
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Pedagógiai Szakszolgálati 

Intézményrendszer átalakítása 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

69/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a Rákóczi u. 8. 

sz. alatti tulajdonát képező ingatlan hasznosítása aktuálissá válik – elviekben 

támogatja többletfinanszírozás vállalása nélkül a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Nagykőrösi Tankerület igazgatója pedagógiai szakszolgálat és intézmény 

áthelyezésre irányuló kezdeményezését. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Nagykőrösi Tankerületének értesítését elrendeli. 

 
 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 1.pont: 2013. május 30. 

   2.pont: 2013. május 31. 

 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  Döntési javaslat települési 

értéktár létrehozására 

 

K I V O N A T  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

70/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 
1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

foglalt hatáskörében dönt a települési értéktár létrehozásáról. 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrösi Települési Értéktár 

Bizottságot hoz létre az alábbi összetételben: 

 

   elnök:   polgármester (megalakuláskor Dr. Czira Szabolcs) 

tag: a települési értéktár tevékenységéhez kapcsolódó szakbizottság elnöke 

(megalakuláskor Jeruskáné Berényi Erzsébet Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke) 

   tag:  idősügyi referens (megalakuláskor Karsay Istvánné) 

3.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Települési Értéktár 

Bizottság működési költségeit Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 3.4.2. 

pontjában meghatározott Képviselő-testület kiadási előirányzat terhére biztosítja. 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Nagykőrösi Települési Értéktár 

Bizottság elnökét a bizottság működési szabályzatának és éves munka –és pénzügyi tervének 

előkészítésére. 

5.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli Pest Megye Közgyűlése 

Elnökének értesítését. 

 

Határidő: 1-2-3. pont:   2013. május 30. 

   4. pont:   2013. szeptember 30-ig 

   5. pont:   2013. május 31. 

 

Felelős: 1., 2., 3., 5. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

   4. pont:   Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzatok tulajdonáról és az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 19/1992. (XII.10.) ÖT. sz. 

rendeletének felülvizsgálata és Nagykőrös Város 

Önkormányzat Vagyongazdálkodási Tervének 

elfogadása 

 

 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

71/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 
 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1250. hrsz.-ú, Nagykőrös, Szabó 

Ervin u. 27. sz. alatti, 494 m
2
 területű családi ház és udvart – tekintettel arra, hogy kötelező 

önkormányzati feladatkör ellátását nem szolgálja – kivonja a korlátozottan forgalomképes 

vagyonából és forgalomképes vagyonná minősíti. 

 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1696/4/A-12. hrsz.-ú, Nagykőrös, 

Szabadság tér 6. sz. alatti, 71,1 m
2
 területű pincét – tekintettel arra, hogy kötelező 

önkormányzati feladatkör ellátását nem szolgálja –  kivonja a korlátozottan forgalomképes 

vagyonából és forgalomképes vagyonná minősíti. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonából kiemeli és forgalomképtelen törzsvagyonnak minősíti a 0755/1 hrsz-ú, 

563956 m
2 
területű Pálfája erdőt. 

 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonaként kijelöli a 0755/1 hrsz-ú, 563956 m
2 
területű Pálfája erdőt. 

 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az ingatlan-vagyonkataszter 

adatainak a számviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal, a földhivatal ingatlan-

nyilvántartásának azonos tartalmú adataival és a valós állapottal történő – ütemterv szerinti – 

összevetését a képviselő-testület tájékoztatása mellett. 

 

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

önkormányzati vagyont kezelő szervezetekkel kötendő vagyonkezelési szerződések 

előkészítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

7. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2. melléklet szerint –  elfogadja 

Nagykőrös Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Tervét. 

 

8. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Pest Megyei Kormányhivatal 

értesítését. 

 

Határidő: 1-4. és 7. pont: 2013. május 30. 

5. pont:  2013. november 15-ig 

  6. pont:  2013. június 30-ig 

  8. pont:  döntést követő napon 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



 

 

 

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

  



 

I. 

Bevezetés 

 

 

Az önkormányzati rendszer átalakulása, a feladatlapú finanszírozás és az ehhez kapcsolódó 

központi támogatási rendszer, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

azon feladat elé állítja az önkormányzatot, hogy működése biztosítása és eredményes 

gazdálkodása fenntartása érdekében vagyonával a mindenkori teherbíró képességéhez 

igazodva, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

gazdálkodást folytasson, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása mellett. 

 

A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén 

szükséges intézkedések irányvonalát, valamint hogy a jövőre vonatkozóan  - más települési 

koncepciókkal, stratégiákkal összhangban – megfogalmazza a felelős vagyongazdálkodás 

legfontosabb célkitűzéseit. 

 

II. 

Jogi környezet 

 

 

I. Központi jogszabályok 

 

1. Magyarország Alaptörvénye: 

 

38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. 

 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény: 

 

A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásának általános szabályait határozza meg, 

szabályozza az ingatlanvagyon-kataszter vezetésének kötelezettségét. 

 

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény: 

 

A 7. § (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon – ezen belül az önkormányzati vagyon – 

alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.  

A 9. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak vagyona fentiek szerinti rendeletetése 

biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. E terv 

elkészítéséhez az önkormányzatnak ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás irányvonalát, 

stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések következetesen végrehajthatók legyenek. 

 

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény: 

 

Megfogalmazza az átláthatóság követelményét. A végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy elkülönítetten kell kezelni az önkormányzat és az 

általa irányított költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési 

bevételeit és kiadásait. 

 

 

 

 



 

II. Helyi jogszabályok: 

 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város vagyonáról és a 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelete: 

 

Meghatározza az önkormányzati vagyon csoportosítását, rendelkezik a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről, szabályozza a vagyonkezelői jog alapítását, 

tartalmazza a vagyon hasznosításának szabályit. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 

elidegenítésének egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelete: 

 

A lakás –és helyiséggazdálkodás szabályait határozza meg. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 

bérletéről szóló önkormányzati rendelete: 

 

A lakások és helyiségek bérbeadásának szabályait határozza meg. A lakbérek mértékét 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön helyi rendeletben szabályozta. 

 

 

III. 

A vagyongazdálkodási koncepció szerepe, kapcsolatrendszere az önkormányzat egyéb 

koncepcióival 

 

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodását négy fő cselekvési, tevékenységi terület köré lehet 

csoportosítani: 

 

1. a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, kisajátítás, 

adomány elfogadása, térítésmentes juttatás), 

2. a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás), 

3. vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás), 

4. értékesítés, térítésmentes átadás, csere. 

 

A vagyongazdálkodás alapelveinek összhangban kell állni más szakterületek elképzeléseivel, 

ágazati stratégiákkal. 

 

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodást is 

érintő koncepció 

A koncepció vagyongazdálkodási vetülete 

Nagykőrös Város Önkormányzatának 

Gazdasági Programja 

(2010-2014) 

Önkormányzati tulajdonú területeket érintő 

fejlesztések, épített örökség védelme, 

gazdálkodást segítő vagyonhasznosítás. 

