Alsójárás dűlő teljes 
Alsónyomási sor 
Árboz dűlő teljes 
Árboz u. 
Attila u.  
B. Tóth F. u. 
Balaton u. 
Balla G. u.  
Balla K. u. 
Bálvány u. 
Barát u.  
Bartók B. u. 
Batthyány u.  
Bem J. u. páros 12-14. 
Beniczky u.  
Bíbor u. 
Biczó G. u. páratlan oldal 
Bokros dűlő teljes 
Bokros u. 
Botond u. 
Ceglédi u.  
Cifrakert u. 
Csalogány u. 
Csap u. 
Csiga u.  
Damjanich u.  
Dezső K. u. 
Dobai u. 
Dobó u. 
Dózsa Gy. u.  
Dugonics u. 
Előd u.  
Eperjes u. 
Erkel F. u. 
Esed dűlő teljes  
Esedi u.  
Eszperantó u. 
Farkas u.  

Fecske u.  
Fogarasi u. 
Fokos u.  
Futár u. 
Fülemüle u. 
Gábor Á. u. 
Galamb u. 
Gát u.  
Gerle u. 
Gógány dűlő teljes 
Gyimes u. páratlan 1-13. 
Gyimes u. páros 
Gyopár u. 
Hangácsi u. páros 32-  
Hargita u. 
Hattyú u.  
Hétvezér u. 
Hold u. 
Hosszúhát dűlő teljes 
Hosszúhát u. 
Huba u.  
Hungária u. 
Huszár u.  
Ibolya u.  
Ilosvay u. 
Jázmin u. 
Jókai u. 
Jósika u.  
Kádár K. u. 
Kárász u. 
Kárpát u. páratlan 23-ig 
Kárpát u. páros 40-ig 
Katona J. u. páros, 1, 3, 5 
Kazinczy u. páros 2-14-ig 
Kikelet u. 
Klapka u.  
Kovács S. u. 
Kőrisfa u. 
Kőrösi Csoma S. u.  
Kun u. 
Kund u.  

Küküllő u. 
Lehel u. 
Lengyel u. 
Losonczy u. 
Lőcsei u. 
Lőrinc pap u. 
Ludas dűlő teljes  
Ménesi u. 
Nádasdy u. páratlan 1-13. 
Nádasdy u. páros 
Nagyszalontai u.  
Nyárfa u. 
Nyársapát dűlő teljes 
Október 23. tér 
Pozsonyi u. 
Rák u.  
Rövid u. 
Salamon F. u. 1., 2-10. 
Szabadság tér 1-5. 
Szabolcs u. 
Szalag u. 
Szamos u. páros 
Széchenyi tér páratlan 
Szeglet u. 
Székely u.  
Sziget u. 
Szigligeti u. 
Szilfa u. 
Szív u. 
Szivárvány u. 
Szolnoki u. páratlan 39- 
Szolnoki u. páros 
Szultán u.  
Taksony u.  
Tas u. 
Tátra u. 
Tázerdei u.  
Tázerdő dűlő teljes 
Tenkes u. 
Tetétlen u. 
Tihany u.  



  

 
 

Toldi u. 
Töhötöm u. 
Török I. u. 
Turán u. 
Tusnád u. 
Vadas u. 
Vágóhíd u. 
Vak Bottyán u. 
Váncsodi u. 
Varga J. u. 
Várkonyi u. 
Vasvári P. u. 
Vihar u. 
Villám u. 
Virág 
Vitéz u.  
Vízállás-Gátér dűlő teljes  
Zentai u.  
Zöldmező u. 
Zrínyi u. 
Zsolt u. 



  

 
 

 
A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.8. sz. melléklete 

Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

 
Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 

 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
69.) A költségvetési szerv neve: Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Patay u. 19. 
 
1.15. A költségvetési szerv alapítója: 

 Népművelési Minisztérium Művészetoktatási Osztály (1953) 
 

1.16. A költségvetési szerv telephelyei: 
-  Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gábor Áron Tagiskola 
 2755 Kocsér, Kossuth L. u. 14. 
-  CSENYÁ-ÁMK Erdei Ferenc Általános Iskolája  
   2712 Nyársapát, József A. u. 6. 
-  Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon  
 2750 Nagykőrös, Vadas u. 2. 
-  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 11. 

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 39-41. 
-  Arany János Református Általános Iskola 
 2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 2. 

2750 Nagykőrös, Losonczy u. 2. 
-  Nagykőrös és Vidéke Ipartestület  
 2750 Nagykőrös, Derkovits u. 7. 
-  Kossuth Lajos Általános Iskola  
 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. 

 
1.17. A költségvetési szerv típusa: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján alapfokú művészeti iskola. 

1.18. OM azonosítója: 039999 
 
70.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 



  

 
 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

71.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

 
72.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. o) pontja szerint alapfokú 
művészetoktatás. 

 
4.1.  Művészeti ágak: 

Zeneművészeti ág:  
a.) Klasszikus zene 
 tanszakok: szolfézs, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, 

ütőhangszer, gitár, zongora, hegedű, brácsa, gordonka, magánének, 
zenetörténet-zeneirodalom 

b.) Népzene 
 tanszakok: citera, népi furulya 
c.) Elektroakusztikus zene: szintetizátor. 

Táncművészeti ág: néptánc, társastánc.  
 
2011. szeptember 1-jétől érvényes felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévben kezdődő 
képzésekre: 

 
4.1.  Művészeti ágak: 

Zeneművészeti ág:  
a.) Klasszikus zene 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita  
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka 
Vokális tanszak tantárgya: magánének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-
zeneirodalom 

b.)  Népzene 
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 
Pengetős tanszak tantárgyai: citera 

c.) Elektroakusztikus zene:  
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-
keyboard 

Táncművészeti ág:  
           Néptánc tanszak tantárgyai: népi játék, néptánc  



  

 
 

           Társastánc tanszak tantárgyai: gyermektánc, társastánc 
 

73.) A költségvetési szerv tevékenysége: 
5.1. Alaptevékenysége: 

Az iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi 
tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra az alapfokú 
művészetoktatás zeneművészeti és táncművészeti ágában az Nkt. 16. §-ában foglaltak 
alapján. 

5.25. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú művészetoktatás (852020) 
 

5.26. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 
szerinti besorolása:  

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban   
852032 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti 

szín- és bábművészeti ágban 
Az intézmény a szakfeladaton belül táncművészeti ágban jogosult a 
tevékenység végzésére. 

5.27. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
74.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös, Kocsér, Nyársapát települések közigazgatási területe. 
 

75.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

76.) Az intézmény évfolyamainak száma: 12 évfolyam (előképző, alapfokú, továbbképző 
évfolyam) 

 
77.) Felvehető maximális tanulói létszáma:  

Összesen:                       500 fő 
Nagykőrös, Patay u. 19.   260 fő 
Nagykőrös, Vadas u. 2.     40 fő 
Nagykőrös, Kálvin tér 11.      20 fő 
Nagykőrös, Kecskeméti u. 39-41.     15 fő   
Nagykőrös, Kecskeméti u. 2.       5 fő 

 Nagykőrös, Losonczy u. 2.      20 fő 
Nagykőrös, Derkovits u. 7.      20 fő 
Nagykőrös, Kinizsi u. 4.      20 fő 

  Kocsér, Kossuth L. u. 14.     60 fő 
Nyársapát, József A. u. 6.     40 fő 

 
78.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  



  

 
 

A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
 

79.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

80.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
- 1607 hrsz.-ú, természetben a Patay u. 19. sz. alatt található ingatlan. 
-  A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

  
 
 
 

Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester  
 
ZÁRADÉK: A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 103/1996. (XI. 
7.) ÖT sz., a 48/1997. (V. 8.) ÖT. sz., a 70/1998. (IX. 3.) ÖT. sz., az 59/2004. (III. 24.) ÖT. 
sz., a 159/2007. (IX. 27.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 
96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., a 83/2011. (V. 26.) önkormányzati, a 
104/2012. (VI. 28.) önkormányzati, valamint a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító 
határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2012. december 31.  
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.9. sz. melléklete 
 

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és  
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

Alapító Okirata 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a  

 
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  
 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
81.) A költségvetési szerv neve: Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  
A költségvetési szerv rövid neve: Dalmady Győző EGYMI 
A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u. 3. 
1.19. A költségvetési szerv alapítója: 

 Városi Tanács VB. Nagykőrös (1960. augusztus 30-i jegyzőkönyv szerint) 
1.20. A költségvetési szerv típusa:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 
(2) bekezdése alapján többcélú intézmény, az Nkt. 20. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. 

1.21. OM azonosítója: 038542 
 
82.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

83.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
84.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. s) pontja szerint azoknak a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai ellátása, akik a többi 
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, valamint az Nkt. 4. § 1. q) pontja 
szerint pedagógiai szakszolgálati feladat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
gyógytestnevelés) 
 

85.) A költségvetési szerv tevékenysége: 
5.28. Alaptevékenysége: 



  

 
 

Alaptevékenységi körében ellátja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem 
foglalkoztatható sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, 
gyermekek, tanulók integrált és szegregált óvodai nevelését és nappali rendszerű 
általános iskolai oktatását, pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs 
ellátását, ezen belül az enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos és 
autista gyermekek, tanulók ellátását. 
Ellátja továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladaton belül a nevelési tanácsadási, 
logopédiai és gyógytestnevelés feladatot.  

5.29. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
alapfokú oktatás TEÁOR 8520 
szakágazata és száma: alapfokú oktatás /alapfokú művészetoktatás kivételével/ 
(852010) 

5.30. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 
szerinti besorolása:  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Az intézmény a szakfeladaton belül a következő területeken jogosult a 
tevékenység végzésére: 

- Logopédia 
- Gyógytestnevelés 
- Nevelési Tanácsadó 
- Utazó szakemberhálózat működtetése 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

5.31. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
86.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 
 

87.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
88.) Az intézmény évfolyamainak száma:  8 évfolyam 

  1 óvodai csoport 
 

89.) Felvehető maximális gyermek-tanulólétszám:    100 fő 



  

 
 

 
90.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati 
eljárás útján, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás 
visszavonása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.  
 

91.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

92.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
- 2930 hrsz.-ú, természetben a Kalocsa B. u. 3. sz. alatt található ingatlanok. 
- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

  
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik. 

