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

Települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás ellátása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

107/2013. (IX.26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KŐVA Zrt. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás tárgyában tett beszámolóját.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelenleg
érvényben lévő közszolgáltatási szerződést az új közszolgáltatási szerződés törvényben meghatározott érvénybe lépési időpontja okán fenntartja.
3.) Utasítja a KŐVA Zrt-t a szükséges engedélyek birtokában a 2014. január 1-től települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában megkötendő közszolgáltatási szerződés előkészítésére.
4.) Elrendeli a KŐVA Zrt. értesítését.
Határidő: 1. 2. pontok: azonnal
3.pont:
október 20.
4.pont:
Jegyzőkönyv hitelesítését követően 5 napon belül
Felelős: 1, 2, 4. pontok: Dr. Czira Szabolcs polgármester
3, pont:
Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Delegálás az állami fenntartású
általános iskolák intézményi tanácsába

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

108/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nagykőrösi általános iskolák intézményi tanácsába az önkormányzati választási ciklus lejártáig az alábbi képviselőket delegálja:
Köznevelési intézmény

Intézmény elérhetősége

Javasolt képviselő

Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola

2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4.

Sebestyénné Angyal
Zsuzsanna

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon

2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.

Dr. Körtvélyesi Attila

Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 3941.

G. Kovács Sándor

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u. 3.

Illés Sándor

Alapfokú Művészeti Iskola Weiner Leó Zeneiskola

2750 Nagykőrös, Patay u. 19.

Szabóné Irházi Zsuzsanna

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykőrösi Tankerületének értesítését.
Felelős:
Határidő:

1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
1-2. pont: 2013. október 1.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös
Város
Önkormányzat hatályos rendeleteinek
felülvizsgálata

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

109/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Kőrösi Vagyonkezelő
Zrt-t, mint szolgáltatót
1.1.Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 31/2001.
(XII.14.), valamint
1.2.Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló
37/2011. (VII.1.)
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára és képviselő-testület elé terjesztésére.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.
Felelős:

1.pont: Vozárné Ragó Ildikó KŐVA Zrt. vezérigazgató
2.pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester

Határidő: 1.pont: 2013. október 15.
2.pont: döntést követő 5 napon belül

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Beszámoló Nagykőrös Város
Önkormányzat 2013. I. féléves
gazdálkodásáról

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

110/2013. (IX.26.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2013. I. féléves beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
2013. szeptember 26.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás
igénylése

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

111/2013. (IX.26.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzata felülvizsgálta a fenntartásában lévő intézmények
létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetőségét, mely alapján megállapította, hogy a feladatellátás a 7/2013. (I.24.) és a 9/2013. (I.
24.) önkormányzati határozatban foglalt döntés végrehajtását követően is a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően biztosított.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2013. (I.24.) és 9/2013. (I.24.)
önkormányzati határozatában foglaltakat fenntartja, a döntések végrehajtását követő
létszámhelyzetet összesítő 1., 2., 3. és 4. melléklet szerint.

3.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a támogatásról szóló
döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet nem állítja vissza, kivéve, ha azt a
jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok
szükségessé teszik.

4.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti és kinyilvánítja, hogy az a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési
szerveinél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentési döntés időpontjában, illetve azt követően sem volt lehetőség.

5.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos költségek egyszeri költségvetési támogatására igénylést
nyújtson be.

Határidő: 1-4. pont:
5. pont:
Felelős:

2013. szeptember 26.
2013. szeptember 27.

Dr. Czira Szabolcs, polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös Város Önkormányzat alaptevékenységeinek államháztartási
szakfeladatok
rendje szerinti besorolásának felülvizsgálata

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
112/2013. (IX.26.)
1.

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat
2013. 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
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
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
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
873011 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkezés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
900300 Alkotóművészet
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
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:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont: 2013. szeptember 26.
2. pont. 2013. október 4.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Javaslat a Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti
és Működési Szabályzatának,
valamint éves munkatervénekés pénzügyi tervének elfogadására

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

113/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint állapítja meg a
Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. melléklet szerint jóváhagyja a
Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság 2013. október 1. – 2013. december 31. közötti
időtartamra vonatkozó munka –és pénzügyi tevét.
Felelős:

Dr. Czira Szabolcs polgármester

Határidő:

2013. szeptember 26.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

1. melléklet
A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzata
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Szervezeti és
Működési Szabályzatát a következők szerint állapítja meg:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.

A Bizottság hivatalos megnevezése:

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság

2.

A Bizottság rövidített neve:

TÉB

3.

A Bizottság székhelye:

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

4.

A Bizottság létszáma:

3 fő

5.

A Bizottság tagjai:

1. melléklet szerint
II. Fejezet
A Bizottság feladat –és hatásköre

6. A Bizottság feladat –és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
III. Fejezet
A Bizottság összetétele
7. A Bizottság tagjait a képviselő-testület választja határozatlan időre.
8. A Bizottság elnökét a képviselő-testület, elnök-helyettesét a tagok maguk közül választják
meg.
9. A tag megbízatása megszűnik:
a) visszahívással,
b) lemondással,
c) ha a bizottsági tag annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben
távol maradt, egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén,
d) a bizottsági tag halálával.
10. A tagot a képviselő-testület indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot
választhat.

11. A Bizottság tagja az elnökhöz címzett és eljutatott írásbeli nyilatkozattal tisztségéről
lemondhat. A bizottsági tag megbízatása az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik
meg. Ebben az esetben a lemondástól számított 60 napon belül a képviselő-testület új tagot
köteles választani.
12. A bizottsági tagok kötelesek a Bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük
alapján aktívan részt venni, az ülésről való távolmaradást előre jelezni.
13. A Bizottság tagjai a feladatuk ellátásával összefüggő – az elnök által előzetesen
meghatározott és engedélyezett – költségeik megtérítésére jogosultak, tiszteletdíjban nem
részesülnek.
IV. Fejezet
A Bizottság működése
1. Munkaterv
14. A Bizottság munkatervben határozza meg főbb feladatait. A munkaterv beterjesztésének
határideje és elfogadásának időpontja az adott évet megelőző év utolsó rendes bizottsági
ülése.
15. A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a bizottsági ülés tervezett időpontját,
b) a tervezett napirendi pont megnevezését,
c) az előterjesztő nevét.
2. Az alakuló ülés
16. A Bizottság alakuló ülés tart, melyet a képviselő-testület által megválasztott elnök hív
össze és vezet.
17. Az alakuló ülés napirendje:
a) határozatképesség megállapítása,
b) elnökhelyettes megválasztása.
3. A Bizottság működése, ülésének összehívása
18. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer (minden év áprilisában és
októberében) ülésezik.
19. A Bizottság ülését az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – hívja össze úgy,
hogy a tagok és a meghívottak az ülés előtt legalább öt nappal korábban kapják meg a
meghívót és az abban szereplő írásbeli előterjesztéseket.
20. A Bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a Bizottság elnöke a település lakosságát
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. szám alatti épületének
földszinti hirdetőtábláján, a www.nagykoros.hu honlapon és az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös kiadványon keresztül tájékoztatja.