Nagykőrös Város Településfejlesztési 

Programja 

(2006) 

Önkormányzati gazdálkodás jellegzetességei, 

önkormányzati vagyon alakulása, 

fenntartása.  

Nagykőrös Város Környezetvédelmi Program 

(2011) 

Környezettudatos vagyongazdálkodás. 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

(2008) 

Önkormányzati tulajdont érintő fejlesztések. 



Nagykőrös Város Önkormányzat 

Sportkoncepciója 

(2009-2014) 

Sportlétesítmények hasznosítása, gazdaságos 

fenntartása, felújítása. 

 

 

IV. 

Közép –és hosszú távú vagyongazdálkodás 

 

 

I. Középtávú (3 éves) vagyongazdálkodási terv: 

 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 

ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony 

és eredményes ellátása. 

 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

gazdálkodás folytatása, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

 

4. Az önkormányzat vagyon hasznosításának alternatívái: 

 

4.1. A közfeladatok ellátásához nem szükséges vagyonelemek elidegenítése: 

 

A rendelkezésre álló vagyon értékesítésénél Nagykőrös város vagyonáról és a 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló, valamint a lakások és 

helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletek és a 

magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

4.2. Bérbeadás útján történő hasznosítás, lakásgazdálkodás: 

 

A bérbeadás során a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet és 

a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

A bérleti díjakat rendszeresen felül kell vizsgálni, a hátralékok behajtása iránt a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Azon bérleti díjhátralékok esetében, ahol a 

részletfizetési kedvezmény nem nyújt megoldást, a szerződéseket fel kell mondani és a 

kiürítési per kezdeményezésére és a díjak behajtására intézkedni kell. 

 

Törekedni kell arra, hogy a lakás céljára nem szolgáló helyiségek minél szélesebb 

körben hasznosításra kerüljenek. 

 

 

 

 

 

 



5. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 

követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint 

folytathatja. 

 

6. Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja. 

 

7. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat 

elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve 

tulajdonában tartja. 

 

8. Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartása előreláthatóan gazdaságtalan lenne, 

úgy a vagyontárgy elidegeníthető. Az elidegenítés során a piacon elérhető legmagasabb árra 

vagy az összességében az önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell 

törekedni. 

 

 

II. Hosszú távú (10 éves) vagyongazdálkodási terv: 

 

1. Az önkormányzatnál a vagyon megszerzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú 

távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 

 

2. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 

 

3. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak való megfelelés, az 

energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 

pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. 

 

4. Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására 

kell törekedni. 

 

5. Minden önkormányzati intézmény, illetve a települési közvilágítás energiahatékonyságának 

növelése. 

 

 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

     polgármester 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Tervét Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2013. (V. 30.) önkormányzati határozatával fogadta 

el. 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  Bírósági ülnöki megbízatás 

megszűnésének megállapítása 

 

 

 

 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

72/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete – munkájának megköszönése mellett – 

megállapítja, hogy Kissné Tóth Gabriella 2750 Nagykőrös, Szász Károly u. 1. szám alatti 

lakos ülnöki megbízatása a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény 220.§  (1) bekezdés d) pontja alapján megszűnt. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Nagykőrösi Járási Bíróság 

értesítését. 

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

Határidő: 1. pont: 2013. május 30. 

   2. pont: döntést követő 8 napon belül 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Törzskönyvi bejegyzéshez 

szükséges alapító okirat 

módosítás jóváhagyása 

 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

73/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

1.1. Nagykőrösi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

1.2. Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

1.3. Nagykőrösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

1.4. Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát elfogadja. 

1.5. Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Alapító Okiratának Módosító Okiratát 

elfogadja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

2.1. Nagykőrösi Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.  

2.2. Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 

2.3. Nagykőrösi Mese-vár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

2.4. Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

2.5. Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratok és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

Határidő:  1-2. pont: 2013. május 30. 

   3-4. pont: 2013. június 7. 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 
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 73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

A Nagykőrösi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának  

Módosító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 28. napján, a 33/2013. 

(III. 28.) önkormányzati határozatával kiadott Nagykőrösi Bóbita Óvoda Alapító Okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) 

bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az Alapító Okirat 5.3. pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

2.) Az Alapító Okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Bóbita Óvoda 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 30.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Nagykőrösi Bóbita Óvoda 2013. március 28. napján kelt 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata 

hatályát veszti.” 

 

Jelen Módosító Okirat rendelkezései a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lépnek 

hatályba. 

Nagykőrös, 2013. május 30.    

 

 

DR. CZIRA SZABOLCS 

polgármester 



73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

A Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 28. napján, a 33/2013. 

(III. 28.) önkormányzati határozatával kiadott Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda Alapító 

Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 

83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az Alapító Okirat 5.3. pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

2.) Az Alapító Okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Kalocsa Balázs 

Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 

30.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 2013. március 28. napján kelt 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata 

hatályát veszti.” 

 

Jelen Módosító Okirat rendelkezései a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lépnek 

hatályba. 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

 

   DR. CZIRA SZABOLCS 

           polgármester 



73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

A Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 28. napján, a 33/2013. 

(III. 28.) önkormányzati határozatával kiadott Nagykőrösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratát 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 

83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az Alapító Okirat 5.3. pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

2.) Az Alapító Okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Mese-vár 

Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 

30.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 2013. március 28. napján kelt 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata 

hatályát veszti.” 

 

Jelen Módosító Okirat rendelkezései a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lépnek 

hatályba. 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

    

DR. CZIRA SZABOLCS 

polgármester  



73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

A Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 28. napján, a 33/2013. 

(III. 28.) önkormányzati határozatával kiadott Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda Alapító 

Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 

83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az Alapító Okirat 5.3. pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

2.) Az Alapító Okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Hétszínvirág 

Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 

30.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 2013. március 28. napján kelt 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata 

hatályát veszti.” 

 

Jelen Módosító Okirat rendelkezései a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lépnek 

hatályba. 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

 

   DR. CZIRA SZABOLCS 

polgármester  

  



73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

Alapító Okiratának Módosító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28. napján, a 33/2013. 

(III. 28.) önkormányzati határozatával kiadott Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. § (7) bekezdésére, 48. §-

ára, 64. § (2) bekezdésére, valamint 78. §-ára, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az Alapító Okirat 5.2. pontjában a „682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése” szakfeladat száma „680002” számra módosul. 

2.) Az Alapító Okirat 5.2. pontjában a „900100 Előadó-művészet” szakfeladat száma és 

neve az alábbira módosul: „900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység”. 

3.) Az Alapító Okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 

73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 2013. március 28. 

napján kelt Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata 

hatályát veszti.” 

 

Jelen Módosító Okirat rendelkezései a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lépnek 

hatályba. 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

DR. CZIRA SZABOLCS 

polgármester  

  



73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

 

Nagykőrösi Bóbita Óvoda 

Alapító Okirata 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal a  

 

Nagykőrösi Bóbita Óvoda Alapító Okiratát 

az alábbiak szerint adja ki: 

 

1.) A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Bóbita Óvoda 

 A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kárász u. 1. 