 
 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 
 
 
 
ZÁRADÉK: A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 16/1994. (II. 24.) ÖT. sz. határozatával, a 71/1995. 
(VII. 6.) ÖT. sz., a 48/1997. (V. 8.) ÖT. sz., a 70/1998. (IX. 3.) ÖT. sz., az 59/2004. (III. 25.) 
ÖT. sz., a 163/2006. (XI. 16.) ÖT. sz., a 10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., 
a 145/2009. (VIII. 14.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., a 
113/2011. (VI. 30.) önkormányzati valamint a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító 
határozataival egységes szerkezetben jóváhagyta. 
Hatálybalépés: 2013. január 1.  
 
 
  



  

 
 

A 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2.10. sz. melléklete 
 

Humánszolgáltató Központ 
Alapító Okirata 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a  és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről, a gyámügyi  
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra a  

 
Humánszolgáltató Központ 

 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
4.) A költségvetési szerv neve, székhelye:  

Humánszolgáltató Központ 
2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

 
4.1. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2003 (XI. 27.) ÖT sz. határozata 

4.2. Az intézmény telephelyei: 
2750 Nagykőrös, Szolnoki út 65.   
2750 Nagykőrös, Arany János u. 35.  
2750 Nagykőrös, Kárász u. 3. 

4.3. A költségvetési szerv típusa: Személyes gondoskodást és gyermekjóléti 
alapellátás biztosító integrált intézmény. 

 
93.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe: 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2756 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
3.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

5.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A költségvetési szerv közfeladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 56. §-ában foglaltak alapján személyes gondoskodás (szociális 
alapszolgáltatások és a szakosított ellátások), valamint a gyermekek védelméről, a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti alapellátás. 

 
6.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 



  

 
 

A költségvetési szerv ellátja az önkormányzat számára jogszabályban kötelezően előírt és 
önként vállalt alábbi szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és a 
gyermekjóléti alapellátásokat a településen élő rászoruló személyek számára.  
Az alapszolgáltatások biztosításával segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját 
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 
Szociális alapellátások: családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és a nappali ellátások. Az 
otthonukban tovább nem gondozható idős személyek számára bentlakásos intézményi 
elhelyezés biztosított átmeneti és tartós jelleggel. 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde ellátás és a gyermekek 
átmeneti gondozását biztosító helyettes szülő szolgáltatás.  

5.32. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, TEÁOR 8899 

 szakágazata és száma: máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül (889900) 

5.33. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat 
szerinti besorolása:  

a) Gyermekjóléti alapellátások 
- Gyermekjóléti szolgáltatás   889201 
- Bölcsődei ellátás    889101 
- Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 879017 

b) Szociális alapellátás 
- Szociális étkeztetés    889921 
- Házi segítségnyújtás    889922 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  889923 
- Családsegítés     889924 
- Támogató szolgáltatás    889925 
- Idősek nappali ellátása    881011 
- Fogyatékossággal élők nappali ellátása 881013 
- Szociális foglalkoztatás 
  munka-rehabilitáció keretében   890431 
- Szociális foglalkoztatás 
  fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 890432 

c) Szakosított ellátás 
- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  873011 
  (idősek otthona)      
- Időskorúak átmeneti ellátása   873012 



  

 
 

  (időskorúak gondozóháza) 
5.4. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
10.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe 
 

11.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye:  

Intézményellátó Gondnokság 
2750 Nagykőrös, Abonyi út 2. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzítik. 

 
12.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 
Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
  

13.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gyakorolja. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

14.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
- 2935 hrsz-ú, természetben a Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
- 4429 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Szolnoki út 65.  
- 1815 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Arany János u. 35. 
- 5402 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kárász u. 3. sz. alatti ingatlanok. 
- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  
Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyontárgyaival a hatályos önkormányzati 
rendelet alapján rendelkezik. 

 
Nagykőrös, 2012. december ... 
 
 

   DR. CZIRA SZABOLCS  
                      polgármester 



  

 
 

 
 
ZÁRADÉK: A Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratát Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 194/2003. (XI. 27.) ÖT. sz. határozatával, a 206/2004. (XI. 25) ÖT. sz., 
a 228/2004 (XII. 15.) ÖT. sz., a 173/2005. (IX. 29.) ÖT. sz., a 114/2006. (VI. 29.) ÖT. sz., a 
144/2007. (VII. 24.) ÖT. sz., a 187/2007. (X. 25.) ÖT. sz., a 223/2007. (XII. 13.) ÖT. sz., a 
10/2008. (I. 17.) ÖT. sz., a 100/2008. (V. 29.) ÖT. sz., a 184/2008. (X. 30.) ÖT. sz., a 
79/2009. (V. 28.) ÖT. sz., a 96/2010. (VI. 24.) ÖT. sz., a 41/2011. (III. 31.) ÖT. sz., valamint 
a 187/2012. (XII. 13.) önkormányzati módosító határozataival egységes szerkezetben 
jóváhagyta. 
 
Hatálybalépés: 2013. január 1.  
  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

Tárgy:  KŐVA Zrt. Alapító 
Okiratának módosítása 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
188/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
a KŐVA Zrt. Alapító Okirat 3./ pontjában lévő szöveg törlését rendeli el. 
 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
a KŐVA Zrt. Alapító Okirat 3./ pontjába az alábbi szöveget lépteti: 

    
      A  Társaság székhelye: 2750. Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3. /213 hrsz./ 
   A Társaság telephelyei:  

 2750 Nagykőrös, Mentovich u. 12.  hrsz.: 1849 
 2750 Nagykőrös, Tázerdei u. 13.  hrsz.:  422 
 2750 Nagykőrös, Jázmin u. 15.   hrsz.:  426 
 2750 Nagykőrös, Bárány u.   hrsz:  998/16 
 2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 3/c.  hrsz.: 1696/4 
 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 21.  hrsz.: 5718 
 2750 Nagykőrös, Kürtilapos dűlő 11.   hrsz.: 0542/3 
 2750 Nagykőrös, Batthyány u. 125.   hrsz.: 0125 
 2750 Nagykőrös, Kürtilapos dűlő 5.   hrsz.: 0543/4 
 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u.           hrsz.: 2936/1  
 2750 Nagykőrös, Kálvin tér  hrsz:  3074 
 2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő u. 1.  hrsz:  0247 
 2750 Nagykőrös, Bajza utca  hrsz:  4028 

 
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

a KŐVA Zrt. Alapító Okirat 5. pontjában lévő szöveg törlését rendeli el. 
 

4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
a KŐVA Zrt. Alapító Okirat 5. pontjába az alábbi szöveget lépteti: 

 
5./ A Társaság tevékenységi körei: 
 
A Társaság főtevékenysége: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
A Társaság tevékenységi körei:  

 Gőzellátás, légkondicionálás 
 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 



  

 
 

 Veszélyes hulladék gyűjtése 
 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 Hulladék újrahasznosítása 
 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
 Épületépítési projekt szervezése 
 Lakó- és nem lakó épület építése 
 Híd, alagút építése 
 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 Vízi létesítmény építése 
 Egyéb m.n.s. építés 
 Bontás 
 Építési terület előkészítése 
 Villanyszerelés 
 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 Vakolás 
 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
 Padló-, falburkolás 
 Festés, üvegezés 
 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
 Vagyonkezelés (holding) 
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 Ingatlankezelés 
 Üzletvezetés 
 PR, kommunikáció 
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 Építészmérnöki tevékenység 
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 
 Építőipari gép kölcsönzése 
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
 Építményüzemeltetés 
 Egyéb takarítás 
Közfoglalkoztatás szervezése 
Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 



  

 
 

5.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
a KŐVA Zrt. Alapító Okirat 8.2. pontjában Ivaskó Csaba nevének és személyes 
adatainak 2012. december 31. dátummal történő törlését rendeli el. 
 

6.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
a KŐVA Zrt. Alapító Okirat 8.2. pontjában Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgatói 
megbízásának 2013. január 1-től 2014. december 31. napjáig történő bejegyzését 
rendeli el. 
 

7.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete elrendeli az érintettek 
értesítését. 
 

8.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete utasítja a KŐVA Zrt. 
vezérigazgatóját a cégbírósági bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  1-6. és 8. pontok Kőva Zrt. vezérigazgató 
     7. pont Dr. Czira Szabolcs polgármester 
                      
Határidő:  1-6. pontok: 2013. január 1. 
                   7. pont: 2012. december 17. 
                   8 pont: 2013. január 15-ig 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Az Arany János Kulturális 
Központ igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítása 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
189/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Arany 

János Kulturális Központ (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.) igazgatói feladatok 
ellátására a 143/2012. (IX.27.) önkormányzati határozatával kiírt intézményvezetői 
pályázat eredménytelen. 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §(5) bekezdése alapján Rácz Anikót, az Arany 
János Kulturális Központ közalkalmazottját, határozott időre, 2012. december 17-től 
2013. december 31-ig megbízza az Arany János Kulturális Központ magasabb vezető 
beosztás ellátásával, tekintettel arra, hogy a folyamatos és biztonságos 
munkaszervezés ellátásához a személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel 
nem biztosíthatók és Rácz Anikó közalkalmazotti jogviszonya az Arany János 
Kulturális Központnál legalább egy éve folyamatosan fennáll. Rácz Anikó jelenlegi 
besorolás szerinti illetménye változatlan meghagyása mellett, a 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet szerinti magasabb vezetői pótlékban részesül a magasabb vezetői 
beosztás idejére. 
 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
kinevezési okirat módosítására. 

 
Határidő: 1., 2. pont: 2012. december 13. 
  3. pont: 2012. december 17. 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 
 

Tárgy:  Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 
igazgatói álláshely betöltése 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
 
 
190/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Százdiné Szecsei Anikót 
megbízza az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola (2750 
Nagykőrös, Patay u. 19.) igazgatói feladatainak ellátásával 2012. december 29-től 
2017. augusztus 15-ig terjedő időszakra. 

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az alkalmazási okiratok aláírására. 
 
