
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Önkormányzati Tűzoltóság köz-

testületi működéséről, jövőbeni 

fenntartásáról 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

85/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Tűzoltóság 

Nagykőrös fenntartásához, működtetéséhez szükséges támogatási összeget – tekintettel arra, 

hogy a vonulási területe által érintett önkormányzatok nem vállalnak kötelezettséget a 

köztestület közös fenntartására és támogatására – 2014. január 1-től biztosítani nem tudja. 

2. A képviselő-testület a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény 28.§ (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – a katasztrófák 

elleni védekezésért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – az önkormányzati 

tűzoltósági feladatok ellátásának megszüntetését 2013. december 31. napjában határozza meg.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a katasztrófák elleni védekezésért felelős 

szervezettel folytasson tárgyalásokat egy Nagykőrösön létrehozandó hivatásos 

katasztrófavédelmi őrs kialakítása érdekében.  

4. A képviselő-testület az önkormányzati tűzoltóság 2013. december 31-ig történő 

működtetéséhez, valamint a munkáltatói intézkedések megtételéhez szükséges anyagi forrást 

Nagykőrös Város 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

5. A Képviselő-testület elrendeli az érintettek értesítését. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  Dr. Körtvélyesi Attila Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös elnöke 

 

Határidő: 1. pont: 2013. június 27. 

  2. pont: 2013. december 31-ig 

  3. pont: 2013. június 27-től folyamatosan 

  4. pont: Költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg 

  5. pont: 2013. június 27. 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Távhőszolgáltatási díjak megál- 

lapításához szükséges állásfog-

lalás 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

86/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági terhek csökkentése érdekében 

a távhőszolgáltatási díjak csökkentését javasolja a 2014. évre. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 2013. június 27. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Az önkormányzat lakásrendele-

teinek felülvizsgálata 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

87/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a vagyonkezelő szerveket a ma-

gasabb szintű jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltak alapján a 

kezelésükben lévő önkormányzati vagyon teljes körű ellenőrzésére a képviselő-testület tájé-

koztatása mellett. 

 

Határidő: 2013. november 15-ig 

Felelős: vagyonkezelő szervek vezetője 

  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  A Nagykőrösi Petőfi Sándor Ál-

talános Iskola és Diákotthon in-

tézményvezetői beosztására be-

nyújtott pályázatok véleménye-

zése 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

88/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Tankerület igazga-

tója által megküldött, az Emberi Erőforrások minisztere által kiírt Nagykőrösi Petőfi 

Sándor Általános Iskola és Diákotthon intézményvezetői beosztására benyújtott két 

pályázatot véleményezte. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint működtető önkormányzat 

Jeruskáné Berényi Erzsébet pályázó pályázatát támogatja.   

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére. 

 

Felelős:  1-3. pont:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  1-3. pont:  2013. június 27. 

   

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Javaslat a Nagykőrösi Arany 

János Kulturális Központ maga-

sabb vezetői álláshelyével kap-

csolatos döntésre 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

89/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2012. (XII. 13.) 

önkormányzati határozatával 2012. december 17. napjától az Arany János Kulturális 

Központban magasabb vezetői feladatok ellátásával megbízott Rácz Anikó 

lelkiismeretesen végzett intézményvezetői munkáját megköszöni.  

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (5) bekezdése alapján Kőpataki Krisztinát, a 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ közalkalmazottját határozott időre, 2013. 

július 11. napjától 2013. november 30. napjáig megbízza az intézmény magasabb 

vezető feladatának ellátásával, tekintettel arra, hogy a folyamatos és biztonságos 

munkaszervezéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel 

nem biztosíthatók és Kőpataki Krisztina közalkalmazotti jogviszonya a Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Központnál legalább egy éve folyamatosan fennáll. Kőpataki 

Krisztina 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 

Kőpataki Krisztina kinevezési okiratának módosítására. 

 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgatói) feladatok ellátására, közművelődési 

szakember II., könyvtáros vagy múzeumi közművelődési szakember munkakör 

betöltésére a mellékletként csatolt pályázati kiírásban megfogalmazott 

adattartalommal nyilvános pályázatot ír ki 2013. augusztus 5. napjával.  

 

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

pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

 



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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 

szerinti szakértői bizottság létrehozására. 

 

Felelős:    1-6. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester   

Határidő:  1. pont vonatkozásában: 2013. június 27. 

  2. pont vonatkozásában: 2013. július 11.  

  3. pont vonatkozásában: 2013. július 11. napjáig  

              4. pont vonatkozásában: 2013. június 27-től folyamatos 

  5. pont vonatkozásában: 2013. június 27-től folyamatos 

  6. pont vonatkozásában: 2013. szeptember 15-ig 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.) 

magasabb vezető (igazgató) feladatok ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű – közművelődési szakember II., 

könyvtáros, vagy múzeumi közművelődési szakember munkakörben.  

 

A vezetői megbízatás időtartama: határozott idejű: 2013. december 1. - 2018. november 30. (öt év) 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős  

 

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését, irányítja és szervezi az intézmény 

szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi a hatás-

körébe tartozó feladatellátását. 

 

Illetmény és juttatások: 

Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 szakképzettségre és egyéb képzésre a 150/1992. (XI.20. ) kormányrendelet 6/A.§, 6/B. § 

vagy 6/E. § (2) bekezdésében felsoroltak az irányadók, 

 végzettségének és szakképzettségének, és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet.  

 

Elvárt kompetenciák:  

 megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, 

 kiváló kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség, 

 stratégiai látásmód, komplex gondolkodás, rugalmasság, 

 rendezvényszervezési, programszervezési gyakorlat, 

 nyitottság, együttműködés, kiváló emberismeret, 

 pontosság, precizitás, 

 önreflexivitás, nyitottság a fejlődésre és mások fejlesztésére.  

 

Előnyt jelent:  

 kulturális vagy közművelődési menedzser képzettség, illetve gyakorlat, 

 projekt menedzser képzettség, illetve gyakorlat, 

 a helyi értékekre és hagyományokra, valamint az értékteremtő közösségekre épülő 

vezetői program,  

 non-profit területen szerzett tapasztalat, 

 német vagy angol nyelvből élő nyelvtudás, 

 intézményvezetői gyakorlat. 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes önéletrajz,  

 motivációs levél, 

 intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fej-

lesztési elképzeléssel, 

 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban részte-

vők és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai megismerhessék, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően 30 na-

pon belül kell elbírálni.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. december 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester nyújt, 

az 53/550-301 telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton a pályázatot zárt borítékban Nagykőrös Város Önkormányzata részére Dr. Czira 

Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

igazgató.  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központtal 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. (Kjt. 20/B. § (2) bekezdés) 

A pályázatokról a szakmai-szakértői bizottság előzetes véleményezését követően Nagykőrös Vá-

ros Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

Kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.  

A Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyil-

vánítja.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Nagykőrös város honlapja – 2013. augusztus 5. 

Önkormányzati Hírek - aktuális száma 

Helyben szokásos módon (hirdetőtábla) 

Egyéb hirdetési felület  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.  