1.1. A költségvetési szerv alapítója: 

Városi Tanács, 1966. Batthyány u. 20. 

Városi Tanács, 1977. Kárász u. 1. 

Nagykőrös Város Önkormányzat, 1996. Sziget u. 3. 

1.2. A költségvetési szerv telephelyei:  

2750 Nagykőrös, Batthyány u. 20. 

2750 Nagykőrös, Sziget u. 3. 

A telephelyeken az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 

intézményegységként működik. 

1.3. A költségvetési szerv típusa: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

1.4. OM azonosítója: 032720 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzata 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

4.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 

5.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 

Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 

gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 

képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  

Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 

Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 

alábbiak szerint: 

 



Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető hallássérült, 

nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai 

teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 

 

5.2. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  

851011 Óvodai nevelés ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 

Az óvoda kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv megnevezése, székhelye:  

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 

rögzítik. 

 

8.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 280 fő 

Az intézmény székhelyén: 112 fő 

Az intézmény telephelyein:  

Batthyány úti telephely: 112 fő 

Sziget úti telephely: 56 fő 

 

9.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 

legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 

Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézményben a foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti 

jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá nem tartozó 

munkaviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak 

foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései vonatkoznak.  

Az egyéb jogviszonyokra (pl. megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 



 

11.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 5402/5 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kárász u. 1. sz. alatt, 

 5634/1 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Batthyány u. 20. sz. alatt, 

 5092 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Sziget u. 3. sz. alatt található 

ingatlanok és 

 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 

Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 

önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 

12.) Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felvételi körzetek 

 

 

ZÁRADÉK:  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Bóbita Óvoda 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 30.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Nagykőrösi Bóbita Óvoda 2013. március 28. napján kelt Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

 

 

           DR. CZIRA SZABOLCS  

                      polgármester  
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1. sz. melléklet 

 

Nagykőrösi Bóbita Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 

 

 

Abonyi u. 

Alkotmány u. 

Álmos u. 

Alsójárás dűlő teljes 

Árboz dűlő teljes 

B. Tóth F. u. 

Balaton u. 

Balla G. u. páratlan 29-ig 

Balla G. u. páros 40-ig 

Balla K. u. 

Bálvány u. 

Barát u. 

Bartók B. u. 

Batthyány u. 

Beniczky u. 

Bíbor u. 

Bokros dűlő teljes 

Bokros u. 

Botond u. 

Ceglédi út 

Cifrakert u. 

Csalogány u. 

Csap u. 

Damjanich u. páratlan 15-

ig 

Damjanich u. páros 12-ig 

Dezső K. u. 

Dobai u. 

Dobó u. 

Dózsa Gy. u. 

Dugonics u. 

Előd u. 

Eperjes u. 

Erkel u. 

Eszperantó u. 

Farkas u. 

Fecske u. 

Fogarasi u. 

Fülemüle u. 

Gábor Á. u. 

Galamb u. 

Gát u. 

Gerle u.  

Gógány dűlő páratlan 1-

29,  

Gógány dűlő páros 2-30 

Gyopár u. 

Hétvezér u. 

Hold u. 

Hosszúhát dűlő teljes 

Hosszúhát u. 

Huba u. 

Hungária u. 

Huszár u. 

Ilosvay u. 

Jázmin u. 

Jókai u. 

Kádár K. u. 

Kárász u. 

Kárpát u. páratlan 1-21 

Kárpát u. páros 2-30 

Kikelet u. 

Kovács S. u. 

Kőrisfa u. 

Kőrösi-Csoma S. u. 

Kun u. 

Kund u. 

Küküllő u. 

Lehel u. 

Lengyel u. 

Losonczy u. páratlan 33-

ig 

Losonczy u. páros 62-ig 

Lőcsei u. páros 

Lőrinc pap u. 

Ludas dűlő teljes  

Ménesi u. 

Nagyszalontai u. 

Nyársapát dűlő teljes 

Október 23. tér 

Pozsonyi u. páratlan 5-től 

Pozsonyi u. páros 12-től 

Rák u. 

Rövid u. 

Szabadság tér 1-5. 

Szabolcs u. 

Szalag u. 

Széchenyi tér páratlan 17-

ig 

Székely u. 

Sziget u. 

Szigligeti u. 

Szív u. 

Szivárvány u. 

Szolnoki út páros 2-52-ig 

Szultán u. 

Taksony u.  

Tas u. 

Tátra u. 

Tázerdei u. páratlan 

Tázerdő dűlő teljes 

Tenkes u. 

Tihany u. 

Toldi u. 

Töhötöm u. 

Turán u. páros 

Vadas u. 

Vágóhíd u.  

Vak Bottyán u. 

Varga J. u. 

Vasvári P. u. 

Vihar u. 

Villám u. 

Virág u. 

Vitéz u. 

Vízállás-Gátér dűlő teljes 

Zentai u.  

Zöldmező u. 

Zrínyi u. páratlan 1-69-ig 

Zrínyi u. páros 2-126 

Zsolt u. 

 



   

21 

 

73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

 

Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 

Alapító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal a  

 

Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda Alapító Okiratát  
 

az alábbiak szerint adja ki: 

 

1.) A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 

 A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1. 

 

1.1. A költségvetési szerv alapítója: 

1908. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye alispánjának 11920/Kig. 1904. számú 

leiratában. 

1.2. A költségvetési szerv típusa: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

 

1.3. OM azonosítója: 032718 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzata 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

4.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 

5.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 

Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 

gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 

képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  

Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 

Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 

alábbiak szerint: 
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Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető hallássérült, 

nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai 

teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 
 

5.2. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 

Az óvoda kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv megnevezése, székhelye:  

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 

rögzítik. 

 

8.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 160 fő 

 

9.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 

legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 

Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézményben a foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti 

jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá nem tartozó 

munkaviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak 

foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései vonatkoznak.  

Az egyéb jogviszonyokra (pl. megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

11.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 2938 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kalocsa B. u. 1. sz. alatti ingatlan és 

 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 

önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 

12.) Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Felvételi körzetek 

 

 

ZÁRADÉK:  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 30.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 2013. március 28. napján kelt Nagykőrös 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

 

 

           DR. CZIRA SZABOLCS  

                      polgármester 
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1. sz. melléklet 

Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 
 

 

Áchim A. u. 

Akácfa u. 

Arany J. u. 

Bajcsy-Zs. u. 

Bántős-Bánom dűlő teljes 

Báthory u. 

Berzsenyi u. 

Biczó G. u. 

Bocskai u. 

Bolyai u. 

Bulcsú u. 

Búvár u. 

Csíkvár dűlő teljes 

Csipvári u. páratlan 1-27-

ig 

Csipvári u. páros 2-6-ig 

Csokonai u. 

Csonka u. 

Dalmady u. 

Damjanich u. páratlan 17-

től 

Damjanich u. páros 14-től 

Dembinszky u. 

Dohány u. 