Határidő: 1. pont: 2012. december 13. 
  2. pont: 2012. december 29. 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 
 

Tárgy:  Javaslat címzetes főjegyzői 
cím adományozás kezdeményezésére 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
191/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
 
1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a  közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253.§-a, és a címzetes főjegyzői cím 
adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának 
eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó 
szabályairól szóló 143/2012. (VII. 3.) kormányrendelet alapján Dr. Nyíkos Sára 
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzője részére címzetes 
főjegyzői cím adományozását kezdeményezi az alábbi indokok alapján: 

 
1.1. Dr. Nyíkos Sára 2007. szeptember 27. napjától körzetközponti jegyzői feladatokat 
lát el, 
1.2. minősítése kiválóan alkalmas. 
 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. 
Czira Szabolcs polgármestert a felterjesztéshez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  1. pont: 2012. december 13. 
  2. pont: 2013. február 15-ig 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy:  Abonyi u. 21. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan további 
hasznosítása 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
192/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 
1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított 19/1992 (XII.10.) ÖT. sz. 
rendeletének 10 § /1/ és /7/ bekezdéseiben biztosított jogszabályi rendelkezések alapján 
versenyeztetés mellőzésével hozzájárul, a tulajdonát képező Kőva Zrt. kezelésében lévő 
5525 hrsz-ú 1450 m2 telekkel rendelkező korábban két tantermes iskolaként működő 193 
m2-es nem lakás célú forgalomképes ingatlan telephellyé történő átminősítését követő 
értékesítéséhez a Bácsvíz Zrt. részére. 

 
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a város víz és 

szennyvíz közmű üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében a vízszolgáltatás korszerű 
színvonalon történő biztosítása céljából fennáll olyan körülmény amely az 1.) pont szerinti 
ingatlan értékesítése esetében indokolja a versenyeztetés mellőzését.  

 
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan vételárát az értékbecslés 

szerinti 14.000.000.- Ft + áfa összegben állapítja meg. 
 
4.)  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt adásvételi szerződés 

tervezet aláírását jóváhagyja. 
 
5.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli. 
 
Határidő: 1, 2, 3, 4, pontokra: 2012. december 13. 
 5. pontra: 2012. december 20. 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc 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: 
 
Bácsvíz Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( rövidített 
cégneve: BÁCSVÍZ Zrt. székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13, cg.: 03-10-100039, 
adószám:10734702-2-03 , bankszámlaszám:………..  képviseletében: Kudri Viktor elnök-
vezérigazgató, aki önálló aláírási és képviseleti joggal rendelkezik) mint  Vevő 
(továbbiakban: vevő) , együtt  felek (továbbiakban: Felek)  között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint 
 
1. Fent nevezett Eladó eladja ezennel örökre és visszavonhatatlanul a nagykőrösi 5525 hrsz. 

alatt felvett 1450 m² területű, kivett iskola megnevezésű forgalomképes vagyoni körbe 
tartozó 1/1-ed arányú tulajdoni hányadát képező tehermentes ingatlant vevő által 
megtekintett állapotban. 

  
2. Eladó a tulajdonjogának a vételár teljes megfizetéséig történő fenntartásával eladja, vevő 

pedig a jelen okiratban rögzített feltételekkel megvásárolja az ingatlant a mindkét fél által 
elfogadott 14.000.000 Ft + ÁFA, azaz Tizennégymillió Ft + ÁFA vételár összegért 
 

3. A vételár megfizetését vevő köteles számla ellenében, az eladó 10915008-00000003-
70920005 számú bankszámlájára történő átutalással a számla kiállítási dátumától 
számított 30 naptári napon belül legkésőbb  2013 ………… napjáig teljesíteni. 

 
4. Felek a vételárat azon a napon tekintik megfizetettnek, amikor az eladó 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. 

 
5. Eladó jelen szerződés 3. pontjában szereplő teljesítési időpontjáig, legkésőbb 2013 

………….-ig 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. 

 
6. 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.  
 

7. 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.  

 
8. Felek egyezően kérik az illetékes földhivatalt, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

1997.évi CXLI tv. 47/A. § (1). bek. b/ pontja alapján adásvétel jogcímen indított 



  

 
 

földhivatali eljárást a bejegyzési engedély benyújtásáig , de legfeljebb jelen okirat 
ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásától számított 6 hónapig tartsa függőben. Vevő 
már most kéri 1/1 tulajdoni hányadban a tulajdonjogának adásvétel jogcímen történő 
bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
9. 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.  

 
10. 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 4. 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 2. pont 
szerinti vételár az eladó megadott számlájára visszavonhatatlanul átutalásra került.  

 
11. Amennyiben a vevő a vételár hiánytalan megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a 3. 

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.  

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

végelszámolását nem kezdeményezték, továbbá jogutód nélküli megszűnése nincs 
folyamatban. 

 
13. 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. 

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

esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, pertárgy értéktől 
függően a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 
15. 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 192/2012. ( XII.13.) önkormányzati 
határozatán alapul.  

 



  

 
 

16. Vevő jelen szerződés mellé csatolja a földhivatal részére 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatát és képviselőjének aláírási-címpéldányát. 

 
A felek a jelen – 3 oldalból és 1-16 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, …………… 
 
                                        …………………………………………….. 

Nagykőrös Város Önkormányzata, mint eladó 
képviseletében Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Ellenjegyzem: 
(Nagykőrös, ……………… 
 
…………………………….. 
 Kiss Péter  
      Pénzügyi ellenjegyző 

…………………………………… 
Bácsvíz Zrt.., mint vevő 

képviseletében  
Ellenjegyzem: 
Nagykőrös, ………………… 
 
…………………………….. 
 Dr. Papp Katalin 
 ügyvéd 

 

 

  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  

Tárgy:  Közérdekű elhelyezés 
biztosítása fogorvosok részére 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
193/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi u. 2. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú, Kőva Zrt. kezelésében lévő 3 szobás komfortos lakás 
bérlőjéül a Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Kft-t jelöli ki, négy általa alkalmazott 
fogorvos nagykőrösi fogorvosi körzetben végzendő munkájának időtartamára 
közérdekű elhelyezés keretében.  

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti lakás bérleti 

díját a lakbérek mértékéről szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2§ (2) bek. 
b) pont szerinti mindenkori bérleti díj összegében, állapítja meg.  

 
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőva Zrt. a 

Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Kft- vel az 1./ pont szerinti lakásra a négy általa 
alkalmazott fogorvos nagykőrösi fogorvosi körzetben végzendő munkájának 
időtartamára, de legfeljebb öt évre, szóló, bérleti szerződést kössön.  

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

 
Határidő: 1, 2, pontokra: 2012. december 13. 
                  3. pontra: 2013. január 15. 
                  4. pontra: 2012. december 21. 
 
Felelős:   1.,2., 4, pontokra: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

          3. pontra Kőva Zrt. vezérigazgatója. 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
A kivonat hiteléül: 
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2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
  

 

Tárgy:  Nagykőrös Város Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának felülvizsgálata és 
aktualizálása 

 
 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
194/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát és aktualizálását a melléklet szerint 
elfogadta. 

 
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a Humánszolgáltató 

Központ intézmény vezetőjét, hogy a szociális ellátások iránti igények 
vonatkozásában a lakosság körében felmérést végezzen. 

     
Határidő:  1. pont: 2012. december 13. 
        2. pont: 2013. július 31.  
 
Felelős:  1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
     2. pont: Bujdosó Balázs intézményvezető 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-SZERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA 

2012. 

 

I. Bevezetés 

A 2004-ben megfogalmazott, és a Képviselő-testület által elfogadott Szociális 

Szolgáltatásszervezési Koncepció és annak felülvizsgálata minden esetben egy olyan 

alapdokumentum létrejöttét garantálja, mely a döntéshozók részére átfogó képet nyújt a 

település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre 

álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról az 

önkormányzat szabályozási hatáskörében, az ellátási kötelezettség szintjén és az intézményi 

szinteken.  

Feladata, hogy rávilágítson a településen működő szociális ellátórendszer hiányosságaira, és 

jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához a településen. A 

jelenlegi felülvizsgálati dokumentum kizárólag az eredeti koncepcióval, valamint 

módosításaival együtt értelmezhető, használható, az eltérésnél a felülvizsgálati 

dokumentumok az irányadóak.  

 

Nagykőrös Város Önkormányzata mind a szociális alap- és szakosított ellátásokat, mind a 

gyermekjóléti-, gyermekvédelmi alapellátásokat a Humánszolgáltató Központ integrált 

intézményén keresztül biztosítja a város lakosai számára. 

Szociális alapellátások: 

ELLÁTÁSI FORMÁK KÖTELEZŐ 

ÖNKORMÁNYZATI 

FELADAT 

ÖNKÉNT VÁLLALT 

FELADAT 

Étkeztetés x - 

Házi segítségnyújtás x - 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

- x 

Családsegítés x - 



  

 
 

Támogató szolgáltatás x - 

Idősek nappali ellátása x - 

Fogyatékossággal élők 

nappali ellátása 

x - 

ELLÁTÁSI FORMÁK KÖTELEZŐ 

ÖNKORMÁNYZATI 

FELADAT 

ÖNKÉNT VÁLLALT 

FELADAT 

Szociális foglalkoztatás, 

munka rehabilitáció 

- x 

Szociális foglalkoztatás, 

fejlesztő felkészítő 

- x 

 

Szakosított ellátások: 

ELLÁTÁSI FORMÁK KÖTELEZŐ 

ÖNKORMÁNYZATI 

FELADAT 

ÖNKÉNT VÁLLALT 

FELADAT 

Idősek Otthona - x 

Időskorúak Gondozóháza - x 

 

Gyermekjóléti-, gyermekvédelmi alapellátás: 

 Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Bölcsőde, 

 Helyettes szülői ellátás. 

 

A feladat nem kevesebb, mint évről, évre professzionális segítségnyújtás megvalósítása a 

társadalom mindazon tagjai, csoportjai számára, akik bármilyen oknál fogva beilleszkedési 

zavarokkal küzdenek, normális életvitelük, megélhetésük mások közreműködése, külső 

segítsége nélkül átmenetileg vagy tartósan nem valósítható meg. A város lakosságának 

megfelelő, folyamatos tájékoztatása nélkülözhetetlen, így az eddigi szórólap terjesztés, 



  

 
 

konferencia rendezésen túl, kialakítás alatt van az intézmény honlapja is.  

 

A szociális ellátórendszerben alkalmazottak munkájuk végzése során tiszteletben kell, hogy 

tartsák az egyén szabadságát és személyiségi jogait, ugyanakkor meg kell valósítaniuk a 

közösség védelmét is. Munkájuk a realitásokon és a fokozatosságon kell, hogy alapuljon. 

Segítő tevékenységük fontos momentuma fentieken túl, a rászoruló személy saját 

környezetében történő gondozásának megvalósítása.  