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Nagykőrös Város Önkormányzat és a Nagy-

kőrösi Református Egyházközség között a 

Rákóczi u. 8. szám alatti iskolaingatlan és a 

Téglagyár utcai tanműhely hasznosítására 

megkötött megállapodás közös megegyezéssel  

 történő módosítása 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

90/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Rákóczi u. 8. sz. 

alatti 1844 hrsz-ú ingatlan épületrészének és eszközállományának a 3003/19 hrsz-ú, a 

Téglagyár utcai tanműhellyel együtt történő tíz éves időtartamra szóló ingyenes használatára 

vonatkozó, a Nagykőrösi Református Egyházközséggel fennálló 2008. augusztus 8-án 

megkötött és többször módosított megállapodás melléklet szerinti módosításához közös 

megegyezéssel hozzájárul, amennyiben a megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesülnek 

Téglagyár utcai tanműhely vonatkozásában, és átadási kötelezettségének a Nagykőrösi 

Református Egyházközség maradéktalanul és hiánytalanul eleget tesz.  

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti feltételek teljesülése 

esetén hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.  

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban hivatkozott 

megállapodással kapcsolatos feladatok előkészítésével, végrehajtásával, az ingatlan, az ingó és 

eszközállomány leltár szerinti ellenőrzése melletti átvételével, majd a tényleges átadás-átvételt 

követően a kezelői feladatokkal megbízza a Nagykőrösi Szolgáltató Központot.  

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

 

Határidő: 1-2. pont: Megállapodásban foglalt kötelezettségek: leltár, vagyonátadási 

   folyamatot lezáró jegyzőkönyv elkészültét követő 8 munkanapon belül 

 3. pont: 2013. június 28-től folyamatos 

 4. pont: 2013. június 28.  

 

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

  3.pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

   Dalmadi Imre intézményvezető 

 4.pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 



MEGÁLLAPODÁS 

III. sz. módosítása 

amely létrejött egyrészről  

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) képviseli: Dr. Czira 

Szabolcs polgármester (tulajdonos képviseletében) 

másrészről 

Nagykőrösi Református Egyházközség (2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5.) képviseli: Szabó 

Gábor lelkészelnök és Daru Ambrus főgondnok (továbbiakban mint ingyenes használó), 

együttesen felek 

 

között az alulírott napon és helyen, a 2008. augusztus 8.-án a nagykőrösi 1844 hrsz-ú, Rákó-

czi u. 8. szám alatti iskola és 3003/19 hrsz-ú Téglagyár úri tanműhely ingatlanok Nagykőrösi 

Református Egyházközség részére 10 éves időtartamra, ingyenesen használatba adásról szóló 

módosított megállapodás módosítására az alábbi feltételek szerint.  

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodást közös megegyezéssel Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2013. (VI.27.) önkormányzati határozata alapján az 

alábbiak szerint módosítják. 

 

1.) Felek kölcsönösen elfogadják és megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 

nagykőrösi 1844 hrsz-ú, Rákóczi u. 8. szám alatti iskola ingatlanra vonatkozó ren-

delkezései jelen megállapodás módosítás aláírásával egyidejűleg megszűnnek. 

 

2.) Felek kijelentik, hogy kölcsönösen törekednek arra, hogy a Rákóczi út 8. sz. és a 

Téglagyár út 1. sz. alatti ingatlan és ingó vagyonra vonatkozó tényleges ellenőrzés, 

leltár, átadás-átvételi folyamatot 2013. augusztus 31-ig lezárják. 

 

3.) Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodást a 3003/19 hrsz-ú Téglagyár úti 

tanműhelyre vonatkozóan továbbra is érvényben tartják.  

 

4.) Tulajdonos mindaddig tudomásul veszi, hogy használó a szakiskolai gyakorlati kö-

telezettségének a Téglagyár úti tanműhely ingatlanon a Kőröstanoda Oktató és 

Szolgáltató Nonprofit Kft. bevonásával tesz eleget, biztosítva Nagykőrösön kívüli 

szakiskolák számára a képzést is, ameddig a Nagykőrösi Református Egyházközség 

többségi tulajdona a gazdasági társaságban fennáll. 

5.) Ingyenes használó kijelenti, hogy a Megállapodás érintett ingatlanokra fennálló va-

gyonbiztosítással rendelkezik 2013. év vonatkozásában. 

 

6.) Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás mellékleteinek aktualizálására sor 

kerül, és így képezik a módosítás mellékletét. 

 

Nagykőrös 2013. ………………….. 

 
Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Tulajdonos részéről 

Szabó Gábor 

lelkészelnök 

Daru Ambrus 

főgondnok 
Nagykőrösi Református Egyházközségek 

Átadó részéről 

 

Kiss Péter 

pénzügyi ellenjegyző 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Nagykőrösi Református Temp-

lom belső felújításának támoga-

tása 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

91/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1.)  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.500.000 forint támogatást nyújt a 

Nagykőrösi Református Egyházközség  részére a templom belső felújításra, az általános 

tartalék terhére. 

2.)  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

mellékelt megállapodás aláírására.  

 

 

Határidő:  1. pontra: 2013. június 27. 

                   2. pontra: 2013. július 27. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata 

 székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester,  

 mint Támogató 

 

másrészről: Nagykőrösi Református Egyházközség 
székhely: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5. 

képviseli: Szabó Gábor lelkészelnök 

számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank 

 bankszámla száma: 10103812-10988248-00000000 
mint Támogatott  

  

 

között a mai napon, az alábbiak szerint: 

 

I. A támogatás forrása, célja, összege 
 

1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2013. évi költségveté-

séből a  Támogatottat  

Nagykőrösi Református Templom felújításához 

 

1.500.000 Ft, azaz Egymillió - ötszázezer forint 

 

támogatás illeti meg. 

             

A támogatás teljes összegének kiutalásáról Támogató jelen szerződés aláírását követő 30 

napon belül gondoskodik. 

 

II. A támogatás felhasználásának szabályai 
1) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a támogatás 

felhasználását és a számadást. Amennyiben Támogatott az előírt számadási köte-

lezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további 

támogatást fel kell függeszteni. 

2) Támogatott vállalja, hogy 2013. december 31 – ig a támogatás felhasználásáról 

szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít. 

a) Szakmai beszámoló tartalma: értékelés a támogatás céljának megvalósu-

lásáról (maximum 3 oldal terjedelemben). 

b) Pénzügyi elszámolás tartalma: a számviteli előírásoknak megfelelő, ki-

egyenlített, könyvelő által ellenjegyzett  számlamásolatok. 

Támogatott köteles a beszámolót és az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az al-

kalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. 

3) Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni támogatónak, ha a támogatott felújí-

tás meghiúsul, akadályba ütközik, vagy az elszámolási határidőig nem zárul le. 

4) Amennyiben a Támogatott  

a) nem teljesíti a II./2. pontban előírt határidőre elszámolási kötelezettségét 

a szerződésszegés időpontjában esedékes jegybanki alapkamat kétszeresét 

kitevő mértékű kamattal növelten köteles a támogatást Támogatónak visz-

szafizetni, továbbá négy évig újabb támogatásban nem részesülhet 



b) a támogatást nem az I./1. pontban meghatározott célra használta fel, és 

módosítást a támogatás felhasználására nem kért, köteles a támogatást az 

elszámolás elutasításának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszere-

sével megnövelten Támogatónak visszafizetni, továbbá négy évig újabb 

támogatásban nem részesülhet 

c) benyújtott elszámolása hiányos, úgy Támogató tizenöt napos határidő ki-

tűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Támogatott ennek nem 

tesz eleget, a támogatási összeg hiányosságokkal érintett részét, az elszá-

molás elfogadásakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő 

mértékű kamattal növelten  Támogatónak visszafizetni köteles 

d) benyújtott elszámolása egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződés-

szerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató tizenöt napos határ-

idő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Támogatott ennek 

nem tesz eleget az a. pontban megállapított szankciókat kell érvényesnek 

tekinteni. 