4. Az ülés nyilvánossága
21. A Bizottság ülése nyilvános.
22. A Bizottság ülésén döntési jogosultsággal a Bizottság tagjai, tanácskozási jogosultsággal a
nemzeti érték települési értéktárba való felvétele iránti kezdeményezést benyújtó személy
vehet részt.
5. Az ülés napirendje
23. A Bizottság napirendjére az elnök az írásbeli meghívóban tesz javaslatot.
24. A Bizottság az előterjesztett napirendi javaslatról egyszerű többséggel dönt.
25. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, napirendi pont tárgyalásának elhalasztására,
napirendről történő levételére az előterjesztő vagy bármely tag javaslatot tehet, melyet
indokolni köteles. Az indítvány elfogadásáról a Bizottság vita nélkül egyszerű többséggel
határoz.
26. A Bizottság elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:
a) döntést igénylő javaslat, amely határozathozatalra irányul,
b) tájékoztató anyag, amely tudomásul vételül szolgál.
27. Az előterjesztéseket a határozati javaslattal együtt írásban kell megküldeni a Bizottság
tagjainak. Indokolt és halaszthatatlan esetben szóbeli előterjesztés tárgyalására is sor kerülhet,
azonban a határozati javaslat szövegét ebben az esetben is írásban kell a Bizottság tagjainak
kiadni.
6. Az ülés vezetése, a tanácskozás rendje
28. A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.
29. Az ülést vezető feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

megnyitja és berekeszti az ülést,
megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet,
előterjeszti és szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot,
napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
hosszúra nyúlt vita esetén indítványozza a vita lezárását,
lehetőséget biztosít a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban kérdés felvetésére,
napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
kihirdeti a szavazási eredményt,
tárgyalási szünetet rendelhet el,
biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthat, illetve kiutasíthat – bizottsági tag
kivételével.

30. A Bizottság akkor határozatképes, ha a megválasztott bizottsági tagok több mint a fele
jelen van.
31. Az elnök az elfogadott napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön
nyit vitát.

32. A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz a bizottság tagjai és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdéseket intézhetnek.
33. A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd a hozzászólások következnek. A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor.
34. A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal válaszol az elhangzott kérdésekre.
7. A döntéshozatal szabályai
35. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
36. A Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat. Szavazategyenlőség
esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.
37. A Bizottság döntéseit határozat formájában hozza.
38. A Bizottság jegyzőkönyvi rögzítéssel alakszerű határozat nélkül dönt a napirend
meghatározásáról.
39. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a „TÉB határozat”
kifejezést.
40. A Bizottság a települési értéktárba felvett és nyilvántartott nemzeti érték adatait a
www.nagykoros.hu honlapon a döntést követő 8 napon belül közzéteszi.
41. A települési értéktárba felvett nemzeti érték adatait az értéktárba történő felvételt követő 8
napon meg kell küldeni a Megyei Értéktár Bizottságnak.
V. Fejezet
A bizottsági ülés jegyzőkönyve
42. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzője által kijelölt köztisztviselő (a
továbbiakban: titkár) közreműködésével az elnök gondoskodik.
43. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

az ülés időpontját és helyét,
a jelenlévők nevét,
a tárgyalt napirendi pontokat,
a tanácskozás lényegét,
a hozott határozatokat,
a szavazás számszerű eredményét,
az ülés bezárásának időpontját,
az elnök aláírását,
a titkár aláírását.

44. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) a jelenléti ív.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
45. A Bizottság működésének pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit Nagykőrös Város
Önkormányzata biztosítja, adminisztrációs, szervezési és háttérfeladatait a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzője által kijelölt köztisztviselő látja el.
46. A Bizottság félévente, június 30., valamint december 31. napjáig beszámol
tevékenységéről a képviselő-testületnek.
47. Ez a szabályzat elfogadásának a napján lép hatályba.
Nagykőrös, 2013. ………………………………..
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
Záradék:
A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata a …/2013.
(…) önkormányzati határozattal került jóváhagyásra.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester
1. melléklet
a Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatához
A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság tagjai

1.

elnök: Dr. Czira Szabolcs polgármester

2.

tag: Jeruskáné Berényi Erzsébet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke

3.

tag:

Karsay Istvánné idősügyi referens

2. melléklet

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság

MUNKATERV
2013. október 1. – 2013. december 31.

2013. OKTÓBER 7.
Bizottsági anyagok elkészítésének határideje:
Bizottsági ülések anyagainak

2013. október 2. napjáig
2013. október 2.

NAPIREND
1. Alakuló ülés – elnökhelyettes megválasztása
2. Nemzeti érték települési értéktárba történő felvételre irányuló javaslatok
elbírálására
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs elnök

2013. DECEMBER 11.
Bizottsági anyagok elkészítésének határideje:
Bizottsági ülések anyagainak postázása

2013. december 6. napjáig
2013. december 6.

NAPIREND
1. Nemzeti érték települési értéktárba történő felvételre irányuló javaslatok
elbírálására
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs elnök
2. Beszámoló a települési értéktár bizottság 2013. október 1. és 2013.
november 30. között végzett tevékenységéről
3. Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs elnök

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság

PÉNZÜGYI TERV
2013. október 1. – 2013. december 31.

TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
BIZOTTSÁGI ÜLÉSENKÉNT

DOLOGI KIADÁSOK:
Adminisztrációs költségek
SZEMÉLYI KIADÁSOK:
A bizottság tagjainak a bizottság feladat –és hatáskörébe tartozó tevékenység
ellátásával kapcsolatban felmerült igazolt költségeinek megtérítése.
Mindösszesen: bruttó 20 000 forint/ülés.

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

Álláshelyek számának módosítása
Nagykőrös Város Önkormányzat
fenntartásában működő köznevelési intézményekben és a Nagykőrösi
Szolgáltató Központban

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

114/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő köznevelési intézményekben az álláshelyek számát 2013. szeptember 2. napi hatállyal az
alábbiak szerint jóváhagyja:
Álláshelyek
száma
Nagykőrösi Bóbita Óvoda
Nagykőrösi Kalocsa Balázs
Óvoda
Nagykőrösi Mese-vár Óvoda
Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda
Összesen

Pedagógus

Nevelőmunkát
segítő

Összesen

20

14

34

12

9

21

18
14
64

13
10
46

31
24
110

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Szolgáltató Központ 99,75
fő álláshelyét 2013. november 1. napi hatállyal engedélyezi.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az óvodavezetőket és a Nagykőrösi Szolgáltató Központ intézményvezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.
Felelős:
Határidő:

1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
3. pont: óvodavezetők, Nagykőrösi Szolgáltató Központ intézményvezetője
1-3. pont: 2013. szeptember 26.
3. pont: 2013. szeptember 30.

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Javaslat a „Székelyföld tömbmagyarságának jövője” kezdeményezés támogatására

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

115/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Székelyföldért Társaság
Közhasznú Egyesület „Székelyföld tömbmagyarságának jövője” kezdeményezést.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.
Felelős:
Határidő:

dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont: 2013. szeptember 26.
2. pont: döntést követő 8 napon belül

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

A 2014. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz
való csatlakozás

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

116/2013. (IX.26.)

1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete támogatja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást 2014. évben is, és felhatalmazza a
polgármestert a " Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról" aláírására az 1. számú mellékletnek megfelelően.
2/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete elfogadja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és
az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletének megfelelően kiírja a pályázatokat.
3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára összesen 3.000.000,-Ft-ot, azaz hárommillió
forintot biztosít a 2014. évi költségvetése terhére.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő:
1/ pont: 2013. október 11.
2/ pont: 2013. október 14.
3/ pont: 2013. december 14.
4/ pont: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2014

1. számú melléklet

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf.: 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2013. október 11-ig

Nyilatkozat
a csatlakozásról valamint
az elektronikus adatbázis használatáról
Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére
2013. október 11-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt példányban.
Alulírott Dr. Czira Szabolcs, mint a Nagykőrös Város Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom,
hogy:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://ww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és
a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Alapadatok (önkormányzat):
Önkormányzat neve:

Nagykőrös Város Önkormányzat

Önkormányzat címe:

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Polgármester:

Dr. Czira Szabolcs

Jegyző:

Dr. Nyíkos Sára

Központi e-mail cím:

nagykoros@nagykoros.hu

Központi telefonszám:

53/550-301

Pénzintézeti adatok:
Számlavezető intézet neve:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Önkormányzat bankszámlaszáma: 10915008-00000003-70920005

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):
Központi kapcsolattartó neve: Harsányiné Barkó Andrea
Felhasználónév:
E-mail cím: szocialisiroda@nagykoros.hu
Telefonszám: 53/550-321
Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon
belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.
Kelt: Nagykőrös, ……………………………..

………………………………………………
aláírás
……………………………………………….
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

2. számú melléklet
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhelylyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2013. november 15.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2013/2014. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- árva, félárva pályázó esetén a nyugdíjfolyósító határozatának fénymásolata,
- rokkant, tartós beteg családtag esetén a nyugdíjfolyósító határozatának fénymásolata, ennek hiányában orvosi igazolás,
- egyedülálló szülő esetén egyedülállósági nyilatkozat,
- munkanélküli családtagtól a Munkaügyi Központ határozatának és a regisztrációs
lapnak vagy kiskönyvnek a fénymásolata,
- 18 éves életkor feletti tanuló családtag esetén iskolalátogatási igazolás,
- a Hivatal által használt formanyomtatványon benyújtott vagyonnyilatkozat.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást
kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő öszszeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő öszszeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke,
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2013. december 14ig:
a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja,
és kizárását írásban indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2013. december 20-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően, 2014. március 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az
állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2013/2014. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2013/2014. tanév második (tavaszi), illetve a 2014/2015. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja
a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a
hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve
a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére –
támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény
részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony
fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2014. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő
első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül)
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési
cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton
megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

3. számú melléklet
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhelylyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2013. november 15.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- árva, félárva pályázó esetén a nyugdíjfolyósító határozatának fénymásolata,
- rokkant, tartós beteg családtag esetén a nyugdíjfolyósító határozatának fénymásolata, ennek hiányában orvosi igazolás,
- egyedülálló szülő esetén egyedülállósági nyilatkozat,
- Munkanélküli családtagtól a Munkaügyi Központ határozatának és a regisztrációs
lapnak vagy kiskönyvnek a fénymásolata,
- 18 éves életkor feletti tanuló családtag esetén iskolalátogatási igazolás,
- a Hivatal által használt formanyomtatványon benyújtott vagyonnyilatkozat.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást
kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő öszszeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő öszszeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke,
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő ré-

szére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2013. december 14ig:
a.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az
önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat viszszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2013. december 20-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően, 2014. március 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2014. augusztus 29ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2014/2015. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni
arról, hogy a 2014-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2014/2015. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az
állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a
2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a 2016/2017. tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2014/2015. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja
a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a
hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve
a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére –
támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény
részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony
fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2014. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi
félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell
kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton
megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az

ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

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

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

117/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja (411-5/2013. és 4116/2013. sz. dokumentum).
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Felelős:
1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő:
1. pont: 2013. szeptember 26.
2. pont: 2013. szeptember 30.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

118/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Humánszolgáltató
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja (4654-2/2013. sz. dokumentum).
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Felelős:

1-2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester

Határidő:

1. pont: 2013. szeptember 26.
2. pont: 2013. szeptember 30.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Szociális szolgáltatások felmérésének eredménye

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

119/2013. (IX.26.)