A professzionális segítségnyújtás csak jól képzett, megújulni képes munkatársakkal 

lehetséges, ezért továbbképzésük folyamatosan valósul meg, a teljesítés határidejét szem előtt 

tartva. Minden esetben figyelemmel kísérve a jelentkezés, részvétel megtörténtét. 

A szociális személyes gondoskodást, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes 

gondoskodást végző személy jogszabály által meghatározott adatait működési nyilvántartásba 

kell venni, az adatbejelentés és az adatváltozás a munkáltató kötelezettsége. A 

Humánszolgáltató Központ valamennyi munkatársa a működési nyilvántartásba regisztrált. 

  

A fentiekben megfogalmazottak mentén, és a felsorolt szolgáltatás típusokon keresztül kerül 

sor az alapdokumentumban, felülvizsgálati dokumentumokban megfogalmazottak figyelembe 

vételével az intézmény munkájának, eredményeinek, további céljainak, feladatainak, 

elképzeléseinek meghatározására. 

 

 

II. Az ellátórendszer egészét érintő lényeges változások, módosítások 

 

A Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátások több telephelyen kerültek 

megszervezésre. Az intézmény székhelye Nagykőrös, Bajcsy – Zsilinszky u. 4. szám alatt 

található, amelynek akadálymentesítése az év folyamán befejeződött, eleget téve ezáltal a 

működést engedélyező hatóság előírásának.  

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló többször módosított 226/2006. (XI.20.) 



  

 
 

Korm. rendelet alapján TAJ alapú, napi szintű jelentés került bevezetésre a központi 

elektronikus nyilvántartási rendszerbe, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő 

ellátottakról, amely az intézmény minden szakmai egységét érinti. Az adatszolgáltatás célja 

a párhuzamosan nyújtott szolgáltatások kiküszöbölése. Az adatszolgáltatásra jogosult 

szakmai vezető, illetve távolléte esetén az általa kijelölt munkatárs, az igénybevevői 

nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy az igénybevétel kezdő napján rendszerbe 

rögzített személy, a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e. A napi jelentési 

kötelezettséget a munkavállaló, a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint teljesíti.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény /a továbbiakban: Szt./ 92/B. §-a szerint a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal 

értékeli az intézmény által végzett szakmai munka eredményességét. 

Az ellenőrzések, és a beszámolók évente elkészítésre kerülnek, amelyet a képviselő – testület 

minden év június 30. napjáig megtárgyal. 2011. évben a hiányosságok feltárására nem került 

sor, a korábbi évektől eltérően intézkedési terv nem készült. 

 

A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal tartja meg ülését, üléséről 

jegyzőkönyv készül, amelyet a működést engedélyező hatóság egy alkalommal ellenőrzött. 

A helyi szociálpolitikai kerekasztalnak a jogszabály erejénél fogva fontos szerepe volt a 

korábbi években előírtak szerinti közfoglalkoztatási terv véleményezésében. 

 

Az Szt. 65/F. §-ban meghatározott nappali ellátás keretében hajléktalan személyekről való 

gondoskodás a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezetével kötött megállapodás szerint 

került megszervezésre, az elvégzett feladatokról a tárgyévet követő év március 31. napjáig a 

szolgáltatást biztosító beszámol az önkormányzat részére. 

    

III. Szociális szolgáltatások bemutatása 

  

1. Gyermekjóléti-, gyermekvédelmi alapellátás 

 



  

 
 

1.1 Bölcsőde  

A családban nevelkedő 20 hetestől, 3 éves korú gyermekek számára biztosít napközbeni 

ellátást, szakszerű gondozást. Működési engedély szerint 50 gyermek gondozása biztosított, 5 

gyermekcsoport kialakításával.  

Az engedélyezett férőhely kihasználtsága jelenleg nem éri el a 80 százalékot sem. A 

gyermekekről szakképzett kisgyermek-gondozók, főállású és részmunkaidős technikai 

dolgozók gondoskodnak.  A szakmai egység élén szakmai vezető áll.  

A korosztályra vonatkozó megfelelő étrend kialakítása érdekében élelmezésvezető, dietetikus 

és a gyermekorvos szakmai szempontjain túl az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet ajánlásának figyelembe vételével történik. 

 

Értékelés: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

Felülvizsgálata 2. (későbbiekben Felülvizsgálat 2.) dokumentum előre vetítette a szolgáltatás 

körülményeinek javítását, az épület korszerűsítését. Ennek sikeres magvalósítása a 2009-ben, 

uniós pályázat támogatásával történt meg. A pénzből a bölcsőde fűtés-korszerűsítését és 

vizesblokkok felújítását végeztette el a fenntartó Nagykőrös Város Önkormányzata. A 

következő sikeres pályázattal tovább folytatódott az intézmény korszerűsítése. Ennek 

eredményeként 2011-ben az épületbe új külső nyílászárók kerültek, valamint elvégezték a tető 

és az épület homlokzatának szigetelését. Mindezek mellett a Fenntartó, a régi, elavult 

épülethez tartozó teraszokat elbontotta, és helyette a mai elvárásoknak és a szakmai 

szabályoknak is megfelelő teraszokat alakított ki, a hozzájuk csatlakozó játszóterületekkel 

együtt. A beruházásnak köszönhetően megújult környezetben, biztonságos és barátságos 

körülmények között kerül sor a nevelésre, gondozásra.  

A 2009-es felülvizsgálat hosszú-távú feladatként jelölte meg egy új csoport beindítását. E 

fejlesztés a jelen igénybe vételi mutató szerint nem hajtható végre. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A személyi, tárgyi, környezeti feltételek megléte egyaránt indokolja, hogy emelkedjen a 

szolgáltatást igénybe vevő kisgyermekek létszáma, a jelen gondozott csoportok feltöltésével. 

A feladat megvalósulása érdekében szükség van: 



  

 
 

- a település életében való aktív részvételre (széleskörű tájékoztatás, 

egyeztetés munkáltatókkal), 

- a lakossági igények pontos felmérésére (milyen plusz szolgáltatást, mennyi 

időben igényelnek).  

A működést engedélyező hatóság 2012. évben végzett ellenőrzése hiányosságot nem tárt fel, 

azonban javasolta a fenntartónak a fürdő helyiségekben lévő pelenkázó asztalok cseréjét, 

illetve a nyári meleg időszakokra tekintettel vizes terepasztal, vagy vízpermet kialakítását. 

Az előzőekben leírtak a 2013. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vételre kerülnek. 

   

1.2.Gyermekjóléti Szolgálat 

Egyik fontos tevékenységi területe az észlelő és jelzőrendszer működtetése, ahol jelentős 

előre lépések és javulások tapasztalhatók az elmúlt években. A jelzőrendszeri tagok, jelzési 

kötelezettségüknek szinte maradéktalanul eleget tesznek, elősegítve ezzel a gyors, hatékony 

probléma megoldást. A jelzésen túl a szakmai rendszerek egymás közötti információ áramlása 

is akadálytalanul működik. A gyermeket érintő családi problémák megoldására felkészült, 

szakképzett családgondozók állnak rendelkezésre. Számítástechnikai eszközök korszerűsítése 

folyamatosan zajlik a szolgáltatás hatékony munkája érdekében. 

A tavalyi évben, alapellátás keretei között 317 gyermek (145 család) került kapcsolatba a 

Szolgálattal. Ez az adat emelkedést mutat, a 2010. évben 293 gyermek (154 család) ügyéhez 

képest. Az emelkedésre magyarázatként szolgál a családok támogatásáról szóló 1998. évi 

LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényt, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító, 2010. augusztus 30-i hatállyal 

bevezetett 2010. évi LXIV. törvény iskoláztatási támogatás jogintézményét, a tankötelezettség 

teljesítése érdekében.  

A védelembe vételnél figyelhető meg csökkenés, hiszen míg 2010-ben 81 gyermek (49 

család), addig 2011-ben 72 gyermek (51) család esetében volt elkerülhetetlen az intézkedés. 

Átmeneti nevelésben élő gyermekkel kapcsolatosan 2010-ben 23 család, 2011-ben 28 család 

volt érintett. Kiemelt szerepet kapott a szolgáltatás munkájában, a válsághelyzetben lévő 

várandós anyák gondozása, mely vonatkozásban, a tavalyi évben 20 alkalommal történt 

segítségnyújtás, támogatás, mely érték kiugró emelkedést mutat a 2010. évi 5 kismama 

megsegítéséhez képest. 



  

 
 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai között minden esetben, kiemelkedően, anyagi, 

megélhetési gondok szerepelnek. Jelentős százalékban szerepel még gyermeknevelési, 

beilleszkedési nehézség, családi konfliktus is a kiváltó okok között. 

Az intézmény rendelkezik helyettes szülői ellátásra működési engedéllyel. 

    

Értékelés: 

A Szolgáltatástervezési koncepció és annak felülvizsgálatai is a prevenció jelentőségét 

emelték ki, mint lehetséges fejlesztési eszköz. Az elsődleges prevenció megvalósítása 

érdekében szabadidős programok, tevékenységek kerültek bevezetésre a vizsgált időszakban, 

az érintett családok aktív részvételével. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A szolgáltatás esetében feladat a külső szakmai kapcsolatrendszer további bővítése, már 

meglévő kapcsolatok erősítése, hatékonnyá tétele (szakmai konferenciák, megbeszélések 

szervezése) hiszen csakis így valósul meg a személyre szabott ellátás, melynek eredménye a 

stabil szociális háló létrejötte. 

A segítséget kérő személyekkel, családokkal kialakított kapcsolatot tovább mélyíti olyan 

szabadidős programok, rendezvények, tájékoztatók szervezése, bonyolítása, mint a nagy 

sikerrel zárult prevenciós hét eseménysorozata a tavalyi és idei évben egyaránt. 

 

1.3. Helyettes szülői ellátás 

Az intézmény érvényes működési engedély birtokában 1 helyettes szülővel 2 férőhelyen 

biztosítja a szolgáltatást. 

2010. és 2011. évben gyermek/gyermekek átmeneti gondozására helyettes szülőnél történő 

elhelyezéssel nem került sor. 