5) Támogatott köteles a fel nem használt támogatást az elszámolás határnapjáig 

Támogatónak visszafizetni. 

6) Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás csak az I/1 pontban meghatáro-

zott célra használható.  

7) A támogatásról benyújtott elszámolás elfogadásáról / elutasításáról Nagykőrös 

Város Önkormányzat Képviselő – testülete határozatban dönt. 

Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezé-

sei irányadóak. 

Felek a támogatási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben meg-

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

NAGYKŐRÖS, 2013. június 

 

 

 _______________________       _______________       ________________________ 

DR. CZIRA SZABOLCS       KISS PÉTER        Nagykőrösi Református  

         polgármester         Pénzügyi Iroda vezetője  Egyházközség                      
 Támogató            pénzügyi ellenjegyző           Szabó Gábor lelkészelnök
                                                  Támogatott 

 

 

 

                                   



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Nagykőrösi távhőszolgáltatás 

ellátása 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

92/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1996. szeptember 

25-én „Nagykőrös Város távfűtése, tömbfűtése, fejlesztése, illetve hosszú távú üze-

meltetése” tárgyában Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft-vel megkötött szerződés 2013. 

június 30-val közös megegyezéssel, a szerződésből eredő követelések vonatkozásában 

jogfenntartással történő lezárását. 

2. Elrendeli a KŐVA Zrt. értesítését.  

 
 

Határidő: 2013. június 28.  

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Pályázat benyújtása a KMOP 3.3.3 

„Megújuló energiafelhasználás nö-

velése” című pályázati konstrukci-

óra 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

93/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Közép Magyar-

országi Operatív Program keretében, a KMOP 3.3.3. Megújuló energiafelhasználás 

növelése c. pályázati konstrukcióra a „Nagykőrös Város Polgármesteri Hivatal intéz-

ményére napelemes rendszer telepítése” című pályázat benyújtását és Nagykőrös Vá-

ros Önkormányzat 5105 helyrajzi számú, természetben Szabadság tér 4. szám alatti 

épületének napelem rendszerrel történő ellátását. A pályázat bruttó összköltsége: 

26.792.838,-Ft. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a pályáza-

tokból el nem nyerhető saját erőt az Önkormányzat 2014 évi. költségvetési rendeleté-

ben biztosítja, melynek összege 4.018.926,-Ft. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-

tert a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 1, 3. pont: 2013.06.27. 

       2. pont: 2014. évi költségvetés jóváhagyását követően 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Lakossági ivóvízbekötések 

2013. évi támogatása 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

94/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. Elrendeli pályázat megjelentetését lakossági ivóvíz bekötések 2013. évi támogatására, a 

mellékelt pályázati felhívás szerint. 

 

2. A beadott pályázatok elbírálásáról és a támogatások megítéléséről a Helyi Környezetvé-

delmi Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.1. b) pont-

ja alapján a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság dönt. 

 

3. Az ivóvízbekötések támogatására 1.000.000,- Ft. fedezetet a 2013. évi költségvetés környe-

zetvédelmi alap költséghelyen biztosít. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a bizottság döntése alapján a pályázat nyerteseivel a támoga-

tási szerződések megkötésére a Helyi Környezetvédelmi Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) ön-

kormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése és a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 16.2. pontja alapján. 

 

Határidő:  1. pont: 2013. július 3. 

                 2. pont: 2013. szeptember 30. 

                 3. pont: 2013. június 27. 

                 4. pont: 2013. október 31. 

 

Felelős: Szabóné Irházi Zsuzsa bizottsági elnök 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

Nagykőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakossági ivóvíz bekötés támogatására az alábbiak 

szerint: 

 

1. Lakossági ivóvíz bekötési támogatást azon magánszemély igényelhet, akinek az ingatlana mellett 

ivóvíz gerincvezeték található. Támogatás ingatlanonként igényelhető a bekötővezeték közüzemi sza-

kaszára (telekhatár és gerincvezeték közötti szakasz). Támogatás önálló helyrajzi számmal rendelkező 

ingatlanokra adható. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

 

2. Ivóvízbekötés esetén az önkormányzat a nyertes pályázóknak ingatlanonként a bekötővezeték bruttó 

bekerülési költségének 50 %-át, de maximum 40.000 forintot ad támogatásként.  

 

3. A pályázatban meg kell jelölni a megvalósítással érintett ingatlan tulajdonosának nevét, címét, tele-

fonszámát az ingatlan helyrajzi számát, házszámát valamint a pályázat tárgyát. 

 

4. A pályázathoz mellékelni kell a pályázók szándéknyilatkozatát, melyben vállalják a támogatáson 

felüli költségek megtérítését adott határidőig.  

 

5. Támogatás csak azon pályázónak adható, akinek a pályázat benyújtása időpontjában nem áll fenn 

tartozása az önkormányzat és a KŐVA Zrt. felé. Ezért a pályázónak mellékelni kell erre vonatkozó 

nyilatkozatát. 

 

6. A pályázónak vállalni kell, ha még nem rendelkezik szennyvízhálózatra való rácsatlakozással, hogy 

azt kiépíti és a megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával igazolja azt, legkésőbb 2013. novem-

ber 28-ig. A támogatási összeg kifizetése a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás kiépítésének feltéte-

le.  

 

7. A pályázathoz mellékelni kell a KŐVA Zrt. árajánlatát. Az árajánlatokat 2013. évi árszinten kell 

megadni. A pályázó kérelmére a KŐVA Zrt. árajánlatában szerepeltet 1 db műanyag vízmérő akna 

bekerülési költségét is, amelyre támogatás szintén adható. Amennyiben a pályázó építi meg a vízmérő 

aknát, úgy az akna építésére a pályázó támogatást nem kap. 

 

8. A pályázathoz mellékelni kell hiteles földhivatali térképmásolaton a bekötővezeték nyomvonalát, a 

pályázat főbb paramétereit (utcanév, utca helyrajzi száma, ingatlanok házszáma, helyrajzi száma). 

 

9. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „ivóvízbekötés 2013.”. 

 

10. A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. augusztus 30. 12 óra. 

 

11. A pályázatok benyújtásának helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 5. 

 

12. A beadott pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsá-

ga bírálja el helyszíni vizsgálat alapján 2013. szeptember 30-ig. A döntést követően a bírálatról a pá-

lyázó 15 napon belül értesítést kap. A támogatási szerződés megkötésének határideje 2013. október 

31. 