Dr. Kiss Sándorné u. 

Fekete dűlő teljes 

Fokos u. 

Fürj u. 

Fűzfa u. 

Galgóczy u. 

Gubody u. 

Gyep u. 

Hajnal u. páros 6-tól 

Haris köz 

Határ u. páratlan 35-77-ig 

Homolytája dűlő teljes 

Honvéd u. páratlan 

Hunyadi u. páros 

Kalocsa B. u. 

Kárpát u. páratlan 23-35-

ig 

Kárpát u. páros 32-44-ig 

Kecskeméti út páratlan 

Kisfaludy u. 

Kórház u. 

Kossuth L. u. páratlan 1-

11-ig 

Kossuth L. u. páros 34-ig 

Koszorú u. 

Kosztolányi u. 

Klapka u. 

Kuruc u. 

Kürtilapos dűlő teljes 

Lahner u. 

Lázár V. u. páratlan  

Lázár V. u. páros 10-től 

Leiningen u. 

Magas u. 

Magyar u. 

Mentovich u. 

Munkácsy M. u. 

Nádor u. 

Nyárfa u. 

Pacsirta u. 

Patay u. 

Petőfi S. u.  

Pipa u. 

Rákóczi u. 

Reviczky u. 

Sajó u. 

Sarkantyú u. 

Szabadság tér 6-tól 

Szabadszállási u. 

Szász K. u. 

Széchenyi tér páratlan 19-

től 

Széchenyi tér páros 

Szilágyi u. 

Szilfa u. 

Szoros u. 

Tanárky B. u. 

Táncsics M. u. 

Tázerdei u. páros 

Téglagyári út 

Teleki u. 

Tinódi u. 

Tomori u. 

Tompa u. 

Tormás u. páratlan 1-25-

ig 

 

Tormás u. páros 

Török I. u.  

Tüzér u. páros 

Váci F. u. 

Vásárszél u. 

Zátony u. 

Zöldfa u. 
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73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

Alapító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal a  

 

Nagykőrösi Mese-vár Óvoda Alapító Okiratát 

 

az alábbiak szerint adja ki: 

 

1.) A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

 A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Kazinczy u. 11. 

1.1. A költségvetési szerv alapítója: 

           1895. Nagykőrösi Községi Iskolaszék 

1.2. A költségvetési szerv telephelye:   

2750 Nagykőrös, Eötvös K. u. 8. 

A telephelyen az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 

intézményegységként működik. 

1.3. A költségvetési szerv típusa: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

1.4. OM azonosítója: 032719 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzata 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

3. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 

5. A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 

Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 

gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 

képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  

Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 

Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 

alábbiak szerint: 
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Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető hallássérült, 

nagyothalló vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai 

teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 
 

5.2. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6. Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 

Az óvoda kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv megnevezése, székhelye:  

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 

rögzítik. 

 

8. Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 235 fő 

Az intézmény székhelyén: 160 fő 

Az intézmény Eötvös K. úti telephelyén: 75 fő 

 

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 

legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 

Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézményben a foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, 

melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá nem tartozó 

munkaviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak 

foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései vonatkoznak.  

Az egyéb jogviszonyokra (pl. megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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11. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 4065 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kazinczy u. 11. sz. alatt, 

 3228/3 hrsz.-ú, természetben az Nagykőrös, Eötvös K. u. 8. sz. alatt található 

ingatlanok és 

 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 

Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 

önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 

12. Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felvételi körzetek 

 

 

ZÁRADÉK:  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 30.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 2013. március 28. napján kelt Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

 

           DR. CZIRA SZABOLCS  

                      polgármester  
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1. sz. melléklet 

 

 Nagykőrösi Mese-vár Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 

 

 

Ádám L. u. 

Ady E. u. 

Alpári u. 

Alsónyomási sor 1, 3, 6 

Angyal u. 

Aradi u. 

Árboz u. 

Árpád u. 

Attila u. 

Bajza u. 

Bakos A. u. 

Balassa u. 

Balla G. u. páratlan 31-től 

Balla G. u. páros 42-től 

Baracsi u. 

Barátszilos dűlő teljes 

Barcsay u. 

Baross G. u. 

Bem J. u.  

Bolygó u. 

Brassói u. 

Cinege u 

Czira-Kovács L. u. 

Csiga u. 

Csillag u. 

Dankó P. u. 

Délibáb u. 

Derkovits u.  

Dévai u. 

Duna u. 

Encsi u. 

Enyedi u. 

Eötvös K. u. 

Eper u. 

Erdei F. u. 

Esed dűlő teljes 

Esedi u. 

Fáskert u. 

Fácán u. 

Filó L. u. 

Futár u. 

Gárdonyi u. 

Gólya u. 

Gyimes u. 

Hangács dűlő teljes 

Hangácsi u. 

Hargita u. 

Háromszék u. 

Hattyú u. 

Helmeczi u. 

Ibolya u. 

Irinyi J. u. 

Jósika u. 

Kálmánhegy dűlő teljes 

Kálvin tér 

Kassai u. 

Kasza u. 

Katona J. u. 

Kazinczy u. 

Kecskeméti út páros 

Kolozsvári u. 

Kölcsey u. 

Krúdy Gy.  u. 

Kustár u. 

Liszt F. u. 

Losonczy u. páratlan 35-

től 

Losonczy u. páros 64-től 

Lőcsei u. páratlan 

Luther u. 

Madách u. 

Maros u. 

Mikes K. u. 

Mintakert u. 

Nádasdy u. 

Nyereg u. 

Pozsonyi u. páratlan 3-ig 

Pozsonyi u. páros 10-ig 

Puskás T. u. 

Radnóti u. 

Rigó u. 

Salamon F. u. 

Sas u. 

Sólyom u. 

Szamos u. 

Szeglet u. 

Szolnoki u. páratlan 

Szolnoki u. páros 54-től 

Temesvári u. 

Temetőhegy d. teljes 

Temetőhegyi út 

Tetétlen 

Tiborc u. 

Tímár u. 

Tisza u. 

Tóth J. u. 

Turán u. páratlan 

Tusnád u. 

Tündér u. 

Vajda J. u. 

Váncsodi u. 1. 

Váncsodi u. páros 22-ig 

Várkonyi u. 

Vörösmarty u. 

Zrínyi u. páratlan 71-től 

Zsíros dűlő teljes 
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73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 

Alapító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) és 83. § (2)-(3) bekezdése, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal a 

 

Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratát  

 

az alábbiak szerint adja ki: 

 

1.) A költségvetési szerv neve: Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 

A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Ifjúság u. 22. 

1.1. A költségvetési szerv alapítója: 

 Városi Tanács, 1976. Ifjúság úti óvoda 

         Kossuth L. úti óvoda 

1.2. A költségvetési szerv telephelye:   

2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 45. 

A telephelyen az intézmény alapfeladatát ellátó szervezeti egység 

intézményegységként működik. 