1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete a melléklet szerint elfogadja a
szociális szolgáltatások felmérésére vonatkozó tájékoztatást.
2/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete javasolja a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ integrált intézmény értelmi fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás
esetében az ellátottak létszámának emelést 25 főre.
3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ integrált intézmény értelmi fogyatékosok nappali
ellátása szolgáltatás tekintetében a működési engedély módosításával összefüggő eljárás
lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. és 2. pont: 2013. szeptember 26.
3. pont: 2013. október 31.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Feladat-ellátási szerződés módosítása a Fortunadent Kft-vel,
területi ellátási kötelezettséggel
működő fogászati alapellátás
biztosítására

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

120/2013. (IX.26.)

1/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2013. november 1. napjával térítésmentesen átveszi Dr. Szabó Emese által ellátott alapellátási fogorvosi praxist.
2/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2013. november 1. napjától térítésmentesen átadja Dr. Molnár Tímea fogorvos részére a IV. számú területi ellátási kötelezettségű fogorvosi alapellátási körzet praxis működtetési jogát, a személyes szolgáltatást a
Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /székhely: 2700 Cegléd, Szél u. 16., cégjegyzékszám: 13-09-073064/ alkalmazottjaként nyújtja.
3/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert – a
melléklet szerint - a módosított feladat – ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: 1 – 3 pont: 2013. október 5.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

FELADAT – ELLÁTÁSI S Z E R Z Ő D É S MÓDOSÍTÁSA
területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra
Amely létrejött
egyrészről Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., képviseli:
Dr. Czira Szabolcs polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), akit Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……./2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával felhatalmazott a szerződés megkötésére,
másrészről FORTUNADENT Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám:13-09-159405; adószám:24130699-1-13 , bankszámlaszám: 1010381217550600-01003006. székhely: 2700 Cegléd, Szél u. 16., fiók telephely: 2750 Nagykőrös,
Széchenyi tér 8.) képviseletében Bacskainé Jakab Ilona ügyvezető, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen:”Felek”) között, alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint:
1/ A Felek között feladat – ellátási szerződés jött létre 2012. október 30. napján területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra.
2/ Jelen szerződés módosítás oka Dr. Szabó Emese fogorvos által térítésmentesen praxis működtetési jogról való lemondás Nagykőrös Város Önkormányzat javára.
3/ A feladat – ellátási szerződés módosítás a 2012. október 30. napján kelt szerződés egyéb
rendelkezéseit nem érinti.
4/ A Felek a feladat – ellátási szerződés 1.1.1. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:
„ 1.1.1. Körzet száma: IV. körzet
Praxis ÁNTSZ kódja: 130096389
Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Molnár Tímea (szül.: Nagybánya, 1989.06.23., an.:………….) Lakik: 3800 Szikszó, Radnóti M. út 29. (a
működtetési jog tulajdonosa)
Pecsétszám: ……………………
Heti rendelési idő: 30 óra
Helyettesítő orvos: Dr. Madács Márk, Dr. Kovács Viktória és Dr.
Schablik Georgina”
5/ A Felek a feladat – ellátási szerződés 1.1.2. pontjában a helyettesítő orvosokat az alábbiak
szerint módosítják:
„ 1.1.2. Helyettesítő orvos: Dr. Molnár Tímea, Dr. Kovács Viktória,
Dr. Schablik Georgina”

6/ A Felek a feladat – ellátási szerződés 1.1.3. pontjában a helyettesítő orvosokat az alábbiak
szerint módosítják:
„ 1.1.3. Helyettesítő orvos: Dr. Madács Márk, Dr. Molnár Tímea,
Dr. Schablik Georgina”
7/ A Felek a feladat – ellátási szerződés 1.1.4. pontjában a helyettesítő orvosokat az alábbiak
szerint módosítják:
„ 1.1.3. Helyettesítő orvos: Dr. Madács Márk, Dr. Kovács Viktória,
Dr. Molnár Tímea”
8/ A Felek a feladat – ellátási szerződés 22.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„ 22.1. Dr. Molnár Tímea: Kossuth Lajos Általános Iskola,”
9/ A jelen szerződés módosítás Dr. Molnár Tímea részére működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedése napján lép hatályba.
Felek jelen szerződés módosítást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

………………………………………
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
Megbízó

Pénzügyi ellenjegyző:

……………………………….
Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Kft.
Bacskainé Jakab Ilona ügyvezető
Megbízott

……………………………………
Kiss Péter
Pénzügyi Iroda
irodavezető

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

Mozgáskorlátozottak
KözépMagyarországi
Regionális
Egyesület Nagykőrösi Szervezete támogatási cél módosítás
iránti kérelmének elbírálására
javaslat

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

121/2013. (IX.26.)
1.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2013. (V. 30.) önkormányzati
határozatának 1. pontját a Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Nagykőrösi
Szervezete mint Támogatott vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:
Támogatott szervezet

Támogatott cél

Közép-Magyarországi
Regionális Egyesület
Nagykőrösi Szervezete

Esélyegyenlőségi Nap

Támogatási
összeg
100.000.-Ft

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

Felelős:

Dr. Czira Szabolcs polgármester

Határidő:

1. pont: 2013. szeptember 26.
2. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Tanyafejlesztési program 2013.

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

122/2013. (IX.26.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő–testülete utólagosan jóváhagyja a
2013. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására „Gépbeszerzés a nagykőrösi
külterületi földutak karbantartására” című pályázat benyújtását. A pályázat összköltsége
10.375.900 Ft, az igényelt támogatás 9.338.310 Ft, a szükséges önerő 1.037.590 Ft.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő–testülete „Gépbeszerzés a nagykőrösi
külterületi földutak karbantartására” című pályázatának megvalósításához a szükséges
1.037.590 Ft önerőt az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont: Azonnal
2. pont : 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Lakossági ingatlanok szennyvíz
hálózatra való csatlakozásának
elősegítéséhez építési anyagok
biztosításával történő támogatása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