 

  

2. Szociális alap- és szakosított ellátások 

 



  

 
 

2.1.Családsegítés 

Klienseinek egy része a rendszeres segélyezettek közül kerül ki, akik együttműködési 

megállapodás alapján tartják a kapcsolatot a szolgálat munkatársaival. Számuk a tavalyi 

évben 120 fő volt, akik közül volt, aki nyílt munkaerőpiacra került ki, illetve nyugdíjszerű 

ellátást vett igénybe. A családgondozók 569 ügyféllel foglalkoztak 2011-ben összesen 2120 

esetben. Az együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenységek száma 253. Krízis 

helyzet 14 alkalommal állt fenn, melyekre minden esetben megoldás született. Ezek az adatok 

minden esetben emelkedést mutatnak a 2010. évhez képest, amikor az összes igénybe vevő 

létszáma 501 volt.  

Az adatokat befolyásolja egyrészt a szezonális munka lehetősége, másrészt az igénybe vevők 

életkora, hiszen a törvény által előírt életkor elérése után az ellátottak ismét rendszeres 

szociális segélyre lesznek jogosultak. 

2010. évtől új feladatként jelentkezett az eseti gondnoki teendők ellátása a családsegítők által, 

az iskolai igazolatlan hiányzások okán, melyre 22 esetben került sor együttműködve a jegyzői 

gyámhatósággal. A jogszabályi változások miatt jelenleg az eseti gondnoki teendők 

folyamatosan csökkennek, majd szűnnek meg.  

A jelzőrendszer működésének kialakítása és annak fenntartása, e szolgáltatás vonatkozásában 

is megvalósult, rendszeres találkozások és konferenciák megszervezése által tesz eleget az 

intézmény törvényi kötelezettségének és biztosít minél teljesebb, személyre szabottabb 

gondozást. 

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, és annak felülvizsgálatai egyaránt a prevenció 

lényegét, az ismeret átadás jelentőségét hangsúlyozza, abban látja a megoldás esélyét. 

A 2010. és 2011. években a prevenciós munka egyik lényeges elemeként említhető meg a 

rendkívüli időjárási helyzetre figyelemmel a kihűléses halálesetek megelőzésében végzet 

családsegítői munka és együttműködés.   

 

Értékelés: 

Csoportfoglalkozás keretében, az idei évben a szolgáltatás segítséget nyújtott a kliensek 

számára, hogy elsajátítsák a kapcsolati háló feltérképezésének technikáját, lehetőséget 

biztosítva ezzel saját problémamegoldó képességük, és támogató környezetük átgondolására, 

átértékelésére. 



  

 
 

Személyi, tárgyi feltételek vonatkozásában megfelel a településen élő, segítségre szoruló 

személyek igényének és a vonatkozó előírásoknak egyaránt a családsegítő. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

Elképzelés, cél, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is személyre szabott támogatást 

nyújtsanak azoknak a bajba jutott személyeknek, akik bízva a munkatársakban, felkeresik a 

szolgáltatást. 

 

2.2.Étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg 

étkezéséről gondoskodik az intézmény, akik azt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani különösen: koruk, egészségi állapotuk, ill. fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.  Ennek 

lehetséges módjai az étel helyben fogyasztása, önmaga számára elvitellel és az intézmény 

gépkocsija által lakásra szállítva. A helyben étkezők száma a tavalyi év során 5-7 fő között 

mozgott, akik között megtalálható: időskorú nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, mozgásszervi 

fogyatékos, és lakcím nélküli pszichiátriai beteg. A saját maguk számára ételt elvivők száma 

19 fő volt, míg a kiszállítást 36 idős, rászorult személy kérte. 

Az intézményben tálalókonyha működik, ahol a feltételek a kiszolgált ételadagok 

melegítéséhez, tálalásához adottak, a konyhára vonatkozóan a HACCP rendszer megvalósul. 

Az étkezés tárgyi feltételei biztosítottak: ebédlőhelyiség, evőeszközök, kényelmes berendezés, 

és mellékhelyiség.  

Az ételt az intézmény részére a korábbi években a Menza - Food szállította, 2012. évtől a 

Toldi Miklós Szakközépiskola konyhája készíti el. Az étel mennyiségére és minőségére 

kifogás az eltelt 2 hónap alatt nem érkezett. 

 

Értékelés: 

A szolgáltatás működésére vonatkozó rövid, közép, hosszú távú feladatok teljesítése 

/alapkoncepció: folyamatos igényfelmérés, lehetőség szerint az ellátás bővítése, személyi és 

tárgyi feltételek szinten tartása és emelése/ megtörtént. Az igények felmérése és teljesítése is 



  

 
 

folyamatos.  

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

Mivel a beszállító konyha fenntartójával ideiglenes jellegű a szerződés, ezért pályázat 

kiírására kerül sor, a további üzemeltetés érdekében. A cél, olyan beszállítóval történő 

szerződés megkötése, mely az ellátottak, és a kor elvárásainak minőségben, mennyiségben 

egyaránt megfelelő ételt tud biztosítani. 

Egyéb feltételek biztosítottak, így a hosszú távú cél, hogy az intézményhez érkező, szociális 

rászorultságot igazoló minden személy számára, az általa választott módon biztosíthassák 

továbbra is a meleg ételt. 

 

2.3.Házi segítségnyújtás 

Az ellátási forma jelenleg 66 fő /érvényes működési engedély alapján/, elsősorban idős /a 

gondozottak többsége 80 év feletti/, önmaga ellátására nem, vagy segítséggel képes személy 

részére nyújthat hathatós segítséget önálló életvitele fenntartásában, biztosítva azt, hogy a 

gondozott személy a lehető legtovább élhessen az általa hosszú évek alatt megszokott, 

kialakított lakókörnyezetében.  

A szolgáltatás biztosítását megelőzően minden esetben el kell végeznie az intézménynek a 

gondozási szükséglet vizsgálatát.  

Az ellátottak több mint fele étkeztetést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kér a gondozás 

mellett. Természetesen van olyan személy, aki mind a három szolgáltatást kérelmezte, ezért 

teljes ellátásban részesül otthonában rászorultsága alapján.  

A szolgáltatások összefonódása jól megfigyelhető és rendkívül fontos a gondozottak számára. 

A rendszeres, napi gondozások alkalmával főleg a testi higiéné biztosítása, a fizikai ellátás a 

leggyakoribb feladat. A házi gondozás biztosítja az ellátottak részére azt a gondoskodást, 

amely egyéni igényeiknek leginkább megfelel. 

A házi segítségnyújtás során elvégzett feladatok ellenőrzése az ellátott lakóhelyén személyes 

látogatással vagy telefonos beszélgetéssel, valamint térítési díj beszedése alkalmával történik. 

A hozzátartozókkal való kapcsolattartás folyamán is lehetőség nyílik a szolgáltatás iránt 

támasztott igények megtudakolására, és a gondozott elégedettségéről való 



  

 
 

megbizonyosodásra. A különböző ellátások a család aktív közreműködésével valósítják meg 

az idősek saját lakóhelyükön való ellátását. 

   

Értékelés: 

A vizsgált időszakban, a korábbi felülvizsgálatban előirányzottak /alapkoncepció: rövidtávú 

fejlesztési lehetőségek: az ellátottak körének folyamatos kiszélesítése, gondozási órák 

számának igényfelmérése, minőségi munkanövelése/ csak részben valósultak meg, hiszen míg 

a lakossági igényekhez való alkalmazkodás folyamatosan megvalósult, a gondozás minősége 

is emelkedő tendenciát mutatott, addig az ellátotti létszám egyetlen időszakban sem érte el az 

engedélyezettet, és az egy személyre jutó átlag gondozási idő sem mutat emelkedő tendenciát. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A cél a szolgáltatást igénybe vevők számának növelése, ezzel együtt a szolgáltatási időszak 

megemelése a meglévő kliensek esetében. 

 

 

2.4.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás több mint 7 éve működik Nagykőrös területén. A 

pályázati keretek között működő ellátás egész évben kiegyensúlyozott képet mutat, és az 

intézmény által vállalt 42 feladategység teljesítése biztonsággal megtörtént. 

E szolgáltatást azoknak a saját otthonukban élő, szociálisan rászoruló személyeknek biztosítja 

az intézmény, akik képesek a segélyhívó készülék megfelelő használatára, és az önálló 

életvitel fenntartása érdekében a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából igénylik ezt az 

ellátási formát.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás munkájával kapcsolatosan kifogás nem merült fel a 

vizsgálati időszak alatt, munkatársaink átlag 11 percen belül minden esetben kiérkeztek a 

bajba jutott személyek otthonába, akik közül legtöbben – elesés, rosszullétből adódó, 

krízishelyzet, valamint higiénés szükséglet miatt nyomják meg a segélyhívő gombot. 24 

százalékban fordult elő téves riasztás. A megoldás ebből adódóan leggyakrabban fizikai 

segítségnyújtás, gondozás, mosdatás, tisztázás, orvos, ill. mentőhívás, téves riasztásról 



  

 
 

meggyőződés, beszélgetés, megnyugtatás volt. 

 

Értékelés: 

A korábban megfogalmazott tervek, feladatok megvalósultak. A készülékszám emelkedése, 

(40-ről, 42-re) azok azonnali és folyamatos kihelyezése, karbantartása folyamatosan zajlott, 

fennakadást nem okozott. A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 

érdekében pályázatot nyújtott be az intézmény 2010-ben, mely elnyerésével 2011. évben 1db 

új kerékpárt és 1db elektromos kerékpárt beszerzése valósult meg. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A Szolgáltatás működésére 2009. évben kiírt, nyertes pályázat támogatott időszaka ez év 

december 31-én lejár, és az Önkormányzat kötelező feladatai sorából is kikerült e szolgáltatás 

nyújtása. 

 

2.5.Idősek Klubja 

A klubtagok száma 44 fő, akik közül 7 fő étkezést is igénybe vesz. A szolgáltatást igénylő, 

szociálisan rászoruló személyek részére az Idősek Klubja a napközbeni tartózkodásra, a társas 

kapcsolatok gyakorlására, valamint számukra fizikai-, szociális-, és mentális állapotuknak 

megfelelő közösségi szolgáltatásokat biztosít. 

A klubtagok egy része naponta, mások hetente 2-3 alkalommal járnak be az Idősek Klubjába. 

Közöttük megtalálható: időskorú nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, értelmileg enyhén 

akadályozott, korlátozó gondnokság alatt álló személy, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg. 

A klubtagok részére éves program készül a dolgozók által kidolgozva az előző évek 

tapasztalata alapján. E mellett havi és heti program, rendszeres elkészítése szükséges az 

aktualitások figyelembe vételével. 