 

1.3. A költségvetési szerv típusa: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján óvoda. 

1.4. OM azonosítója: 032717 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzata 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

4.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A költségvetési szerv közfeladata az Nkt. 4. § 1. a) pontja szerint óvodai nevelés. 

 

5.) A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1. Alaptevékenysége: 

Az óvoda az Nkt. 8. §-ában foglaltak alapján alaptevékenységi körében a 

gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja személyiségük és 

képességeik fejlesztését, közösségi életre történő felkészítésüket.  

Az intézmény óvodai fejlesztő program keretében biztosítja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. 

Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelését az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak alapján az 

alábbiak szerint: 



  

 

Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az óvodai nevelését, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető önálló 

helyváltoztatásra képes mozgásszervi fogyatékos, hallássérült, nagyothalló, vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, dyslexia, 

dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, fennáll az iskolai teljesítmény specifikus 

fejlődési rendellenességeinek veszélyeztetettsége. 
 

5.2. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
iskolai előkészítő oktatás TEÁOR 8510 

   szakágazata és száma: óvodai nevelés (851020) 

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6.) Illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 

Az óvoda kötelező felvételi körzetét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv megnevezése, székhelye:  

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 

rögzítik. 

 

8.) Férőhelyek száma, maximális gyermeklétszám: 190 fő 

Az intézmény székhelyén: 90 fő 

Az intézmény Kossuth Lajos úti telephelyén: 100 fő 

 

9.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 

legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A megbízás és a megbízás visszavonása a 

Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Az intézményben a foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, 

melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá nem tartozó 

munkaviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak 

foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései vonatkoznak.  

Az egyéb jogviszonyokra (pl. megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 



  

 

 

11.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 2400/3 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Ifjúság u. 22. sz. alatt, 

 998/17 hrsz.-ú, természetben a Nagykőrös, Kossuth L. u. 45. sz. alatt 

található ingatlanok és 

 a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 

Az ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal rendelkezik.  

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal az óvoda a hatályos 

önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.  

 

12.) Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felvételi körzetek 

 

 

ZÁRADÉK:  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 30.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 2013. március 28. napján kelt Nagykőrös 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

 

 

 

           DR. CZIRA SZABOLCS  

                      polgármester  

  



  

 

1. sz. melléklet 

Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda 

felvételi körzetébe tartozó utcák jegyzéke 

 

 

 

Aulich u. 

Bárány u. 

Bástya u. 

Béke u. 

Bethlen G. u. 

Bolgár u. 

Csipvári u. páratlan 29-47-ig 

Csipvári u. páros 8-tól 

Csóka u. 

Csókáserdő dűlő teljes 

Déli u. 

Esze T. u. 

Fény u. 

Földvári u. 

Gógány dűlő páratlan 31-től 

Gombai u. 

Gulyás u. 

Gyár u. 

Gyöngyvirág u. 

Hajnal u. páratlan 

Hajnal u. páros 2, 4 

Hársfa u. 

Határ u. páratlan 1-33-ig 

Határ u. páros 

Honvéd u. páros 

Hóvirág u. 

Hunyadi u. páratlan 

Ifjúság u. 

József A. u. 

Juhász u. 

Kárpát u. páratlan 37-től 

Kárpát u. páros 46-tól 

Kinizsi u. 

Kiss E. u. 

Knézich u. 

Kodály Z. u. 

Kossuth L. u. páratlan 13-tól 

Kossuth L. u. páros 36-tól 

Lantos u. 

Lázár V. u. páros 2-8-ig 

Lencsés-V. d. teljes 

Május 1. u. 

Március 15. u. 

Mátyás u. 

Muskátli u. 

Nagy S. u. 

Nagyerdő dűlő teljes 

Napkelet u. 

Németh I. u. 

Nyár u. 

Nyárkútrét dűlő teljes 

Orgona u. 

Örkényi u. 

Pálfái Bánom dűlő teljes 

Pásztor u. 

Pótharaszti u. 

Pöcök dűlő teljes 

Pöltenberg u. 

Regős u. 

Rózsa u. 

Schweidel u. 

Sirató u. 

Szabó E. u. 

Száraz dűlő teljes 

Szegfű u . 

Szőlő u. 

Szurdok dűlő teljes 

Tabán u. 

Tárogató u. 

Tavasz u. 

Thököly u. 

Tormás u. páratlan 29-től 

Tüzér u. páratlan 

Újvilág u. 

Világos u. 

Zalán u. 

Zápor u. 

 



  

 

73/2013. (V. 30.) önkormányzati határozat melléklete 

 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

Alapító Okirata 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a muzeális 

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

törvény 37/A. § (7) bekezdésére, 48. §-ára, 64. § (2) bekezdésére, valamint 78. §-ára, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a  

 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

  

1.) A költségvetési szerv neve, székhelye: 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.  

 

1.1. Létrehozásáról rendelkező határozat:  

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2007. (IX.27.) ÖT. sz. határozata 

 

1.2. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Arany János Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. 

Szabó Károly Városi Könyvtár, 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6. 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Arany János Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény, 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 

 

1.3. A költségvetési szerv tagintézménye és telephelyei:  

- Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  

2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 

2750 Nagykőrös, Abonyi u. 9. 

2750 Nagykőrös, Jókai u. 19. 

 

- Szabó Károly Városi Könyvtár  

2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6. (Felnőtt könyvtár) 

2750 Nagykőrös, Jókai u. 10. (Gyermekkönyvtár) 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzata  

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

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

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 



  

 

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az intézmény (kulturális központ, felnőtt és gyermek nyilvános könyvtár, közérdekű 

muzeális gyűjtemény) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. §-a, 55. §-a és 64. § (2) bekezdése 

alapján gondoskodik a nyilvános könyvtári feladat ellátásáról, a 73. §-74. §-75. §-76. §-a 

alapján gondoskodik a közművelődési alaptevékenység ellátásáról, a 37/A. §-a és 48. §-a 

alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, 

nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és 

publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, 

közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

 

5.) A költségvetési szerv tevékenysége 

5.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei 
5.1.1. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat 

rendez.  

Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 

tartó tanulás folyamatához, együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel 

és közművelődési, könyvtári és múzeumpedagógiai programjaival segíti az 

iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, segíti az oktatásban, 

képzésben részt vevők információellátását, biztosítja a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, tudás-, információ- és 

kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az 

ország versenyképességének növeléséhez.  

Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 

nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 

élénkítését. 

 

5.1.2. A nyilvános könyvtári ellátás keretében tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 

könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más 

könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum- és információcserében, biztosítja az elektronikus 

könyvtári dokumentumok elérhetőségét. 

A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. 

 

5.1.3. A muzeális intézmény őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja a kulturális 

javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált 

együttesét, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység 

lehetőségét. 

Elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot 

biztosít.  

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja. 

Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális 

örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, 

levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos 

köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés 

intézményeivel. 



  

 

Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 

kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 

tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 

 

5.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

581100  Könyvkiadás 

581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

932919  M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 

900300 Alkotóművészet 

 

5.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

910100  Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek felső határa a módosított 

kiadási előirányzatok arányában: 

A vállalkozási tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5%. 