 

13. A pályázatról információt a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája ad: Nagykőrös, Szabadság tér 

5. I. em. 19. szoba, Csanádiné Gábor Krisztina műszaki ügyintéző, telefon: 53/550-331. 

 

Nagykőrös, 2013. július 

 

           Szabóné Irházi Zsuzsa 

       Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

           elnöke 



 

MEGÁLLAPODÁS 

Ivóvízvezeték bekötésre 

 

Amely létrejött egyrészről: 

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

Czira Szabolcs polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: 

………………………………. Nagykőrös, ……………… u. ……. alatti lakos (továbbiakban: 

Támogatott) között a  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testületének  …/2013. 

(VI.27.) önkormányzati határozata alapján ivóvízvezeték bekötés tárgyában az alábbiak sze-

rint: 

 

1. Az Önkormányzat bruttó 40.000 Ft azaz negyvenezer forint támogatást nyújt Támoga-

tott tulajdonát képező …………… hrsz-ú ingatlan ivóvízvezeték bekötéséhez. 

2. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje: 2013. november 28. 

3. Támogatott vállalja, hogy legkésőbb a kivitelezést megelőző munkanapon az önerőt 

megfizeti. 

4. Amennyiben a 2. pontban szereplő határidőig nem kerül befizetésre az önerő Támoga-

tott hibájából, úgy a támogatás érvényét veszti. 

5. Amennyiben a 3. pontban szereplő határidőig a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás 

igazolására, a megkötött szolgáltatási szerződés nem kerül bemutatásra, úgy a támoga-

tás érvényét veszti. 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munka során a bekötővezeték közterü-

leti közüzemi szakasza (telekhatár – gerincvezeték közötti szakasz) kerül megépítésre. 

7. A telekhatáron belüli munkálatok elvégzése Támogatott feladata. Az Önkormányzat a 

telekhatáron belüli munkák költségeihez nem járul hozzá. 

8. Megállapodó felek a fenti megállapodást  - annak elolvasása és közös értelmezése után 

– mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 

 

Nagykőrös, 2013. szeptember………….. 

 

 

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

   polgármester                                                                     Támogatott 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

       

 

         Kiss Péter 

           pénzügyi irodavezető 



 

NYILATKOZAT  

 

  

Alulírott 

 

Név:      …………………………………………. 

 

Lakcím: …………………………………………. 

 

 

mint a lakossági ivóvízbekötésre pályázó, hozzájárulok ahhoz, hogy Nagykőrös Város Ön-

kormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága a pályázatomról nyílt ülésen döntsön:   

igen / nem* 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy tárgyi pályázat nyertessége esetén a támogatáson felüli költséget adott 

határidőig megtérítem. 

 

Nyilatkozom, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata felé a mai napon tartozásom nincs. 

 

Nyilatkozom, hogy a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt, felé a mai napon tartozásom nincs. 

 

Nyilatkozom, hogy a szennyvízhálózatra való rácsatlakozást határidőig megvalósítom a szol-

gáltatási szerződés megkötöm. 

 

 

Nagykőrös, 2013……………………… 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………. 

                aláírás  

 

 

 

*-al megjelölteknél a kívánt részt alá kell húzni! 

 

 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Nagykőrös város Ivóvízminőség-

javító beruházása című projekt 2. 

fordulós pályázatának benyújtásáról 

szóló 19/2013. (II.28.) önkormány-

zati határozat módosítása 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

95/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 19/2013. 

(II.28.) számú önkormányzati határozat 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„A pályázatokból el nem nyerhető saját erőt az Önkormányzat 2013 évi. költségvetési 

rendeletében biztosítja, melynek összege 58.707.639,- Ft.” 

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

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 1-2. pont: 2013. június 27. 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Javaslat az 55/2013. (IV.25.) ön-

kormányzati határozathoz kapcsoló-

dó intézkedésekre 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

96/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda Ifjúság u. 

22. sz. alatt lévő intézményi lakás bérleti jogviszonyára vonatkozó tájékoztatást 

elfogadja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jogi feltételek 

teljes körű rendelkezésre állása esetén a Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

intézményvezetőjét, a Ceglédi út 2. sz. alatti Diákotthonban lévő komfort nélküli 

lakás- és garázshasználat megszüntetésére és a kapcsolódó egyéb feladatok ellátására. 

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

 

Határidő: 1.pontra: 2013. június 27. 

 2.pontra: 2013. június 27-től folyamatos 

 3.pontra: 2013. június 27. 

      Felelős:  1. és 3. pontokra: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  2.pontra: Dalmadi Imre Nagykőrösi Szolgáltató Központ vezetője 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



  

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Javaslat közterület átnevezésre 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

97/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete – összhangban Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület elnevezések, valamint a házszámok 

jelöléséről szóló 30/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésével – a Tátra 

utca Törös László utcára történő átnevezésére irányuló kezdeményezést – Törös László 

munkássága iránti tiszteletadás mellett – az érintett utca lakosainak utcaátnevezéssel egyet 

nem értő nyilatkozatokat tartalmazó egybehangzó véleményének figyelembevételére 

hivatkozással, azt tiszteletben tartva, nem támogatja.  

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a kezdeményező értesítését. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 1. pont: 2013. június 27. 

  2. pont: döntést követő 8 napon belül 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú lakás 

és nem lakás célú ingatlanjaink 

városi víz- és csatornahálózatra 

történő rákötése 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

98/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

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

Önkormányzat tulajdonában, KŐVA Zrt. kezelésében lévő, lakáscélú ingatlanok víz és 

csatorna közműveinek hiányzó csatlakozási szintjének megfelelő kiépítését. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Nagykőrös Város 

Önkormányzat tulajdonában, KŐVA Zrt. kezelésében lévő nem lakás célú, de már 

meglévő városi ivóvízhálózat csatlakozással rendelkező ingatlanok csatorna közműve-

inek hiányzó csatlakozási szintjének megfelelő kiépítését.  

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rákötések elvégzéséhez a 2014. 

évi felújítási keret terhére utólagos elszámolási kötelezettség mellett nettó 

11.790.210.- Ft, (bruttó 14.973.566.- forint) fedezetet biztosít.  

4. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt aktualizált vállalkozási szerződés aláírására 

a KŐVA Zrt.-vel. 

5. Elrendeli a KŐVA Zrt. értesítését.  

 

Határidő: 1-4. pont:   a jegyzőkönyv hitelesítést követő 10 napon belül 

 5. pont:    2013. június 28. 

  

Felelős: 1;2,    Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

3,5, pontok:   Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 4. pont:    Dr. Czira Szabolcs polgármester 

     Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

 



Vállalkozási szerződés 

 

Amely létrejön egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata (székhely: 2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5. Adószáma: 15731278-2-13, Bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary 

Zrt. 10915008-00000003-70920005, Telefonszám: +36-53-550-300, Faxszám: +36-53-351-

058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu) képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, 

mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő) 

 

másrészről:  

 

Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2750 Nagykőrös, 

Lőrinc pap u. 3.), képviseletében: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató, mint Vállalkozó (to-

vábbiakban: vállalkozó)  

 

továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

A szerződés tárgya 

 

1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó, elvállalja a Nagykőrös Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező lakás és nem lakás célú ingatlanjainak városi ivóvíz- és szennyvíz csatorna-

hálózatra kötésének kivitelezési munkáit  a 98/2013. (VI.27) önkormányzati határozatban 

foglaltaknak és a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletében rögzítetteknek megfelelően. 