E szolgáltatás esetében is megállapításra került, hogy rendelkezésre állnak az igényeknek és 

előírásoknak megfelelő feltételek.  

 

Értékelés: 



  

 
 

A korábban meghatározott fejlesztési feladatok /alapkoncepció: kulturális tevékenységi körök 

kiszélesítése, kiscsoportos foglalkozások bevezetése, középtávú fejlesztési lehetőség: 

Szolnoki úti épületben újabb klub kialakítása/ részben valósultak meg, bár szélesedett az 

idősek számára rendezett programok, rendezvények sora, a napi létszám, forgalom egyetlen 

esetben sem érte el a hatóság által engedélyezett létszámot. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A rendelkezésre álló személy, tárgyi feltételek, és a gazdaságos működés érdekében is 

azonnali feladat, hogy az idős emberek gyakrabban, a jelenleginél rendszeresebben vegyék 

igénybe az ellátást. Ennek érdekében elengedhetetlen olyan programok, tevékenységek 

bevezetése, melyek igényt tart nagyobb érdeklődésre. 

 

2.6.Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza 

Az intézmény az idősellátás differenciált igényeire alapozott feltételeket biztosít az ellátásban 

részesülők számára: 11 férőhelyes idősek otthona, 18 férőhelyes átmeneti ellátás 

igénybevételére van lehetőség. 

Az otthon teljes körű ellátást biztosít az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos 

segítséggel képes mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos és időskorú gondozottak 

részére. 

Az egyre növekvő pszichiátria kórképek kezelésében a mentálhigiénés munkatárs kap egyre 

nagyobb szerepet, egyéni- csoportos és közösségi beszélgetések területén 

 

Értékelés: 

2009. évi felülvizsgálatban előírt fejlesztési célok közül megvalósításra került olyan 

szolgáltatások bevezetése, mint például fodrász, pedikűrös szolgáltatás megjelenítése, néhány 

kulturális program megszervezése, kézműves tevékenység bevezetése. Nem teljesült a 

férőhely bővítéseként meghatározott cél. 

 

Fejlesztési célok feladatok: 

A működési engedélyben meghatározott ellátotti létszámhoz való igazodás. Az idősotthon 



  

 
 

megfelelő légköréhez elengedhetetlen szegregáció megakadályozása, csökkentése. 

Feladat továbbra is olyan szabadidős tevékenységek bevezetése, mely hozzájárul a lakók 

mindennapjainak színesítéséhez, mentális állapotuk megőrzéséhez 

 

 

2.7.Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 

Otthonukban élő, értelmi fogyatékos személyek napközbeni szabadidős-, és 

munkafoglalkoztatása, személyre szabott fejlesztése a szolgáltatás célja, ezáltal a fogyatékos 

hozzátartozójukról gondoskodó családtagok munkába állásának segítése, valamint a 

fogyatékos személy fejlesztése, és alkalmassá tétele a képességeihez és lehetőségeihez mért 

legönállóbb, önrendelkező élet elérésére. 

 

Értékelés: 

A szolgáltatás esetében megvalósult a korábban megfogalmazott feladat /alapkoncepció: 

rövidtávú fejlesztési lehetőségek: lakossági igény szerinti nyitva tartás, általános fejlesztő 

foglalkozások kiszélesítése, képességfejlesztés, tehetséggondozás, középtávú fejlesztési 

lehetőségek: kulturális és sport tevékenységek kiszélesítése, egészségügyi és mentális állapot 

felmérés, foglalkoztatási rehabilitáció kiszélesítése, hosszú távú fejlesztési lehetőségek: 

munkaerőpiacra való irányítás/. Az ÉNO-ban, a rendkívül változatos, mondhatni minden 

igényt kielégítő sport, szabadidős programok mellett szociális foglalkoztatás zajlik, a 

mindennapok értelmes, értékközvetítő célja elérése érdekében. Az intézmény engedélyezett 

férőhelye 20 személyre szól, a napi átlagforgalom ezzel szemben 23 fő, és jelenleg 8 fő 

várakozó listán bízik a mielőbbi bekerülésben. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

Az intézmény által felmérés elkészítése, arra vonatkozólag, hogy hány érintett személy venné 

igénybe a szolgáltatást, hiszen a várakozók létszámából ítélve, nem minden igényt elégít ki a 

szolgáltatás. A felmérés eredménye alapján kezdeményezni a férőhely bővítését. 

 

2.8.Szociális foglalkoztatás 



  

 
 

A 2010. január 1-jétől a szociális foglalkoztatás támogatásának rendszere átalakult. A korábbi 

normatív támogatási rendszert, három éves időszakra szóló, pályázati úton történő 

finanszírozás váltotta fel. E keretek között dolgozik húsz fogyatékkal élő ellátott, akik közül 

négy személy fejlesztő foglalkoztatásban, 16 személy munka-rehabilitációs foglalkoztatási 

formában tevékenykedik.  

Az engedélyezett tevékenységek keretében végzett munkafolyamatok: fonalmentés, szövés 

előkészítés - gombolyítás, kézi szövés; takarítás, parkgondozás. 

Az elkészült termékek az intézményben kerülnek értékesítésre. A segítők, ellátottak évente 

két alkalommal jelennek meg nagyközönség előtt a munkákkal (Nagykőrösi Napok, Kiállítás 

és vásár a Tanítóképző Főiskolán). Egész évben, folyamatosan megrendelésre dolgoztak a 

foglalkoztatottak. 

 

Értékelés: 

A folyamatos munkatevékenységnek köszönhetően a vállalt feladategység minden évben 

teljesült. Az elkészített termékek egyaránt elismerést vívtak ki a szakemberek, és a laikusok 

körében. Az ellátottak munkabére a legtöbb esetben hozzájárult (néhol elengedhetetlen eleme) 

családjuk mindennapi megélhetéséhez. 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A fogyatékkal élő ellátottak mindennapjai kizárólag a munkavégzés révén egyeznek meg ép 

társaikéval. A munka során kialakított napirend elengedhetetlenül fontos a mostani értékrend 

megtartásában, ezért további fenntartása indokolt. 

 

2.9.Támogató Szolgálat 

Pályázati finanszírozás keretei között működő szolgáltatások egyike a Támogató Szolgálat, 

mely jelenleg a 2. támogatott időszakban működik 2012. január 1-jétől, 2014. december 31-ig. 

A szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a 

lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának 

megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.  

A Támogató Szolgálatnál 2011. 12. 31 - én érvényes megállapodással rendelkező ellátottak 



  

 
 

száma: 62 fő, akik közül 37 személy szociálisan rászorult, 25 személy szociálisan nem 

rászorultként veszi igénybe szolgáltatást. 

Az elvárt, és előírt szakmai, személyi, tárgyi feltételeknek megfelel a szolgáltatás. 

 

Értékelés: 

A legutóbbi felülvizsgálat óta eltelt időszakban a település lakói felől érkező igényt minden 

esetben ki tudta elégíteni a Szolgálat. Várakozó egyetlen időszakban sem volt. A tevékenység 

döntő többségét a szállítás, illetve az ezzel kapcsolatos kísérés teszi ki. Személyi segítés iránt 

az igény kisebb mértékű.  

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

A 2., 2012-2014-ig tartó finanszírozási időszak alatt a vállalt feladatmutató teljesítése, a 

lakossági igény további maradéktalan kielégítése, a személyi segítés óraszámának növelése 

érdekében folyamatos kapcsolattartás a társ intézményekkel, szolgáltatókkal(háziorvosok, 

tanulási képességet vizsgáló bizottság). 

A szállítási feladatok mértéke indokolja a szolgáltatás gépkocsijának cseréjét. A biztonságos, 

minden igényt kielégítő munkavégzés nem biztosított a jelenlegi járművel, ezért e fejlesztést a 

legrövidebb időn belül teljesíteni szükséges. 2012. évben várhatóan sor kerül a gépjármű 

cseréjére, amely okán mind a működést engedélyező hatóságot, mind a feladat finanszírozóját 

tájékoztatni szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

IV. Összegzés 

 

A 2004. évben elkészült alapkoncepcióban – amelyet Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő – testülete a 208/2004. (XI.25.) ÖT. számú határozatával fogadott el – 

megfogalmazott alapelvek, értékek, stratégiai célok és fejlesztési prioritások mellett továbbra 

is elkötelezett mind az intézmény, mind az önkormányzat. 

 

A felülvizsgálat összegzéseként megállapítható, hogy a szociális alap- és szakosított ellátások, 

továbbá a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatások változatlan minőségben, egyes 

esetekben megújult környezetben állnak a lakosság rendelkezésére, és az önkormányzat a 

kötelező feladatain túlmenően önként vállalt szolgáltatások nyújtásával is próbál eleget tenni a 

lakossági igényeknek. 

 

A felülvizsgálat során meghatározott fejlesztési célok és feladatok közül elsősorban az egyes 

szolgáltatások vonatkozásában /bölcsődei ellátás, idősek nappali ellátása, házi 

segítségnyújtás/ az igénybevevők számának növelése elsődleges feladat, amelyhez 

elengedhetetlenül szükséges az esetleges lakossági igények, elvárások megismerése, annak a 

stratégiának a meghatározása amellyel a szolgáltatás vonzóbbá tehető az előzőekben leírtak 

ismeretében. 

 

 

Nagykőrös, 2012. december ………….. 

 

 

                                                                                 Dr. Czira Szabolcs 

                                                                                    polgármester 

  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat megadása a Fehér 
Gyolcs Alapítvány által nyújtott házi 
segítségnyújtáshoz, mint többletszolgáltatásként 
biztosított szociális alapszolgáltatáshoz 

 
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
  
 
195/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 31. napjáig 

hozzájárulását adja – a melléklet szerinti nyilatkozat útján – a Fehér Gyolcs 
Alapítvány által nyújtott házi segítségnyújtáshoz, mint többletszolgáltatásként 
biztosított szociális alapszolgáltatáshoz. 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
mellékelt nyilatkozat aláírására. 

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

 
Határidő: 1,2,3. pont 2012. december 21. 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 195/2012. (XII.13.) önkormányzati 
határozatával 2013. december 31. napjáig hozzájárulását adja a Fehér Gyolcs Alapítvány 
(1033 Budapest, Laktanya u. 35.) által nyújtott házi segítségnyújtáshoz, mint 
többletszolgáltatásként biztosított szociális alapszolgáltatáshoz Nagykőrös város 
közigazgatási területén.  