 

6.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 

Nagykőrös város közigazgatási területe. 

 

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv megnevezése, székhelye:  

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

A költségvetési szervek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 

rögzítik. 

 

8.) A költségvetési szerv szakmai besorolása:  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által meghatározott feladatok ellátására létesített közművelődési intézmény, 

nyilvános városi könyvtár, és közérdekű muzeális gyűjtemény, melynek gyűjtőterülete 

kiterjed Nagykőrös város közigazgatási területére.    

 

    



  

 

9.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján legfeljebb 5 éves 

határozott időtartamra.  

A megbízás és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb 

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézményben a foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti 

jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá nem tartozó 

munkaviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak 

foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései vonatkoznak.  

Az egyéb jogviszonyokra (pl. megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

11.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az alábbi ingatlanok tekintetében az irányító szerv tulajdonjoggal bír, a költségvetési 

szerv feladatellátását szolgáló a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak 

feletti rendelkezési jog a költségvetési szervet a hatályos önkormányzati 

vagyonrendeletben foglaltak betartásával önállóan megilleti:   

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

- 1640 hrsz-ú, természetben Nagykőrös, Széchenyi tér 6. sz. 

- 18/2/A/1 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Jókai u. 10. sz. 

- 5669/1 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Ceglédi u. 19. sz. 

- 5512 hrsz.-ú természetben Nagykőrös, Abonyi u. 9. sz. alatti ingatlanok. 

- A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 

Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására, 

cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.  

 

ZÁRADÉK:  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Arany János Kulturális 

Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 73/2013. (V. 30.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 2013. március 28. napján kelt 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (III. 28.) önkormányzati 

határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2013. május 30. 

           DR. CZIRA SZABOLCS  

                      polgármester  



  

 

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  Magyarországi önkormányzatok 

együttműködési keret-megál-

lapodása a helyi és országos 

szintű idősügyi helyzet 

javításáért 

 

 

 

 

K I V O N A T  
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

74/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti 

Magyarországi önkormányzatok együttműködési keret-megállapodását a helyi és 

országos szintű idősügyi helyzet javításáért. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési keret-

megállapodás aláírására. 
 

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

Határidő:  1. pont: 2013. május 30. 

   2. pont: 2013. június 15. 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



  

 

Magyarországi önkormányzatok együttműködési keret-megállapodása a helyi és 

országos szintű idősügyi helyzet javításáért 
 

A megállapodás létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint 

kezdeményező partner, másrészről Nagykőrös Város Önkormányzata, mint együttműködő partner (a 

továbbiakban: együttműködő felek) között a mai napon és az alábbiak szerint: 

1. Az együttműködési keret-megállapodás aláírásával együttműködő felek megállapodnak 

abban, hogy az idősügyi helyzet javításának érdekében közösen és szoros együttműködésben 

tevékenykednek: 

 az időseket érintő társadalmi szemlélet javításáért az idősekről kialakult sztereotípiák 

megváltoztatásával, az időskor értékeinek hangsúlyozásával,  

 a minőségi időskorral kapcsolatos jó gyakorlatok, tudás és tapasztalatok 

megosztásával és 

 az időseket érintő helyi és országos jogi szabályozás előmozdítására (törvény, 

rendeletek, egyéb  jogszabályok, stratégia) tett szakmai javaslatok elkészítésével a 

jelenlegi jogszabályokkal kapcsolatos visszajelzések alapján. 

 

2. Együttműködő felek az együttműködés céljait az alábbi hosszú távú feladatok 

megvalósításával kívánják elérni: 

 társadalmi szemlélet formálása, pozitív kép kialakítása és erősítése kampányok és 

akciók segítségével helyi és országos szinten, 

 jogi szabályozás előmozdítása a kormányzat felé történő visszacsatolások segítségével 

(szakmai szervezeteken és önkormányzati szövetségeken keresztül), törvényjavaslat 

előkészítésével, 

 közös platform, tudásbázis, stb. működtetése a jó gyakorlatokkal kapcsolatos 

tapasztalatok és információk megosztására, kicserélésére, 

 közös kommunikációs és lobbytevékenység, 

 közös pályázatok, illetve hazai pályázati alapok kezdeményezése és 

 rendszeres szakmai találkozók, rendezvények szervezése. 

 

3. Az együttműködésben partneri félként szereplő Nagykőrös Város Önkormányzata vállalja, 

hogy jelen keret-megállapodás aláírását követően a közösen elkészítendő éves akcióterv 

megvalósításában aktívan részt vesz. 

        

4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen 

információt cserélnek egymással, képviselőik révén részt vesznek a szakmai 

megbeszéléseken, találkozókon, továbbá kijelentik, hogy az együttműködés céljainak 

megvalósításában legjobb tudásuk szerint közreműködnek. 

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. 

Budapest, 2013. ………….…..     

 

 

 

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

Dr. Hoffmann Tamás        Dr. Czira Szabolcs 

                  Újbuda Önkormányzat                                    Nagykőrös Város Önkormányzat  

             polgármestere                                                          polgármestere 

  kezdeményező partner képviselője       együttműködő partner képviselője 

 

  



  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  Tanyaprogramban fel nem 

használt támogatás lemondása 

 

 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

75/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata a „Gépbeszerzés a nagykőrösi földutak rendezésére” című 

7.988.300 Ft összköltségű (Hatósági szerződésszám: 3358-10/2012/NAKVI) pályázatának 

megvalósításakor fel nem használt 4.572,-Ft támogatási összegről lemond.  

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: azonnal          

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

  



  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  A 149/2012. (X.25.) számú 

önkormányzati határozattal 

meghozott döntés megerősítése 

 

 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

76/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 149/2012. (X.25.) számú 

önkormányzati határozatát, mely szerint önkéntes társulásban a továbbiakban nem kíván 

közreműködni. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzata 2013. december 31. napjával kiválik a Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulásból (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., a továbbiakban Társulás) 

 

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

szükséges dokumentumok aláírására és a Társulási Tanács kiértesítésére. 

 

Határidő:  1. pont: 2013. május 30. 

   2. pont: 2013. december 31. 

    3. pont: hitelesítést követő 8 napon belül 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 



  

 

 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  Az épített örökség helyi 

értékeinek védelmére adható, 

rendeletben szabályozott 

önkormányzati támogatás 2013. 

évi II. pályázatának kiírása 

 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

77/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az épített örökség helyi 

értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően -, támogatja a mellékelt Pályázati 

felhívás közzétételét. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  a jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 nap 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



  

 

Melléklet 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

(2013. II.) 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható 

önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az 

alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 

 

A pályázat célja: 

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a 

települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által. 

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek 

közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett 

munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2013. évben is.  