 

2./ A Vállalkozó a szerződést I. osztályú szakipari munkákkal, továbbá I. osztályú anyagokkal 

köteles teljesíteni, melyet a kivitelezés során kötelezően vezetendő felmérési napló tartalmaz-

za.  

 

3./ Vállalkozó a kivitelezés befejezését 2013. 11. 30. napjáig vállalja.  

 

4./ Felek a műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 

kivitelezéssel kapcsolatos megrendelői kifogásokat, szavatossági, jótállási igényeket. 

A vállalkozói díj és annak esedékessége 

 

5./ A felek a műszaki tartalom szerinti kivitelezésére fix vállalkozói díjban állapodnak meg.  

A csatornarákötés általány összege: 56.000.- Ft + ÁFA rákötési helyenként.  

Az ivóvíz hálózatra történő rákötés költségeinek meghatározása tételes felmérés alapján tör-

tént, melynek összege nettó: 6.022.210.-  Ft+ÁFA 

A teljes vállalkozói ár 11.790.210 .- Ft+ÁFA, azaz  bruttó 14.973.566.- forint, azaz bruttó 

tizennégymillió-kilencszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint.  

 

A Vállalkozói díj kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvétel-, és a felmérési napló átvételét 

követően kerülhet sor.  

 

6./ A vállalkozói díjat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Unicredit Bank 

Hungary 10915008-00000003-73560002 számú bankszámlájára az eredményes műszaki át-

adást követően 2014. 01. 31-éig. 

 

7./ Jelen megállapodás alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért, kifo-

gástalan minőségért és hiánytalanságért. 

 

mailto:nagykoros@nagykoros.hu


Késedelem és jogkövetkezményei  

 

8./ Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától 

kezdve köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegy-

banki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni.  

 

9./ Amennyiben a Vállalkozó a végleges átadás-átvétellel késedelembe esik, úgy a Megrende-

lő felé kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke 1.000,-Ft naponta. A kötbér összege a 

végszámlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával, amennyiben magasabb, mint a 

végszámla összege, a különbözetet a Vállalkozó 15 napon belül köteles a Megrendelőnek 

megfizetni a Megrendelő által meghatározott módon. 

 

A felek jogai és kötelezettségei 

 

10./  Kapcsolattartás: 

A Megrendelő részéről:  Szilágyi Csaba irodavezető 06-20/6625602 

A vállalkozó részéről: Vincze Imre  gondnokságvezető tel.: 30/689 59 92 

 

11./ Megrendelő építési naplóban rögzített indokolt és ésszerű utasításai a Vállalkozó számára 

kötelezőek, feltétel nélkül és haladéktalanul végrehajtandók. Az eltakarásra kerülő és utólag 

nem vizsgálható anyagok és munkarészek beépítése előtt a Vállalkozó 2 nappal köteles a 

megrendelő képviselőjét értesíteni. Amennyiben a Megrendelő e határnapot elmulasztja, a 

Vállalkozó nem felel a vizsgálat elmaradásából keletkező intézkedésekért és ezekből eredő 

károkért. 

 

12./ Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Meg-

rendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében 

eljárni azok elhárítására. Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, neki felró-

ható késedelem esetén köteles rendkívüli, folyamatos munkavégzésre (hét végi, éjszakai 

munka), az ezzel kapcsolatos, érvényes rendeletek betartása mellett, melynek költségeit nem 

háríthatja át a Megrendelőre. 

 

13./ A Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért úgy felel, mintha azt saját maga végezte vol-

na el. Alvállalkozók a munkaterületen csak a Megrendelő tudtával és engedélyével dolgoz-

hatnak. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó pontos nevét és címét jelzi Megrendelő felé. 

Ha Megrendelő két napon belül írásban nem tiltakozik a jelzett alvállalkozó bevonása ellen, 

az alvállalkozó bevonható. 

 

14./ Vállalkozó a munkát olyan módon köteles elvégezni, hogy a Vállalkozó alkalmazottai, 

alvállalkozói a Megrendelő szolgáltató tevékenységét szükségtelenül ne akadályozzák és ne 

zavarják.  Vállalkozó köteles a kivitelezés ellátása során esetlegesen a tudomására jutó üzleti 

titoknak minősülő információk megtartására, az ennek megszegéséből eredő minden kárért 

felelős.  

 

Átadás-átvétel 

 

15./ A kivitelezési munkák átadás-átvétele egy időben történik. 

 

16./ Átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki 

átadás-átvételi eljárás a szerződésben foglalt határidőig befejeződött. 



 

17./ Megrendelő jogosult az műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben az üzemelést nem gátló 

hibák, hiányok megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőket kitűzni. 

 

18./ Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a felek együttes jelenlétében kerülhet 

sor. 

 

19./ Az átvételt a Megrendelő kizárólag lényeges, üzemelést gátló hiányosságok esetén jogo-

sult megtagadni. 

 

20./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi 

eljáráshoz szükséges okmányokat és beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek minőségi bizo-

nyítványait, gépkönyveit, használati utasításait, garancialeveleit, felmérési naplót,… stb. a 

Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, valamint a 

megvalósulási dokumentációt 3 példányban.  

 

Garancia, jótállás 

 

21./ Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontjától 

számított 1 évi időtartamra hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles.  

 

22./ Hibás teljesítés, szavatosság: Vállalkozó üzemelést gátló hiba esetén köteles a hiba tudo-

mására jutásától számított 48 órán belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt 

értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogo-

sult a hiba kijavítását Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által 

elvégeztetni. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

23. / Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgya-

lások útján kívánják rendezni, ha a tárgyalásos rendezés nem vezet eredményre, kikötik a 

Nagykőrösi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

24. / Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, elsősorban a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

Felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, helyben 

hagyólag aláírtuk.  

 

Kelt: Nagykőrös, 2013…... ……………………..….. 

  

………………………………………………. 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Megrendelő képviseletében  

Dr. Czira Szabolcs 

                           polgármester  

 

……………………………………………….. 

KÖVA Zrt. 

Vállalkozó képviseletében 

Vozárné Ragó Ildikó 

vezérigazgató 

Ellenjegyezte: 

                  Szaszkó Anita 

               Szakmai tanácsadó 



1. melléklet 

 

Csatornahálózatra rákötendő önkormányzati ingatlanok jegyzéke 

 

1. Lakáscélú ingatlanok: 

Sorszám Ingatlan címe 

1 Biczó G.u.2/1. 

Biczó G.u.2/2. 

Biczó G.u.2/3. 

Biczó G. u. 2/4 

2 Encsi u.31/1. 

Encsi u.31/2. 

3 Eötvös K.u.2/1. 

Eötvös K.u.2/2. 

Eötvös K.u.2/3. 

Eötvös K.u.2/4. 

Eötvös K.u.2/5. 

Eötvös K.u.2/6. 

4 Eötvös K.u.3/1. 

Eötvös K.u.3/2. 

Eötvös K.u.3/3. 

Eötvös K.u.3/4. 

Eötvös K.u.3/5. 

Eötvös K.u.3/6. 

Eötvös K.u.3/7. 

Eötvös K.u.3/8. 