 

 

Nagykőrös, 2012. ……………………… 

 

 

 

 

         Dr. Czira Szabolcs 

           polgármester 

 

  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzési tervének kiegészítése 

 
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

  
 
196/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a legutóbb 159/2012. (X.25.) 

önkormányzati határozattal módosított és a 16/2012. (III.23.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervét a módosítással és kiegészítéssel az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiegészített 2012. évi 
közbeszerzési terv közzétételére. 

 
 

Határidő:  1. pont tekintetében: 2012. december 13. 
  2. pont tekintetében: 2012. december 14.  
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

1.sz. melléklet 
 
 

A legutóbb196/2012. (XII.13.) önkormányzati határozattal módosított 16/2012. (III.23.) 
önkormányzati határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2012. évi 

közbeszerzési terve 
 

  
Közbeszerzés tárgya 

 
Becsült érték 
nettó (e Ft) 

 
A eljárás 

megindításának 
tervezett dátuma 

 
Javasolt eljárás 

1. 

„KEOP – 7.1.0/11 - 
Tanulmányok és vizsgálatok, 

valamint a tervezési 
feladatainak ellátása” 

16.000 2012. 02. 
Kbt. harmadik rész 

121. § (1) a) 

2. 

Villamos energia 
beszerzése/szállítása 

Nagykőrös város közvilágítási 
hálózatának energiaellátására 

15.000 2012. 03. 
Kbt. harmadik rész 

121. § (1) a) 

3. 
Melegétel, Ajándék, 

Iskolakezdési támogatás és 
Internet utalványok beszerzése 

48.000 2012. 04. 
Kbt. harmadik rész 

121. § (1) a) 

4. 
Nagykőrös Város 

Polgármesteri hivatal 
helyiségeinek takarítása 

10.000 2012. 05. 
Kbt. harmadik rész 

121. § (1) a) 

5. 
„Nagykőrös 11810 és 0666 

hrsz-ú, úgynevezett Fűzfás út 
burkolatának építése” 

135.000 2012. 11. 
Kbt. harmadik rész 

121. § (1) a) 

6. 

„KEOP-1.2.0 – Nagykőrös 
szennyvízkezelésének 

fejlesztése” tárgyú projekt 
támogatási-arányának 

felülvizsgálatához szükséges 
dokumentumok elkészítése 

(CBA, vagyonértékelés, 
illetve felújítási és pótlási 

terv elkészítése, stb.) 

20.000 2012. 11. 
Kbt. harmadik 

rész 121. § (1) a) 

 
  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A 2013. évi köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározása 

 
K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
197/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények meghatározásához, 2013. évre az alábbi teljesítmény célkitűzések 
meghatározását fogadja el: 

I. 
Általános célok 

 
1) a 2013. január 1-jével felálló Polgármesteri Hivatal kötelező feladat – és hatásköre 

ellátásának zavartalan működése, a lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeihez 
mérten a helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati törvény által nevesített 
feladatok  magas színvonalon történő ellátása, 

2) belső kontrollrendszer működtetése, 
3) az EU pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása, 
4) a Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása 

során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és 
képviselők munkájának segítése, 

5) az önkormányzati tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a 
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és 
szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre, 

6) a hivatali munkakörülmények javítását célzó fejlesztések,  
7) a hivatal minőség és környezetirányítási rendszerének további hatékony működtetése, 
8) az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek további 

javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, az ügyfél 
elégedettség növelése, 

9) az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése 
(ügyfélkapu, honlap), internetes állomás, közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus 
portálon való üzemeltetése. 
 

II. 
Ágazati célok 

 
1) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre 

történő elkészítése, 
2) a 2013. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság 

figyelembevételével, 



  

 
 

3) a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása, 
4) a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2013-es adómértékek szerinti előírások 

realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez 
hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása, 

5) a szociális együttműködés továbbfejlesztése, 
6) a szociális szolgáltatás és támogatás racionalizálása, 
7) az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás, 
8) az új nemzeti köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása. 

 
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Dr. Nyíkos Sára jegyző 
Határidő: 2013. január 1-től folyamatosan 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat       
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 
 
 
Tárgy: Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére 

 
 
 

K I V O N A T  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
  
 
 
198/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét – a mellékletben 
foglaltak szerint – elfogadja. 
 
Határidő: 2013. évben folyamatos 
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

Munkaterve 
 

 
 

 
 
 
 
 

2013. 
 
  



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testület üléseinek időpontjai 

2013. év 
 

 
Január 24. 

 
Február 28. 

 
Március 28. 

 
Április 25. 

 
Május 30. 

 
Június 27. 

 
 
 

JÚLIUS-AUGUSZTUS 
Nyári ülésszünet 

 
 

Szeptember 26. 
 
 

Október 31. 
 
 

November 28. 
 
 

December 19. 
 
 
 

 
 

  



  

 
 

 
 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 39. § (4) bekezdése szerint: 
 
 „ A munkatervnek tartalmaznia kell:  
 
a) a testületi és bizottsági ülések tervezett időpontjait, 
b) a testületi és bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő leadásának 
tervezett határidejét, 
c) a testületi és bizottsági ülésekre történő postázás tervezett idejét, 
d) a havonta, negyedéves rendszerességgel visszatérő jelleggel tárgyalandó napirendjeit, 
e) a testületi ülések időpontjához rendelt napirendeket, feltüntetve a javaslattevőt, az 
előterjesztés előkészítőjét, az előterjesztőt, 
f) és a közmeghallgatások tervezett időpontját.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
HAVONTA TÁRGYALANDÓ NAPIRENDJEI 

 
1. Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

(Javaslattevő: Dr. Nyíkos Sára jegyző; Előterjesztést előkészítő: szakiroda valamennyi 
irodavezető közreműködésével, Előterjesztő: Dr. Nyíkos Sára jegyző) 
 

       Főbb területei: 
 

- pénzügy 
- adóbevételek  
- közterület-felügyelet  
- beruházások  
- főépítész 
- személyügy 
- peres ügyek(ek) 
- ingatlanvagyon  
- két ülés között települési képviselőtől jegyzőhöz érkezett megkeresésekre 

válasz 
- egyéb aktualitások 

 
2. Önkormányzati hatósági hatáskörbe tartozó fellebbezések elbírálása 

(Javaslattevő: Dr. Czira Szabolcs polgármester, Előterjesztést előkészítő: 
szakbizottságok, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester és az illetékes 
bizottsági elnök) 

 
3. Tájékoztató a KŐVA Zrt. havi tevékenységéről 

(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgató; Előterjesztés előkészítő: 
KŐVA Zrt. vezérigazgató, szakiroda; Előterjesztő: KŐVA Zrt vezérigazgató) 
 

 
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NEGYEDÉVENTE TÁRGYALANDÓ NAPIRENDJEI 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
(Javaslattevő: Dr. Nyíkos Sára jegyző; Előterjesztést előkészítő: szakiroda valamennyi 
irodavezető közreműködésével, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
 
 
 
  



  

 
 

Január 24. 
 

Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. jan. 7., 9., 10. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2012. dec. 25. 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / SZMSZ 
87.§ (1) bek. alapján 

2013. jan. 2. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő leadásának 
határideje: 

2013. jan. 10. 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. jan. 18. 
 

2012. évi Karácsonyi Városdíszítő verseny díjátadása 
 
2013. évi költségvetési rendelet 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztést előkészítők: Dr. Nyíkos Sára jegyző és 
szakiroda, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Nagykőrös Város Önkormányzata és Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Az Arany János Kulturális Központ 2012. évi tevékenységéről beszámoló 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: Arany János 
Kulturális Központ Rimóczi Erika gazdasági vezető, szakiroda, Előterjesztő: Dr. Czira 
Szabolcs polgármester) 

 
Tájékoztató Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi sport- és rendezvény naptáráról 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Február 28. 
 

Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. febr. 11., 13., 14. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. jan. 29-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / SZMSZ 
87.§ (1) bek. alapján 

2013. febr. 6. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő leadásának 
határideje: 

2013. febr. 14-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. febr. 22. 
 
Nagykőrös Város Év Sportolója díjátadás 
 
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztést előkészítők: szakiroda, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 

 
Vagyonrendelet felülvizsgálata 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Közterület-használat általános rendjéről szóló 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Az útépítési hozzájárulás fizetésének szabályozásáról szóló 18/2001. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló helyi rendelet(ek) megalkotása 
(Javaslattevő: Tényi András főépítész, Előterjesztést előkészítő: főépítész, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 
 
Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásokról 
szóló 5/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 



  

 
 

(Javaslattevő: Tényi András főépítész, Előterjesztést előkészítő: főépítész, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 
 
 
Energetikai pályázatok benyújtása, fedezet jóváhagyása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Lomtalanítás időpontjának megállapítása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Önkormányzati tulajdonú lakásokra és helyiségekre vonatkozó hasznosítási terv 2013. 
évre 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
 
Önkormányzati tulajdonú lakások 2013. évi felújítási és karbantartási terve 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi  ingatlan-gazdálkodási 
tevékenységéről 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Beszámoló a KŐVA Zrt. 2013. évi üzleti tervéről 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásokról 
szóló 5/2011. (II.18.) önkormányzati rendelettel összhangban a 2013. I. pályázat kiírása 
(Javaslattevő: Kustár Tamás alpolgármester, Előterjesztést előkészítő: főépítész, Előterjesztő: 
Kustár Tamás alpolgármester) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 
 
Sporttámogatási keret felosztására pályázat kiírása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 



  

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 
 

Kulturális keret felosztására pályázat kiírása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 
 
A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és minimális 
létszámának meghatározása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 
 
Beszámoló a Városi Nyugdíjas Szövetség 2012. évi tevékenységéről 
(Javaslattevő: Dávid Zsigmond elnök, Előterjesztést előkészítő: Dávid Zsigmond elnök, 
szakiroda, Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Március 28. 

 
Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. márc. 11., 13., 14.  
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. febr. 26-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / SZMSZ 
87.§ (1) bek. alapján 

2013. márc. 6. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. márc. 14-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. márc. 22. 
 