 

Támogatható tevékenységek: 

Támogatásban részesíthetők azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése a 

város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter 

megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. A pályázható tevékenységek körébe 

tartozik az épület közterületre vagy közcélú magánterületre néző egy vagy több teljes 

homlokzatára kiterjedő  

 felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése  

 homlokzat nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, valamint ezek nem eredeti 

volta esetén, azok engedélyezett terv szerinti visszaállítása  

 a homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő 

áthelyezése, a használatban nem lévők eltávolítására  

 a homlokzaton utólagos vízszigetelési munkálatok  

 az egyediséggel, vagy településképi jelentőséggel bíró tetőhéjazat javítása, cseréje; 

valamint épületbádogos munkálatok 

 az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületeket érintő 

bontás, amennyiben a közterületre néző homlokzatot eredeti állapotban megőrzik, 

vagy eredeti állapot szerint helyreállítják 

 

A támogatható épületek meghatározása: 

Nagykőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (VI. 25.) ÖT. számú rendelet 

35.§-a által három kategóriába sorolt, védelem alá tartozó épületek (amelyek listáját a 

rendelet 1-2. számú függeléke, ill. 3. számú melléklete tartalmazza), valamint a védett 

településszerkezeten belüli, a településképet meghatározó épületek. 

A támogatás odaítélésekor előnyben részesül az „országos műemléki védettség alatt álló 

épület” és a „helyi védettségű épületeket, feltétlen megtartandó védelemmel” kategóriába 

sorolt épületekre benyújtott pályázat. 

 

Kedvezményezettek köre: 
Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, 

gazdasági társaság, civil szervezet, mely a támogatható épület tulajdonosa, használója. 

  



  

 

A támogatás mértéke: 
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, amely a 

Támogatásigénylési adatlap mellékleteként benyújtott, a pályázott munkanemekre 

vonatkozó költségvetés elfogadott tételei alapján az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet 12.§-a alapján kerül meghatározásra.  

 

A benyújtandó dokumentumok: 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a kiíró által megadott egységcsomag szerint:  

 támogatásigénylési adatlapot 

 nemleges nyilatkozatot helyi adótartozásról, ill. fizetési hátralékról 

 önerő rendelkezésre állási nyilatkozatot 

 az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát 

 az épület állapotának bemutatását szolgáló színes fotókat 

 a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést a tervező vagy kivitelező által hitelesítve 

 az elvégezni kívánt munka ismertetését 

 tulajdonosi nyilatkozatot (adott esetben) 

 1 pld. építési engedélyezési tervdokumentáció másolatát, valamint 1 pld. jogerős 

engedélyezési határozat másolatát (adott esetben) 

 1 pld. kivitelezési tervdokumentáció másolatát (adott esetben) 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 23.  

 

A pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat Nagykőrös Város Építészeti-műszaki Tervtanácsa a benyújtási 

határidőt követő 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a képviselő-testület elé 

terjeszti. 

 

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2014. június 30.  

 

Egyéb információk: 

 A pályázati hiányok pótlására nincs mód. 

 A nyertes pályázóval az önkormányzat Támogatási szerződést köt. A pályázónak a 

támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról 

pénzügyi elszámolást (a támogatott munkanemre vonatkozó, a pályázó nevére 

kiállított számlák csatolása) kell készítenie, amelyet az önkormányzat jogosult 

ellenőrizni.  

 A pályázatot egy példányban zárt borítékban, a pályázó nevének és címének 

feltüntetésével kell benyújtani. A boríték címzése: 

 

„Nagykőrös Városi Önkormányzat 

az épített örökség helyi értékeinek védelmére támogatási pályázata 2013. II.” 

 

 A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap és mellékletei 

beszerezhetők Nagykőrös Város Főépítészétől (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.), 

vagy az önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthetők.  

 

 

Dr. Czira Szabolcs sk.  

polgármester 



  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi vállal-

kozások munkahelyteremtő támogatá-

sáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. 

rendelete alapján Stamperoil Kft. által 

benyújtott kérelem elbírálása 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

78/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások 

munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. rendelete alapján 

benyújtott kérelmet támogatja az alábbiak szerint: 

 

Támogatott Székhely Támogatott új 

álláshelyek száma 

Támogatási összeg 

STAMPEROIL 

Kft. 
Nagykőrös 1 300.000 Ft 

  

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

1. pontban meghatározott társas vállalkozással a támogatási szerződés megkötésére, a 

mellékletben foglalt szerződés-tervezet szerint. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs, polgármester 

 

Határidő: 1. pont: 2013. május 30. 

  2. pont: 2013. június 30. 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



  

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata 

    székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

képviseli Dr. Czira Szabolcs, polgármester, 

mint támogató (továbbiakban: Támogató)  

 

másrészről:    Cégnév/Név:  STAMPEROIL Kft. 

képviselő:  Kecskés Márk 

Adószám, adóazonosító jel: 23856400-2-13 

Számlavezető pénzintézet neve: Orgovány és Vidéke 

Takarékszövetkezet 

Bankszámla száma: 52400092-11102429 

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),  

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:   

 

I. 

A szerződés tárgya 

 

1) Szerződő Felek rögzítik, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III. 

27.) ÖT sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján Kedvezményezett 2013. március 21-

én beérkezett kérelmét az önkormányzat …/2013. (V.30.) önkormányzati határozatával 

300.000 Ft, azaz háromszázezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak – az abban meghatározottak szerint - a jelen 

támogatási szerződés megkötésére. 

 

2) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés I./1. pontjában szereplő 

támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.12.15-i 1998/2006/EK Európai 

bizottsági rendelettel (HL L sorozat 379/5/ 2006.12.28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK 

rendelet) összeegyeztethető és csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

A támogatás támogatástartalma: 277.465 Ft. 

 

3) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a 

fent említett rendelet alapján, a helyi vállalkozások számára új álláshelyek létrehozásának 

támogatása céljából a jelen támogatási szerződés I/1. pontjában szereplő támogatási 

összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett 

kizárólag a rendeletben meghatározott Nagykőrös város közigazgatási területén 

megvalósításra kerülő létszámfejlesztés bérköltségeire fordíthatja. 

  

4) Kedvezményezett vállalja, hogy a kérelmében vállaltaknak megfelelően egy álláshelyet 

létesít, és azt jelen megállapodás aláírásától számított 60 napon belül betölti. 

Kedvezményezett továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az időponttól kezdődően 

ezt a létszámát, továbbá a kérelmében megjelölt - a létszámbővítéssel érintett székhelyén a 

kérelem benyújtás előtti 12 hónapban meglévő (1 évet el nem érő működés esetén a 

megelőző hónapok) – 0 fő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát két évig, azaz 



  

 

….......év......................hó.............napjáig fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 

létszámbővítést a rendeletnek megfelelően a következő időszakokra teljesíti: 

a) a támogatott álláshely betöltésétől kezdve a betöltés naptári évének december 31. 

napjáig tartó időszakban;  

b) az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között tartó időszakban;  

c) az álláshely létesítését követő második év január 01-jétől kezdődően a támogatott 

álláshely betöltésétől számított két év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a) pontra 

figyelemmel január 01-én kezdődött.  