5 Határ u.2. 

6 Határ u.4. 

7 Határ u.6. 

8 Határ u.8. 

9 Határ u.10. 

10 Határ u.12. 

11 Határ u.14. 

12 Határ u.16. 

13 Határ u.56. 

14 Határ u.60. 

15 Hunyadi u. 3. 

16 Hunyadi u. 5 

 

17 
Jókai u.19/1. 

Jókai u.19/2. 

Jókai u.19/3. 

Jókai u.19/4. 

Jókai u.19/5. 



18 
Kassai u.22.  

19 Kecskeméti u. 21/1. 

Kecskeméti u. 21/2. 

Kecskeméti u. 21/3 

Kecskeméti u. 21/4. 

Kecskeméti u. 21/5. 

20 Kinizsi u. 2  

21 Kinizsi u. 2/A  

22 Kossuth L.u.7/1. 

Kossuth L.u.7/2. 

Kossuth L.u.7/3.  

Kossuth L.u.7/4. 

Kossuth L.u.7/5.  

Kossuth L.u.7/6. 

Kossuth L.u.7/7. 

Kossuth L.u.7/8. 

Kossuth L.u.7/9. 

Kossuth L.u.7/10. 

Kossuth L.u.7/11. 

Kossuth L.u.7/12. 

23 Patay u.10/a/1. 

Patay u.10/a/2. 

Patay u.10/a/3. 

 

24 Rákóczi u. 9/1. 

 

Rákóczi u. 9/2. 

 

25 Regős u. 31.  

 

26 Szabadszállási 4/1. 

 

Szabadszállási 4/3. 

 

27 Szabadszállási 19/1. 

 

Szabadszállási 19/2. 

 

Szabadszállási 19/3. 

 

Szabadszállási 19/4. 

 



28 

Szabó Ervin u. 27. 

 

29 

Széchenyi t. 30/1. 

Széchenyi t. 30/2. 

Széchenyi t. 30/3. 

Széchenyi t. 30/4. 

Széchenyi t. 30/5. 

Széchenyi t. 30/7. 

Széchenyi t. 30/8. 

Széchenyi t. 30/9. 

Széchenyi t. 30/10. 

Széchenyi t. 30/11. 

30 Vitéz u. 16. 

31 Zöldfa u. 17. 

32 Bokros dűlő 1. 

33 Mentovich 10/5  

34 Mentovich 10/6  

35 Széchenyi t. 30/6.  

 

2. Nem lakáscélú Önkormányzati Ingatlanok 

 

Cím Indokoltság Megjegyzés 

Biczó G. u. 2. Indokolt   

Dalmady Gy. u. 10 Indokolt   

Dalmady Gy. u. 10. 

földszint Indokolt   

Dalmady Gy. u. 10. 

emelet Indokolt   

Dalmady Gy. u. 3. 

(Mango Club) Indokolt   

Dalmady u. 3. 

(Nyug. Szöv. bérle-

mény)  Indokolt   

Dalmady u. 3. mel-

léképület tároló 

része Indokolt   

Helmeczi u. 10. 

(iskola múzeum) Indokolt   

Jókai u. 19. (Múze-

um által bérelt)  Indokolt   

Kossuth L.u. 2. Indokolt   

Mentovich u. 10. 

Iroda Indokolt   

   

 



2. melléklet 

 

Városi ivóvíz hálózatra rákötendő ingatlanok jegyzéke. 

Ssz. Cím 

1 Biczó G.u.2/1. 

2 Biczó G.u.2/2. 

3 Biczó G.u.2/3. 

4 Biczó G. u. 2/4 

5 Encsi u.31/1. 

6 Encsi u.31/2. 

7 Eötvös K.u.2/1. 

8 Eötvös K.u.2/2. 

9 Eötvös K.u.2/3. 

10 Eötvös K.u.2/4. 

11 Eötvös K.u.2/5. 

12 Eötvös K.u.2/6. 

13 Eötvös K.u.3/1. 

14 Eötvös K.u.3/2. 

15 Eötvös K.u.3/3. 

16 Eötvös K.u.3/4. 

17 Eötvös K.u.3/5. 

18 Eötvös K.u.3/6. 

19 Eötvös K.u.3/7. 

20 Eötvös K.u.3/8. 

21 Gyimes u.43. 

22 Határ u.2. 

23 Határ u.4. 

24 Határ u.6. 

25 Határ u.8. 

26 Határ u.10. 

27 Határ u.12. 

28 Határ u.14. 

29 Határ u.16. 

30 Jósika u.8/1. 

31 Jósika u.8/2. 

32 Jósika u.8/3. 

33 Jósika u.8/4. 

34 Kassai u.22.  

35 Kecskeméti u. 21/1. 

36 Kecskeméti u. 21/2. 

37 Kecskeméti u. 21/3 

38 Kecskeméti u. 21/4. 

39 Kecskeméti u. 21/5. 



40 Kinizsi u. 2  

41 Kinizsi u. 2/A  

42 Kossuth L.u.7/1. 

43 Kossuth L.u.7/2. 

44 Kossuth L.u.7/3.  

45 Kossuth L.u.7/4. 

46 Kossuth L.u.7/5.  

47 Kossuth L.u.7/6. 

48 Kossuth L.u.7/7. 

49 Kossuth L.u.7/8. 

50 Kossuth L.u.7/9. 

51 Kossuth L.u.7/10. 

52 Kossuth L.u.7/11. 

53 Kossuth L.u.7/12. 

54 Patay u.10/a/1. 

55 Patay u.10/a/2. 

56 Patay u.10/a/3. 

57 Petőfi u. 22/1. 

58 Petőfi u. 22/2. 

59 Petőfi u. 22/3. 

60 Petőfi u. 22/4. 

61 Petőfi u. 22/5. 

62 Petőfi u. 22/6. 

63 Rákóczi u. 9/1. 

64 Rákóczi u. 9/2. 

65 Reviczky u.6/2. 

66 Szabadszállási 19/1. 

67 Szabadszállási 19/2. 

68 Szabadszállási 19/4. 

69 Széchenyi t. 30/1. 

70 Széchenyi t. 30/2. 

71 Széchenyi t. 30/3. 

72 Széchenyi t. 30/4. 

73 Széchenyi t. 30/5. 

74 Széchenyi t. 30/7. 

75 Széchenyi t. 30/8. 

76 Széchenyi t. 30/9. 

77 Széchenyi t. 30/10. 

78 Széchenyi t. 30/11. 

79 Szolnoki u. 52/1. 

80 Szolnoki u. 52/2. 

81 Szolnoki u. 52/3. 

82 Szolnoki u. 52/4. 



83 Szolnoki u. 52/5. 

84 Szolnoki u. 52/6. 

85 Szolnoki u. 52/7. 

86 Szolnoki u. 52/8. 

87 Tompa M. u. 12/1. 

88 Tompa M. u. 12/2. 

89 Tompa M. u. 12/3. 

90 Tompa M. u. 12/4. 

91 Tompa M. u. 12/5. 

92 Tompa M. u. 12/7. 

93 Tompa M. u. 12/8. 

94 Vitéz u. 16. 

95 Széchenyi t. 30/6. 

 

 

 

A táblázatot összeállította: 

 

      Vincze Imre 

  gondnokságvezető 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. keze-

lésében lévő nem lakás célú, 

Szabadság tér 6. szám alatti in-

gatlan felújítása bérleti díj be-

számítással 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

99/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a KŐVA Zrt. ve-

zérigazgatóját, hogy a Nagykőrös, Szabadság tér 6. szám alatt lévő, önkormányzati tu-

lajdonú ingatlan vonatkozásában 2013. május 27-én megkötött bérleti szerződés 6.5 

pontja, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-

kozó egyes szabályokról szóló 1993 évi LXXVIII tv. 15. § (1) bek. és 36. §-a értelmé-

ben a tulajdonost terhelő kivitelezési kötelezettségek teljesítése érdekében annak költ-

ségét a bérleti díjba beszámítsa.  