123/2013. (IX.26.)
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Pályázatot ír ki, lakossági ingatlanok szennyvíz hálózatra való csatlakozásának elősegítése
érdekében szükséges építési anyagok biztosításával történő támogatására, a mellékelt pályázati
felhívás szerint.
2. Jóváhagyja, hogy a beadott pályázatok elbírálásáról és a támogatások megítéléséről a polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
6. §.-a alapján a pályázatok beérkezési sorrendje alapján a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
erejéig dönt.
3. A lakossági ingatlanok rákötéséhez, a szennyvíz hálózatra való csatlakozásának elősegítéséhez építési anyagok biztosításával történő támogatására fedezetet a 2013. évi költségvetés környezetvédelmi alap költséghelyen biztosít az alap kimerüléséig, azt követően az általános tartalékkeret terhére.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat nyerteseivel a megállapodások megkötésére és a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Határidő: 1. pont: 2013. szeptember 30.
2. pont: 2013. október 31.
3. pont: döntéssel egyidejűleg
4. pont: 2013. december 15.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakossági ingatlanok rákötéséhez, a
szennyvíz hálózatra való csatlakozásának elősegítéséhez építési anyagok biztosításával történő támogatására az alábbiak szerint:
A támogatás célja: Nagykőrös Város közigazgatási területén lakossági ingatlanok szennyvízcsatlakozásának elősegítése
Támogatást nyújtja: Nagykőrös Város Önkormányzata
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás építőanyag (kiszállítással) formájában
Rendelkezésre álló támogatási keret: A Helyi Környezetvédelmi Alap, és annak kimerülését követően az általános tartalék keret.
Támogatás mértéke: A rákötendő lakossági ingatlanon belüli csatornázási munkálataihoz a
szükséges építőanyag (kiszállítással) biztosítása.
Pályázati feltételek és információk:
1. A támogatás igénybevételének jogosultsági feltételei:
a. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatást azon magánszemély(ek) igényelhet(nek) (több tulajdonos esetén egy pályázó kapcsolattartó megnevezése szükséges), aki(nek) az ingatlana a „Nagykőrös szennyvízkezelés fejlesztése projekt” keretében a közterületi részen már csatlakozott a szennyvíz hálózatra – azaz tisztítóidom a csatlakozáshoz rendelkezésre áll –
c. A támogatás annak a természetes személynek nyújtható, aki;
- az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője, és az ingatlan a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye és
- a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.- Ft) vagy
- egyedül élő esetén a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 300
%-át (85.500. Ft)
b. Támogatás ingatlanonként és lakóegységenként igényelhető a belső csatlakozó vezetékek (az épület falától a csatlakozási pontig, ill. tisztító idomig) gravitációs kiépítéséhez szükséges kizárólag csőanyagokra és idomokra, azaz munkadíjra nem.
2 A támogatás természetben nyújtott vissza nem térítendő támogatás, az önkormányzat
123/2013. (IX.26.) határozata szerint.
3

A támogatás felső határa a szükséges lakóegységenkénti anyagköltség (kiszállítással).

4

A pályázatban meg kell jelölni legalább a megvalósítással érintett ingatlan tulajdonosának nevét, címét, telefonszámát az ingatlan helyrajzi számát, házszámát valamint a
pályázat tárgyát képező lakóegység beazonosítására alkalmas egyéb adatokat igazolásokat.

5 A pályázathoz mellékelni kell a pályázó(k) (továbbiakban Pályázó) szándéknyilatkozatát, melyben vállalja a támogatáson felüli költségek megtérítését és munkálatok elvégzését adott határidőig, valamint adott esetben az 1 pontban megadott feltételeket is.
6 Támogatás csak azon Pályázónak adható, akinek a pályázat benyújtása időpontjában
nem áll fenn tartozása az Önkormányzat valamint intézményei, a KŐVA Zrt. és a
Bácsvíz Zrt. felé. Ezért a pályázónak mellékelni kell erre vonatkozó nyilatkozatát.
7 A pályázathoz mellékelni kell a kivitelező által összeállított teljes anyagigényt tartalmazó leírást vagy tételes mennyiségi kiírást, amely a kereskedelmi megnevezésekkel
azonos megfogalmazással rögzíti a szükséges csőanyagokat és idomokat.
8 A pályázat benyújtás helye és módja: A lakossági szennyvíz hálózatra való csatlakozásának természetben nyújtott vissza nem térítendő támogatási kérelem formanyomtatványát és mellékleteit kell benyújtani.
A pályázatot Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére (2750 Nagykőrös, Szabadság
tér 5.) postai úton, vagy személyesen kell megküldeni. A pályázat benyújtásának nincsen díja.
9 A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. október 15. 12 óra.
10 A beadott pályázatok amennyiben megfelelnek a feltételeknek támogatásban részesülnek, melyről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A polgármester a pályázatok
beérkezési sorrendje alapján a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig dönt a támogatások megítéléséről.
11 A döntést követően a bírálatról a Pályázó 15 napon belül értesítést kap, amelyben a
támogatottak az anyagok mennyiségéről és átvételéről is tájékoztatást kapnak.
12 A támogatott csatlakozások megépítésének érdekében a Támogatóval lakóegységenkénti megállapodás aláírása szükséges, melyben a Pályázó vállalja, hogy 2013. december 31-ig elvégzi a munkálatokat.
A megállapodás megkötésének határideje a döntés kézhezvételétől számított 15 nap.
13 A Pályázati kérelem nyomtatvány és melléklet minták, valamint a pályázatról információt a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján elérhetőek: Nagykőrös, Szabadság
tér 5. I. em. 19. szoba, Petrik Ágnes vagy Józan Tamás műszaki ügyintéző, telefon:
53/550-332 és 53/550-335
A teljes pályázati anyag elérhető a www. nagykoros.hu honlapon is.
14 A pályázat kiírója fenntartja a jogot a fedezet kimerülése estén a pályázat idő előtti lezárására és a további pályázatok befogadásának elutasítására.
Nagykőrös, 2013. szeptember 26.

Dr Czira Szabolcs
polgármester

MEGÁLLAPODÁS
szennyvíz hálózatra való csatlakozásnak
természetben nyújtott
vissza nem térítendő támogatásához
(tervezet)
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.
(IX.26.) önkormányzati határozata alapján szennyvíz hálózatra való csatlakozás elősegítése
tárgyában az alábbiak szerint:
1. A Támogatott Nagykőrös, ……………… u. ……. (hrsz: ………) alatti lakóegysége
vonatkozásában jogosult a támogatás felhasználásra
2. Támogató biztosítja bruttó …………… Ft értékben – a benyújtott anyagigény alapjána szennyvíz hálózatra való csatlakozás kiépítéséhez az alábbiakat:
a)

……………….m ………-es műanyagcső,

b)

………………..db ………….. (idom),
………………..db ………….. (idom)

c)

és az előbbi építőanyagok kiszállítását legkésőbb 2013. december 15-ig.