Lakossági járdaépítési felhívás 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester)  

 
Tájékoztató a szennyvízpályázat állásáról (KEOP)  
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Tájékoztató az International Ambulance Service Egészségügyi és Szolgáltató Kft./teljes 
körű háziorvosi ügyeleti szolgálatot biztosító vállalkozó) tevékenységéről 
(Javaslattevő: Aczél Zoltánné irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester)  
 
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 2012. évben végzett 
munkájáról Nagykőrös Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 
(Javaslattevő: Aczél Zoltánné irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
„Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 
 
Beszámoló a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról  
(Javaslattevő: Nagy László r. alezredes kapitányságvezető, Előterjesztést előkészítő: Nagy 
László r. alezredes kapitányságvezető, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
 
 
 
 



  

 
 

 
Április 25. 

 
Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. ápr. 8., 9., 11. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. márc. 26-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / SZMSZ 
87.§ (1) bek. alapján 

2013. ápr. 3. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. ápr. 11-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. ápr. 19. 
 
Közmeghallgatás 
 
2012. évi zárszámadási rendelet 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztést előkészítők: Dr. Nyíkos Sára jegyző és 
szakiroda, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Nagykőrös területén lévő jelfák helyi védelem alá helyezése 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Kulturált települési környezetért 2013. évi pályázat kiírása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 

 
2012. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzése 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztés előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Beszámoló a KŐVA Zrt. 2012. évi eredményéről 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 

 
Tájékoztató a 2012-2013. évi téli hó-eltakarítási/útüzemeltetési feladatok ellátásáról 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester)  

 
Kül- és belterületi földutak rendezése 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 



  

 
 

Tájékoztató az Állatmenhely Nyílt Alapítvány és az Állatmentő Nonprofit Közhasznú 
Kft. 2012. évben végzett tevékenységéről 
(Javaslattevő: Dr. Vér Trisztián irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Átfogó értékelés Nagykőrös gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
(Javaslattevő: Aczél Zoltánné irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciója megvalósítása, Cselekvési 
terv a 2013. évre 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
Javaslat a sportcélú pályázatok elbírálására 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
Javaslat a kulturális pályázatok elbírálására 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Május 30. 
 

Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. máj. 13., 15., 16. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

 
2013. ápr. 30-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / SZMSZ 
87.§ (1) bek. alapján 

2013. máj. 8. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. máj. 16-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. máj. 24. 
 
 
Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható 2013. I. pályázat elbírálása 
(Javaslattevő: Kustár Tamás alpolgármester, Előterjesztést előkészítő: főépítész, Előterjesztő: 
Kustár Tamás alpolgármester) 

 
Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásokról 
szóló 5/2011. (II.18.) önkormányzati rendelettel összhangban a 2013. II. pályázat kiírása 
(Javaslattevő: Kustár Tamás alpolgármester, Előterjesztést előkészítő: főépítész, Előterjesztő: 
Kustár Tamás alpolgármester) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 

 
A 2013. évben beadott járdaépítési kérelmek elbírálása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 
 
Lakossági fásítási akció kiírása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 

 
Javaslattétel városi kitüntetésekre 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
Cím adományozására történő javaslattétel esetén 

 
A „Tehetséggondozás kiszélesítése” című általános és középiskolai ösztöndíjpályázat 
kiírása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 

 



  

 
 

Június 27. 
 
Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. jún. 10., 12., 13. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. máj. 26-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / SZMSZ 
87.§ (1) bek. alapján 

2013. jún. 5. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. jún. 13-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. jún. 21. 
 
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása I. 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztést előkészítők: szakiroda, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 
 
KŐVA Zrt. I. negyedévi kontrolling beszámolója 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 

 
2012. évi átfogó értékelés a Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális 
szolgáltatások ellenőrzéséről és értékeléséről 
(Javaslattevő: Aczél Zoltánné irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány 2012. évi támogató 
szolgáltatás szakmai munkájáról 
(Javaslattevő: Aczél Zoltánné irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Beszámoló a városi matematika tehetséggondozó szakkörről 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Kustár Tamás alpolgármester) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JÚLIUS-AUGUSZTUS 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyári ülésszünete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Szeptember 26. 
 
Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. szept. 9., 11., 12. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. aug. 27-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / 
SZMSZ 87.§ (1) bek. alapján 

2013. szept. 4. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. szept. 12-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. szept. 20. 
 
Megemlékezés a Helyi Önkormányzatok Napjáról 
 
Kulturált települési környezetért pályázat eredményhirdetése és díjátadások 
 
2013. évi lakossági fásítási akcióra beadott igények elbírálása 
(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök) 
Nagykőrös Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének függvényében 

 
Beszámoló a KŐVA Zrt. 2013. évi I. félévi kontrolling beszámolója 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 

 
2013. évi költségvetési rendelet módosítása II. 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztést előkészítők: szakiroda, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 

 
Beszámoló az I. féléves gazdálkodásról 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztés előkészítői: szakiroda, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 

 
Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati pályázatok 2013. 
II. elbírálása 
(Javaslattevő: Tényi András főépítész, Előterjesztést előkészítő: főépítész, Előterjesztő: 
Kustár Tamás alpolgármester) 

 
Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év értékeléséről 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
 
 



  

 
 

Október 31. 
 
Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. okt. 14., 16., 17. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. okt. 1-jéig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / 
SZMSZ 87.§ (1) bek. alapján 

2013. okt. 9. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. okt. 17-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. okt. 25. 
 
 
Tájékoztató a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2013. évi 
ellátásáról 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 

 
A „Tehetséggondozás kiszélesítése” című ösztöndíjpályázatra beérkezett anyagok 
elbírálása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
Javaslat Pest Megye Legjobb Sportolója, csapata és sportszervezete elismerő címre 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 
Pest Megye Önkormányzatának rendelete függvényében 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

November 28. 
 

Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2013. nov. 11., 13., 14. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. okt. 29-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / 
SZMSZ 87.§ (1) bek. alapján 

2013. nov. 6. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. nov. 14-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. nov. 22. 
 
Közmeghallgatás 
 
A 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztése 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztés előkészítők: Dr. Nyíkos Sára jegyző és 
szakiroda, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Beszámoló a III. negyedéves gazdálkodásról 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztést előkészítők: Dr. Nyíkos Sára jegyző és 
szakiroda, Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
Települési folyékony hulladékkezelés díjának felülvizsgálata 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Tájékoztató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás végzéséről 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Lakásbérleti díj felülvizsgálata 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Víziközmű 2014. évi rekonstrukciós munkatervének elfogadása 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 
 
Beszámoló a KŐVA Zrt. III. negyedéves kontrolling beszámolója 
(Javaslattevő: Ivaskó Csaba KŐVA Zrt. vezérigazgatója, Előterjesztést előkészítő: KŐVA 
Zrt. vezérigazgató, szakiroda, Előterjesztő: KŐVA Zrt. vezérigazgató) 

 
Tájékoztató a 2013-2014. évi téli útüzemeltetési feladatok ellátására való felkészülésről 



  

 
 

(Javaslattevő: Szilágyi Csaba irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: 
Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának felülvizsgálata a működési 
tapasztalatok alapján 
(Javaslattevő: Dr. Nyíkos Sára jegyző, Előterjesztést előkészítő: Dr. Nyíkos Sára jegyző, 
Előterjesztő: Dr. Nyíkos Sára jegyző) 
 
Beszámoló az Ifjúságsegítő és Diáksport Fejlesztési Koncepció 2012. évi cselekvési 
tervének megvalósulásáról  
Javaslat a 2013. évi cselekvési tervre 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
Tájékoztató a 2013/2014. nevelési év indításáról 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Jeruskáné Berényi Erzsébet bizottsági elnök) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

December 19. 
 
Bizottsági ülések tervezett időpontja: 2012. dec. 2., 4., 5. 
Bizottsági anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. nov. 19-ig 

Bizottsági ülések anyagainak postázása egységesen / 
SZMSZ 87.§ (1) bek. alapján 

2013. nov. 27. 

Testületi anyagok törvényességi ellenőrzésre történő 
leadásának határideje: 

2013. dec. 5-ig 

Testületi ülésre postázás tervezett ideje: 2013. dec. 13. 
 
 
„Én karácsonyom” című rajzverseny díjátadása 
 
2013. évi költségvetési rendelet módosítása III. 
(Javaslattevő: Kiss Péter irodavezető, Előterjesztés előkészítők: szakiroda, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 

 
2014. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása 
(Javaslattevő: Dr. Ecsedi Viktória irodavezető, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, 
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester) 
 
Tájékoztatás a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
(Javaslattevő: Tényi András főépítész, Előterjesztést előkészítő: szakiroda, Előterjesztő: Dr. 
Czira Szabolcs polgármester) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

1. sz. melléklet 
(Munkatervbe beépítésre nem javasolt témák) 

JAVASLATTEVŐ JAVASLAT INDOKLÁS 

Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület 

Nagykőrösi 
Szervezete 

 

Város elkerülő út építése 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
nem tartozik a helyi önkormányzat kötelező 
feladatai közé. 
 

Nagykőrös 
munkahelyteremtés. 

Lehetőségek szerint a munkahelyteremtés 
elősegítése minden önkormányzat feladata. 
Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8/2009. (III.27.)  ÖT sz. 
rendelete rendelkezik a 
a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 
támogatásáról. 
 
 

A piac környezetének 
rendbetétele. 

A javaslat nem egyértelmű, a piac 
üzemeltetése nem képviselő-testületi 
hatáskör. 

A piachoz közeli út-
kereszteződés forgalmi 
lámpákkal való ellátása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
nem tartozik a helyi önkormányzat kötelező 
feladatai közé. 

Mozgáskorlátozottak 
Közép-

magyarországi 
Egyesülete 
Nagykőrösi 
Szervezete 

Közös programok 
elősegítése 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
nem tartozik a helyi önkormányzat kötelező 
feladatai közé. 
 

Civilek összefogása. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
nem tartozik a helyi önkormányzat kötelező 
feladatai közé. 

Akadálymentesítés 
folytatása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
nem tartozik a helyi önkormányzat kötelező 
feladatai közé. 

 
 
  



  

 
 

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

Tárgy:  Gazdasági vezetői 
megbízások visszavonása 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
 
199/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

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

Tárgy:  Az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó 
Zeneiskola igazgatója illetményének 
megállapítása 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
 
200/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
 

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

Tárgy:  Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonában lévő víziközmű elemek 
átadása 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
 
201/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül   



  

 
 

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

Tárgy:  Nagykőrösi távfűtőmű 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 

  
 
 
202/2012. (XII.13.)          önkormányzati határozat 

 
 

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 G. Kovács Sándor sk. László Ferenc sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 