2. Elrendeli a KŐVA Zrt. értesítését. 

 

Felelős: 1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester  

Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

   2. pont Dr. Czira Szabolcs polgármester  

 

Határidő:   1.pont: 2013. július 8 

      2.pont: 2013. június 28. 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú 

„Szervezetfejlesztés a Közép-

magyarországi régióban levő 

önkormányzatok számára” című 

egyfordulós pályázat 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

100/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az „ÁROP-3.A.2-2013 

kódszámú „Szervezetfejlesztés Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok 

számára” című pályázati felhívásra a pályázat benyújtását. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a VANESSIA 

Magyarország Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft-t az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú 

„Szervezetfejlesztés Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című 

pályázat megírására. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs, polgármester 

 

Határidő: 1. pont: 2013. június 27. 

 2. pont: 2013. július 2. 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Pályázat benyújtása Nagykőrös, 

Szabadság téren felállítandó Or-

szágzászló megvalósítására 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

101/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1./ Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja a Vizuális Művésze-

tek Kollégiumának pályázati felhívására az „Országzászló állítása” című pályázat benyújtását. 

 

2./ Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a szükséges fedezetet a 2014. 

évi költségvetésben biztosítja. A pályázat elszámolható összköltsége 7.400.000 Ft, az igényelt 

támogatás összege 5.000.000 Ft, a szükséges önerő összege 2.400.000 Ft.  

 

3./ Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete garantálja a felállítandó mű 

szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását. 

 

4./ Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  1.-2. pont: 2013 június 27  

 3. pont: pályázat nyerés esetén folyamatos 

 4. pont: folyamatos 

Felelős: 1.-4. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Nagykőrös Városért Közalapít-

vány 2012. évi beszámolója 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

102/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Városért Közalapítvány 

2012. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2013. június 27.  

Felelős: kuratóriumi elnök 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  2012. évi átfogó értékelés a 

Humánszolgáltató Központ által 

nyújtott szociális szolgáltatások 

ellenőrzéséről és értékeléséről 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

103/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2012. évi átfogó értékelést a Nagy-

kőrösi Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások ellenőrzéséről és ér-

tékeléséről elfogadja. 

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

Határidő: a képviselő testület ülését követő 8 nap                                                                      

 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás, mint szociális alapszol-

gáltatás további működtetése az 

integrált intézmény keretén be-

lül 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

104/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1/  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete utólagosan jóváhagyja a mellékelt 

Nyilatkozatot, amely szerint vállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását 2013. 

július 1. napjától 2013. december 31. napjáig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-

sággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján. 

 

2/  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal feladat – ellátási megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

     

Határidő:    1/ pont: 2013. június 27. 

                   2/pont: 2013. június 27. napját követő értesítés időpontja     

 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Nagykőrösi Lovas Sportegyesü-

let támogatása 

 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

105/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XIII. Nagykőrösi Lovas 

Rendezvény – V. Díjugrató Verseny megrendezéséhez (homokos –és füves bemelegítő 

pálya, versenypálya, talaj előkészítés, rendezés, lelátó karbantartási munkálatainak 

költségéhez) a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület részére – a sporttámogatási keret 

tartalék terhére – 100 000 forint, azaz egyszázezer forint támogatást nyújt. 

 

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

mellékelt támogatási szerződés-tervezet aláírására. 

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

Határidő: 1. pont: 2013. június 27. 

  2. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül  

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata 

 székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 továbbiakban mint Támogató, 

 

másrészről:  Nagykőrösi Lovas Sportegyesület 

 székhely: 2750 Nagykőrös, Vízállás-Gátér d. 10. 

 képviseli: Molnárné Szóláth Erzsébet elnök 

számlavezető pénzintézet neve: ………………………………….. 

 bankszámla száma: ……………………………………………….. 

 továbbiakban mint Támogatott  
 

között a mai napon, az alábbiak szerint: 
 

I. A támogatás forrása, célja, összege 
 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklet I/3. pontja, valamint  …./2013. (VI. 27.) 

önkormányzati határozata értelmében Támogatottat 

 

XIII. Nagykőrösi Lovas Rendezvény – V. Díjugrató Verseny megrendezéséhez  

(homokos –és füves bemelegítő pálya, versenypálya, talaj előkészítés, rendezés, lelátó 

karbantartási munkálatainak költségei) 

célra 

 

100 000 forint, azaz Egyszázezer forint 

támogatás illeti meg. 
 

2. A támogatás összege 2 részletben kerül kiutalásra. A támogatási összeg 50 %-a, 50.000 

forint, azaz Ötvenezer forint jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül, a támogatási 

összeg fennmaradó 50 %-a 50.000 forint, azaz Ötvenezer forint a 4) pont szerinti elszámolást 

követő 15 napon belül. 
 

II.  A támogatás felhasználásának szabályai 
 

1. A támogatás kizárólag az e szerződésben meghatározott célra/célokra használható. 
 

2. Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni Támogatónak, ha a támogatott program 

megvalósulása meghiúsul, akadályba ütközik. A Képviselő-testület döntésének függvényében 

a jelentéstételi kötelezettség teljesítése a visszafizetési kötelezettséget nem érinti. 
 

3. Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, és azt 

a pályázati cél megvalósítását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2014. év január 20-ig a 

Támogató részére megküldi. 

 

A pénzügyi elszámolás tartalma: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt 

kiegyenlített, könyvelő által hitelesített számlamásolatok és számviteli bizonylatok másolata. 
 

4. Támogatott köteles az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás 

felhasználásának ellenőrzésére. 
 



5. Amennyiben a Támogatott  
 

a) nem teljesíti a II./3. pontban előírt határidőre elszámolási kötelezettségét a 

szerződésszegés időpontjában esedékes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő 

mértékű kamattal növelten köteles a támogatást Támogatónak visszafizetni, 

továbbá négy évig újabb támogatásban nem részesülhet, 

b) a támogatást nem az I./1. pontban meghatározott célra használta fel, és 

módosítást a támogatás felhasználására nem kért, köteles a támogatást az 

elszámolás elutasításának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével 

megnövelten Támogatónak visszafizetni, továbbá négy évig újabb 

támogatásban nem részesülhet, 

c) benyújtott elszámolása hiányos, úgy Támogató tizenöt napos határidő 

kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Támogatott ennek nem tesz 

eleget, a támogatási összeg hiányosságokkal érintett részét, az elszámolás 

elfogadásakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű 

kamattal növelten Támogatónak visszafizetni köteles, 

d) benyújtott elszámolása egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű 

felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató tizenöt napos határidő 

kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Támogatott ennek nem tesz 

eleget az a) pontban megállapított szankciókat kell érvényesnek tekinteni. 
 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a támogatás 

felhasználását és a számadást.  
 