3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a biztosított építőanyag kizárólag az 1 pont szerinti ingatlanon használható fel.
4. Támogatott vállalja, hogy az elkészült nyílt árkos megvalósulást bejelenti és a felhasználási ellenőrzés megtörténtéig nem takarhatja el a beépített anyagokat.
5. Támogató a kiszállított anyag felhasználását nyílt árkos ellenőrzés keretében a bejelentést követő 2 munkanapon belül ellenőrzi és erről írásban igazolást ad.
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a biztosított építőanyag Megállapodáson kívüli
felhasználása, megsemmisülés, Támogatott hibájából eredő ellehetetlenülés vagy a más
Támogatás érvénytelenségét jelentő események esetén kártérítési felelősség a Támogatottat terheli.
7. Támogató a kiszállított anyag felhasználását bármely időpontban és helyszínen ellenőrizheti, amelyet Támogatott tűrni és elősegíteni köteles. A felhasználás ellenőrzésének megakadályozása, hátráltatása a támogatás megvonását vonhatja maga után.
8. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje: 2013. december 31.

9. Amennyiben a 4. pontban szereplő határidőig nem kerül kiépítésre a csatlakozás és a
szennyvízhálózatra való rácsatlakozás igazolására, a szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés nem kerül bemutatásra a Támogatott hibájából, úgy a támogatás érvényét
veszti.
10. A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltoztatásáról 10 munkanapon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.
11. A telekhatáron belüli további szükséges munkálatok elvégzése és költségei a Támogatottat terheli. Az Önkormányzat a telekhatáron belüli munkák költségeihez a fentiekben
rögzített anyagokon kívül nem járul hozzá.
12. Megállapodó felek a fenti megállapodást - annak elolvasása és közös értelmezése után
– mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Nagykőrös, 2013. ……………………..
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
Pénzügyi ellenjegyző
Kiss Péter
pénzügyi irodavezető

…………………………….
Támogatott

*-al megjelölteknél a kívánt részt alá kell húzni!
Pályázati kérelem
szennyvíz hálózatra való csatlakozásnak természetben nyújtott
vissza nem térítendő támogatásához
I. Pályázó nyilatkozata
(Pályázó tölti ki)
I. A Pályázó adatai:
1. Pályázó neve: …………………………………………………………………………..
Leánykori neve: ……………………………………………………………………………
2. Születési hely:…………………………………...idő:……………………………………...
3. Anyja születési neve: …………………….………………………………………………...
4. Családi állapota: ……………………………………………………………………………
5. Lakóhely: ………………………………….……………………………………………….
6. Tényleges tartózkodási helye:………………………………………………………………
7. Telefonszám: ………………………………………………………………………………
8. Levelezési cím:……………………………………………………………………………..
II. Az ingatlanra vonatkozó adatok:
1. Az ingatlan címe, helyrajzi száma: …..…………………………………………………….
2.Az ingatlanhasználat jogcíme: ……………………………………………………………...
3. A Pályázó tulajdoni hányada: .…………………………………………………………..
4. A lakásban életvitelszerűen élők száma:..…………………………………………………..
5. A Pályázóval közös háztartásban élők főbb adatai: (külön lapon folytatható)
Név

Születési idő

Anyja neve

Rokoni fokozat

Havi nettó jövedelem Ft

III. A csatornarákötési támogatással kapcsolatos egyéb nyilatkozatok:
A házi szennyvízhálózat létesítés az ingatlanon belül gravitációsan a telken belül megvalósítható: igen
/ nem*
Nyilatkozom, hogy tárgyi pályázat nyertessége esetén a támogatáson felüli költségeket vállalom.
Nyilatkozom, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata felé a mai napon tartozásom nincs.
Nyilatkozom, hogy a Nagykőrös Város Önkormányzat intézményei felé a mai napon tartozásom nincs.
Nyilatkozom, hogy a KŐVA Zrt, felé a mai napon tartozásom nincs.
Nyilatkozom, hogy a Bácsvíz Zrt, felé a mai napon tartozásom nincs.
Nyilatkozom, hogy a szennyvízhálózatra való rácsatlakozást határidőig megvalósítom a szolgáltatási
szerződés megkötöm, egyben elfogadom, hogy a feltételek nem teljesítése esetén az átvett anyagokat

változatlan állapotban visszaadom és adott esetben kártérítési felelősséggel tartozom a meghiúsulás
miatt.
A házi szennyvízhálózat létesítési támogatással kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából személyes
adataim kezeléséhez és továbbításához jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.
Hozzájárulok, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata vagy megbízottja személyes adataim felhasználásával a Bácsvíz Zrt. felé adatkéréssel forduljon az ügyben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a
Pályázó és a Bácsvíz Zrt. között létrejött-e a szolgáltatási szerződés vagy Pályázónak van e valamilyen
közüzemi tartozása.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az
1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul
veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására
vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet
követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím nyilvántartási adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.
A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról: lemondok / nem mondok le*.

Nagykőrös, 20…….év……………..……….hónap….nap
……………………………………………….
pályázó vagy törvényes képviselő aláírása
I. Tanú neve:……………………………………………Aláírása……………………………………...
Születési hely, idő………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………………………………….Lakcímkártya száma:……...………...….
Tartózkodási hely:……………………………… ..Személyi igazolvány száma:……….........
Nagykőrös, 20… …………………….hó ……..nap
II. Tanú neve:……………………………………… Aláírása ….………………………...........
Születési hely, idő………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………………………………….Lakcímkártya száma:……...………...….
Tartózkodási hely:……………………………… ..Személyi igazolvány száma:……….........
Nagykőrös, 20… …………………….hó ……..nap
Mellékletek: (A pályázó körülményeinek igazolására megfelelő mellékletek kötelezőek!!)
1. A lakásban élőkre vonatkozó külön-külön munkahelyi jövedelemigazolás(ok) aláírt példánya
vagy
a lakásban élőkre vonatkozó külön-külön jövedelem igazolására szolgáló – a kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíj szelvény másolata, valamint a nyugdíjas törzsszámot
igazoló irat másolata.
2. tételes mennyiségi kiírás (kivitelező/szakember által összeállított teljes anyagigényt tartalmazó leírást vagy tételes mennyiségi kiírást, amely a kereskedelmi megnevezésekkel azonos
megfogalmazással rögzíti a szükséges csőanyagokat és idomokat.)

Pályázati kérelem melléklet minta
JÖVEDELEMIGAZOLÁS
(munkahelyi)
A pályázattal (a pályázat II. 1 pontjával egyező) érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
…..…………………………………………………….

munkáltató igazolom, hogy ………………………………………………………………..nevű
…………………………………………………………………………………….sz. alatti lakos
dolgozónk utolsó (pályázat benyújtása előtti egész hónap)
havi nettó átlagkeresete:……………………………………………………………………Ft.
A családi pótlék összege:……………………………………………Ft.
Jelenleg betegállományban van – nincs. ( a nem megfelelő rész törlendő )
…………….

munkáltató

Pályázati kérelem melléklet minta
tételes mennyiségi kiírás
A pályázattal (a pályázat II. 1 pontjával egyező) érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
…..…………………………………………………….
(kivitelező/szakember által összeállított és aláírt teljes anyagigényt tartalmazó leírás vagy
tételes mennyiségi kiírás, amely a kereskedelmi megnevezésekkel azonos megfogalmazással
rögzíti a szükséges csőanyagokat és idomokat)
Alulírott,
név………………………………………..…..
cím:……………………………………………
telefon:………………………………….……..
jogosultsággal rendelkező kivitelező/szakember nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan vonatkozásában az alábbi anyagok beépítése szakszerű kivitelezés mellett szükséges.
A tervezett anyagigény alapján- a szennyvíz hálózatra való csatlakozás kiépítéséhez az alábbiak szükségesek:
……………….m ………-es műanyagcső,
………………..db ………….. (idom),
………………..db ………….. (idom)
………………..db ………….. (

),

………………..db ………….. (

)

……………………………………………
jogosultsággal rendelkező
kivitelező/szakember aláírása

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

1043 hrsz-ú közterület megjelölésű (Földvári u. vakköz) ingatlan nem használt ingatlanrészére benyújtott vételi szándéknyilatkozat

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

124/2013. (IX.26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a nagykőrösi belterület
1043 hrsz-ú 572 m2 területű kivett közterület megjelölésű (Földvári u. vakköz) forgalomképtelen besorolású ingatlanból a mellékelt rajz szerinti 106 m2-es területrészének forgalomképtelen vagyonból történő kivonását, forgalomképessé nyilvánítását, és versenyeztetés nélkül történő értékesítését.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.)pont szerinti ingatlanrész vételárának bruttó 2.000.-Ft/m2, összeget állapít meg.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti ingatlanrész
adásvételi szerződésének megkötéséhez hozzájárul a szomszédos 1041/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosával a vevő által kezdeményezett telekalakítási eljárás befejezését követően.
4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés tervezet aláírására a 3. pont szerinti telekalakítás jogerőssé válását követően.
Határidő:
Felelős:

1.), 2.), pontokra 2013. szeptember 26.
3.), 4.), pontokra telekalakítási eljárás befejezését követő 30 nap
Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Temetőhegyi városrész útjainak
szilárdburkolattal történő ellátásának támogatása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

125/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt az elvet, hogy a temetőhegyi városrészben lévő 8 darab utca (Sólyom u., Rigó u., Liszt F. u., Krúdy Gy. u., Gólya u., Fácán u., Dankó P. u., Cinege u.) szilárd burkolattal történő ellátása egy beruházás
keretében valósuljon meg, amennyiben a 12/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletben lévő feltételek is teljesülnek és az érdekeltek rendelet szerinti szándéknyilatkozatának benyújtása 2013.12.15-ig megtörténik.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőhegyi városrészben lévő 8
darab utca szilárdburkolattal történő ellátásához 65%-os támogatást a 2014. évi költségvetésében biztosít.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a temetőhegyi városrészben lévő 8 darab utca szilárdburkolattal történő ellátásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:

1. pont. 2013.12.15.
2. pont: 2014. évi költségvetés jóváhagyása
3. pont: folyamatos

Felelős:

1. pont. az érdekeltek, valamint Dr. Czira Szabolcs polgármester
2. és 3. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös, Krúdy Gyula utcai
telektömb telepítési tanulmányterve

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

126/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagykőrös, Krúdy
Gyula utcai telkek Telepítési tanulmánytervét.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 1. pontban meghozott döntéssel érintettek értesítését.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: 1.pont esetében: 2013. szeptember 29.
2.pont esetében: 2013. október 6.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös, Kecskeméti út 1. –
Szabadság tér 6. fedélszék felújítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

127/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 1696/12 hrsz-ú Nagykőrös,
Kecskeméti u. 1. szám alatti, valamint 1696/11 hrsz-ú, Nagykőrös, Szabadság tér 6 szám alatti
ingatlanok (osztatlan közös tulajdon) fedélszék felújítását a KŐVA Zrt-hez előzetesen benyújtott terveknek megfelelő kivitelezés esetén.
2. A fedélszék felújításához a 2014. évi felújítási keret terhére önkormányzati tulajdoni hányad
arányában - 4750/10000, és 3105/10000 – összességében bruttó 6.688.163.-Ft fedezetet biztosít.
3. A felújításhoz előleget nem fizet. A fedezet átutalására a műszaki ellenőr által igazolt munka
elvégzését, valamint a tulajdoni hányad arányában vállalt lakossági önrész kivitelező felé történő kiegyenlítését követően, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása után számla ellenében
kerülhet sor.
4. Elrendeli a KŐVA Zrt értesítését.
Határidő:

1, 4 pontok:
2, 3 pontok:

Jegyzőkönyv hitelesítést követő 10 napon belül.
Nagykőrös Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

Felelős:

1,2,4 pontok:
3. pont:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester
Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös, Szabadság tér 8.
társasház tetőfelújítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