III. Egyéb rendelkezések 
 

1. Támogatott köteles rendezvény esetében a rendezvény helyszínén, egyéb esetben az általa 

használt sportlétesítményben írásos formában kihelyezett táblán, zászlón, sportlétesítmény 

hiányában az eredményeket megjelentető médiában az alábbi szöveget nyilvánosságra hozni: 

„A rendezvényt/sporttevékenységet Nagykőrös Város Önkormányzata támogatta”.  

 

2. Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ágazati jogszabályok és a 

Ptk. rendelkezései irányadóak. 

 

3. Felek a támogatási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Nagykőrös, 2013. június … 

 

 

 

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

 Dr. Czira Szabolcs              Kiss Péter Molnárné Szóláth Erzsébet 

          polgármester              pénzügyi irodavezető elnök 

           Támogató                pénzügyi ellenjegyző  Támogatott 

                

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a városi tehetséggon-

dozó matematika szakkörről
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

106/2013. (VI.27.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi matemati-

ka tehetséggondozó szakkör 2012/2013. tanévi munkájáról szóló beszámolókat. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet sze-

rinti szakköri szabályzatot. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  2013. június 27. 

 

 

K.m.f. 

 

 Kustár Tamás sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Nagy Balázs sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



  Melléklet 

Nagykőrös Város Önkormányzata  

Matematika tehetséggondozó városi szakköre szabályzata 

 

1. Alapelvek 

1.1. A szakkör célja, hogy elősegítse a tanulókban rejlő tehetség kibontakozását. 

1.2. A tehetséggondozás elsősorban az intézményekben, illetve a tanítási órákon történik.  

1.3. A város minden pedagógusa – lehetőségéhez mérten és módon – támogatja a tehet-

séggondozó programot. 

1.4. A programban való részvétel tanuló és pedagógus részére egyaránt önkéntes. 

1.5. A tehetséggondozó szakkör programja szakmailag egyéni munkaterv szerint végzett 

speciális képzést jelent, amelynek nem valamely kötött tanterv teljesítése a cél, ha-

nem a képességfejlesztés és a versenyhelyzetekre történő felkészülés. 

2. A szakkör célja:  

2.1. A matematika iránt fogékony, érdeklődő tanulók tehetségének kibontakoztatása, a 

kreativitás, logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlesztése.  

2.2. A tanulási szokások kiépülésének segítése. Rendszerességre, tudatosságra, a megis-

merési módszerek és gondolkodási műveletek önálló alkalmazására nevelés.  

2.3. A tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

2.4. Eredményes felvételi a középiskolába.  

2.5. A kíváncsiság, érdeklődés fenntartása.  

 

3. A tehetséggondozó szakkör működése 

3.1. A szakköri tagság feltétele:  

 A szakkörre bármely nagykőrösi oktatási intézményből (általános iskola, gimnázium) 

a 3-8. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek. 

 A jelentkező év végi tanulmányi átlaga, valamint magatartás és szorgalom jegye jó 

rendűnél nem rosszabb. 

 A szakkörre jelentkező tanuló eredményesen szerepel a szeptember 15-ig megrende-

zésre kerülő beválogató képességmérésen.  

 A tanuló felvétel esetén vállalja, hogy a tanév végéig a foglalkozásokon, valamint a 

kiválasztott matematika versenyeken a legjobb tudása szerint részt vesz.  

 A tanuló a szakköri tevékenységen kívül tanulmányi feladatainak is köteles eleget ten-

ni a tőle telhető legjobb szinten.  

 Vállalja a részvételt a következő tanulmányi versenyek valamelyikén:  

– Zrínyi matematikaverseny 

– Kalmár László, Varga Tamás, Bátaszéki matematikaverseny 

– Levelezős matematikaverseny (Gordiusz, Abacus, Bendegúz, stb.) 

3.6. A jelentkezőket a mentor értékeli. Az értékelés eredménye alapján töltődik fel a szakkör 

az adott évre, a csoportok létszáma maximum15 fő.    

 Az évfolyamok összevonásáról, az indítható csoportok számáról az adott tanévre vonat-

kozóan a jelentkezők létszáma és a képességmérés eredménye alapján a szakkör mento-

rának véleményezésével a polgármester dönt. 

3.7. A beválogatott tanulók szeptember 25-ig meghívást kapnak Nagykőrös Város Önkor-

mányzat Városi tehetséggondozó matematika szakkörében való részvételre.  

3.8. Évi összes óraszám: 30, illetve 60 foglalkozás (3-4. évfolyamon heti 1x60 perc, 5-8. évfo-

lyamon heti 2x45 perc az október 1. és május 15. közötti időszakban) 

3.9. A szakkörök munkáját, a szakmai tevékenységet a Képviselő-testület által felkért mentor 

segíti.  



3.10. A program működésére vonatkozóan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-

vényben, valamint a nevelési, oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 

MKM rendeletben foglaltak betartása és alkalmazása kötelező.  

3.11. A szakkörök helyszínét és a tárgyi feltételeket, taneszközöket a Képviselő-testület által 

kiválasztott iskolák biztosítják. 

3.12. A szakkörvezető pedagógusok felkérése önkéntes jelentkezéssel a tehetséggondozó te-

vékenység bemutatása, az igazgató ajánlása és az elkészített munkatervek alapján a men-

tor javaslatára történik.  

3.13. A szakköri foglalkozások eredményességéről a mentor június 30-ig tájékoztatja a Kép-

viselő-testületet. 

 

4.  Tanulói jogok 
4.1. A szakkörön résztvevő tanuló jogosult – a szakkörvezető pedagógus felügyeletével – a 

taneszközök, valamin az adott intézmény berendezési tárgyainak használatára. 

4.2. A szakkörön résztvevő tanuló számára két verseny részvételi díját és az utazás költségeit 

– Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) nevére szóló ere-

deti számla alapján – megtéríti. 

 

5. A szakkörvezető pedagógusok feladatai és munkájuk elismerése 

5.1. A szakkörvezető feladata a foglalkozások előkészítése és lebonyolítása, a tanulók motivá-

lása. 

5.2. A szakkörvezető segítséget nyújt a tanulónak a verseny kiválasztásában, amennyiben a 

téma jellege megkívánja, gondoskodik a szükséges taneszközökhöz való hozzáférésről.  

5.3. Figyelemmel kíséri és folyamatosan értékeli a tanulók munkáját, teljesítményét.  

5.4. A szakköri foglalkozásokat a szakkörvezető megfelelően dokumentálja (szakköri foglal-

kozási napló vezetése).  

5.5. A szakköri tagok eredményességéről a szakkörvezető pedagógusok május 31-ig tájékoz-

tatják az érintett iskolák igazgatóit. 

5.6. A szakkörvezető feladatai ellátásáért az Önkormányzat által megállapított díjazásban 

(óradíjban) részesül.   

 

A jelen szabályzatot évente május 31-ig kötelezően felül kell vizsgálni, módosítás esetén 

jóváhagyásra elő kell terjeszteni Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

következő ülésére. 

 

 

Nagykőrös, 2013. június 27. 

 

 

  Dr. Czira Szabolcs  

polgármester 

 