128/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 1680/1 hrsz-ú
Nagykőrös, Szabadság tér 8. alatti ingatlan (osztatlan közös tulajdon) tetőszerkezetének eredeti tervtől eltérő javítását.
2. Hozzájárul a tetőszerkezet karbantartás költségének tulajdoni hányad arányában
2014. évi karbantartási keret terhére kivitelező felé bruttó 312.703.-Ft azaz háromszáztizenkettőezer-hétszázhárom forint összegben történő megfizetéséhez.
3. Elrendeli a KŐVA Zrt. értesítését.
Határidő: 1, 3 pontok:
2 pont:

Jegyzőkönyv hitelesítését követő 10 napon belül
A KŐVA Zrt. 2014. évi felújítási és karbantartási tervének elfogadásáról szóló határozat hitelesítését követő 10 napon belül
Felelős: 1, 3. pontok: Dr. Czira Szabolcs polgármester
2.pont:
Dr. Czira Szabolcs polgármester
Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

2013. évi viziközmű felújítások

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

129/2013. (IX.26.)
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Elfogadja és jóváhagyja a BÁCSVÍZ Zrt. által javasolt melléklet 2013 évi beruházási programot, amelyet 2014. 06.30-ig kell megvalósítani.
2. A víziközmű vagyon fejlesztésének elősegítése érdekében felhatalmazza a polgármestert a BÁCSVÍZ Zrt.-vel történő hosszú távú keretszerződés előkészítésére, valamint a beruházási terv végrehajtásához szükséges szerződések döntésre való előterjesztésére.
3. Felkéri BÁCSVÍZ Zrt. vezetőjét, hogy a hosszú távú keretszerződés tervezetét haladéktalanul, de legkésőbb 2013. 10. 30-ig nyújtsa be.
4. Felkéri BÁCSVÍZ Zrt. vezetőjét, hogy a 2014 évi beruházási programhoz a szolgáltató javaslatait 2013. 10. 30-ig nyújtsa be.
5. Elrendeli a BÁCSVÍZ Zrt. értesítését.
Határidő:

1. pont: azonnal
2. pont: 2013.11.30.
3. pont: 2013.10.30.
4. pont: 2013.10.30.
5. pont: 2013.10.01.

Felelős: 1. és 2. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
3 és 4 pont: Bácsvíz Zrt., Kurdi Viktor vezérigazgató
5.
pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

1. sz. melléklet
Beruházási Program 2013
víziközművek-fejlesztése

Sorszám Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
1 Grundfos szivattyú járókerék csere
2 WILO szivattyú cseréje
Nitrát recirkulációs szivattyúkhoz, csurgalékvíz szi3 vattyúkhoz frekvenciaváltó beépítése
Recirkulációs iszap ágába AUMA vezérlős tolózár
4 beépítése
5 Mono szivattyú állórész csere
6 Kárász úti átemelő ajtó csere
Előülepítő medence használhatóvá tétele csapadékvíz
7 fogadásra
Rácsgépház és iszapvíztelenítő gépház héjazatának
8 cseréje
9 Kerítés építés
10 Szennyvíztisztító telep öltöző felújítás
Vízhálózat
11 Magyar utca ivóvízhálózat rekonstrukció
12 Kálvin tér csomópont
13 Ceglédi út 18-20 bekötővezeték csere
14 Ceglédi 15 - Gyopár utca bekötővezeték csere
15 Közkifolyó mérősítés (10 db)
Üzemen kívüli kút tömedékelése (Szabadság tér,XIV
16 kút )
összesen

2013.év
137 000 Ft
350 000 Ft

határidő
2013.12.31.
2013.12.31.
2013.12.31.

300 000 Ft
2013.12.31.
700 000 Ft
400 000 Ft
500 000 Ft

2013.12.31.
2014.06.30.
2014.06.30.

2 000 000 Ft
2013.12.31.
3 400 000 Ft
564 000 Ft
3 000 000 Ft
8 200 000 Ft
1 000 000 Ft
1 300 000 Ft
1 800 000 Ft
1 500 000 Ft
2 000 000 Ft
27.151. 000 Ft

2014.06.30.
2014.06.30.
2013.12.31.
2014.06.30.
2014.06.30.
2014.06.30.
2014.06.30.
2014.06.30.

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

Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható, rendeletben szabályozott 2013. évi II.
pályázat bírálata

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

130/2013. (IX.26.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített örökség helyi értékei védelme érdekében benyújtott pályázatok alapján a Nagykőrösi Református
Egyházközséget 660.000 Ft, Bekő Ambrus Zoltánt 495.000 Ft, a BÁCSVÍZ Víz- és
Csatornaszolgáltató Zrt.-t 330.000 Ft, a Mese-vár Óvodát 227.875 Ft összeggel támogatja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletét képező Támogatási Szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
1. pont esetében:
2013. szeptember 26.
2. pont esetében:
2013. október 15.

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Kőva Zrt. 2013. I. félévi kontrolling beszámolója

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

131/2013. (IX.26.)

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KŐVA Zrt. 2013. I. féléves Kontrolling beszámolóját.
2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐVA Zrt. értesítését elrendeli.
Határidő:

1.) pont: 2013. szeptember 26.
2.) pont: Jegyzőkönyv hitelesítését követően

Felelős:

1.) pontra: Vozárné Ragó Ildikó
2.) pontra: dr. Czira Szabolcs

KŐVA Zrt. vezérigazgató
polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

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

Nagykőrös város 2014. évi vásárnaptára

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

132/2013. (IX.26.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vásárok és piacok fenntartásáról szóló
12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a alapján a melléklet szerint jóváhagyja Nagykőrös Város 2014. évi vásárnaptárát.
Felelős:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
2013. szeptember 27.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

ZÁRT ÜLÉS!
Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:

KŐVA Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása

K I V O N A T
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

133/2013. (IX.26.)

1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐVA Zrt. 2013. évi üzleti
tervét 461.925 E Ft árbevétellel és 60 E Ft adózás előtti eredménnyel fogadja el.
2) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szilárd hulladékkezelési tevékenységhez 12.700 E Ft támogatást biztosít a bevétellel nem fedezett költségek fedezetére.
3) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐVA Zrt. értesítését elrendeli.
Határidő:

1) pont:
2) pont:
3) pont:

Felelős:

2013. szeptember 26.
2013. évi költségvetés soron következő
módosításával egyidejűleg
jegyzőkönyv hitelesítését követően

Dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