 

 

5) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő álláshelyek betöltésére 

a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által 

kiközvetített, nagykőrösi állandó lakhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - 

rendelkező egy fő regisztrált álláskeresőt alkalmaz.  

 

Amennyiben a Kedvezményezett a létszámfeltöltést nem a szerződésben rögzített 

személyek köréből tölti fel, a támogatást nem veheti igénybe.  

Amennyiben a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ceglédi 

Kirendeltsége nem tud megfelelő regisztrált álláskeresőt kiközvetíteni, és ezt írásban 

Kedvezményezett felé igazolja, Kedvezményezett jogosult a többletlétszámot a nem 

regisztrált nagykőrösi állandó lakhellyel rendelkező álláskeresővel betölteni. 

 

II. 

A csekély összegű (ún. de minimis) támogatások alkalmazására vonatkozó szabályok 

 

1) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható 

valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:  

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához 

kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak nyújtott támogatás; 

b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és 

forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:  

i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az 

érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre,  

ii. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 

továbbítástól függ;  

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 

tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül 

kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 

támogatás;  

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;  

f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató 

vállalkozásoknak nyújtott támogatás;  

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő 

vállalkozások számára nyújtott támogatás;  

h) a nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.  

 



  

 

2) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 

támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg 

a 200.000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget.  

 

3) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi 

évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes 

összegét kell figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélés 

időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. 

 

4) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek 

vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott 

összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. 

 

5) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus 

formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni az önkormányzat részére, a vállalkozás 

által a megelőző két pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) 

támogatásról. ( A kérelemhez csatolt 3. sz. nyilatkozat.) 

 

 

III. 

 

A támogatás összege és felhasználásának feltételei 

 

 

1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek új álláshely létrehozásához és betöltéséhez  

vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás összege 300.000 Ft, azaz  

háromszázezer Ft. 

 

2) Támogató vállalja, hogy a támogatási összeget két egyenlő részletben folyósítja 

Kedvezményezett részére az alábbiak szerint: 

 

i. az álláshely betöltését igazoló iratok Támogató általi átvételét követő 30 napon 

belül 150.000 Ft összeget Támogató átutalja Kedvezményezett bankszámlájára 

ii. az i) pontban meghatározott igazolások átvételétől számított két év leteltét 

követően Kedvezményezett nyilatkozik az átlagos statisztikai létszámáról és a 

vállalt foglalkoztatási kötelezettség meglétéről. Amennyiben ez megfelel a jelen 

szerződésben vállaltnak, Támogató 150.000 Ft összeget Kedvezményezett 

bankszámlájára utal. 

 

3) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási 

összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatási cél kapcsán felvételre kerülő 

munkavállalói létszám után kifizetendő/megfizetendő - a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 79.§ (2) és (4) bekezdése szerint elszámolható - bér- és annak járulékai 

(nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék és munkaadói járulék) költségekre használja fel.   

 

 



  

 

4) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása a jelen szerződés 

aláírását követően csak akkor kezdhető meg, ha a kérelem benyújtása előtti 12 hónapban 

(1 évet el nem érő működés esetén a megelőző hónapokban) mért átlaglétszámát 

megtartva a vállalt létszámtöbblet felvétele a jelen szerződés I/4. pontjában meghatározott 

határidőben megkezdődik.  

 

Amennyiben Kedvezményezett a rendeletben meghatározottak szerint igazoltan, 

önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott álláshelyet, és azt Kedvezményezett 

Támogatónak haladéktalanul bejelenti, Támogató az álláshely betöltésére biztosított 

határidőt az észleléstől számított legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.  

 

5) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett jelen szerződésből adódóan 

keletkező esetleges visszafizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékául 

Kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást ad Támogató 

számára. 

 

6) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésének feltétele a 

támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatokon túl az alábbi iratok együttes és hiánytalan 

átadása Támogató részére: 

 

a) Kedvezményezett felhatalmazása azonnali beszedési megbízás benyújtására 

valamennyi jelenlegi bankszámlájára valamint nyilatkozata arról hogy pénzintézeti 

jelzőszám változása esetére bejelentési kötelezettséget vállal azzal, hogy az újonnan 

létesített bankszámlára is felhatalmazást ad Támogató számára azonnali beszedési 

megbízásra benyújtására; 

b) Kedvezményezett elektronikus, vagy írásos nyilatkozata jelen szerződés aláírását 

megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatások összegéről, 

amennyiben jelen támogatásra vonatkozó kérelméhez csatolt ilyen irányú 

nyilatkozatában közölt adatok jelen szerződés aláírásáig megváltoztak. 

 

7) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződés hatálya alatt együttműködik 

Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében  

a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben jelen szerződés aláírásától 

számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból 

nem kezdődik meg, 

b) a jelen szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő munkavállalót 

a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében teljes- vagy 

részmunkaidőben foglalkoztatja, 

c) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen szerződés fennállásának tartama alatt ellene 

csőd vagy felszámolási, illetve végelszámolás indul, 

d) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása 

keletkezik, 

e) jelen szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja 

minden, a cég formáját, működését érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, 

összevonás, megszűnés). 

 

IV. 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 

 

 



  

 

1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében 

vállalja, hogy: 

a) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről az 

ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet (statisztikai létszámra 

vonatkozó nyilvántartás valamint munkaügyi nyilvántartás a támogatás futamidejére 

vonatkozóan, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben tartalmazza a munkavállaló 

személyi adatait, munkába állásának időpontját, valamint a munkaügyi központ 

igazolását a kiközvetítésről). 

b) Támogató által elvégzendő ellenőrzési tevékenységhez az igényelt adatszolgáltatást és 

segítséget biztosítja. 

 

2) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást 

üzleti titok címén nem tagadja meg. 

 

3) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az esetlegesen felmerült visszafizetési 

kötelezettséget, ezek teljesítését évente ellenőrzi. 

 

V. 

A szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés korábbi pontjaiba ütköző 

magatartáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: 

a) Kedvezményezett a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna, 

b) a jelen szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon 

túli késedelemmel teljesíti, 

c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a 

jelen szerződés megkötésekor, akár az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy 

valótlan nyilatkozatot tesz, 

d) a jelen szerződésben és nyilatkozatokban vállalt létszámbővítés, illetőleg annak 

fenntartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, 

e) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, 

f) a jelen hatósági szerződés IV. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza,  

g) jelen szerződés aláírásától számított 5 évig Nagykőrös Város közigazgatási területén 

székhelyét megszünteti. 

 

2) Szerződésszegés esetén Kedvezményezett köteles a támogatási összeget a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy 

összegben visszafizetni.  

 

3) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a rendeletben, 

illetve jelen támogatási szerződésben foglalt feltételeknek Kedvezményezett nem tett 

teljes mértékben eleget, Kedvezményezettet a rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdése szerint 

időtartam-arányos és létszámarányos visszafizetési kötelezettség terheli, mely 

visszatérítési szabályokat Támogató együttesen alkalmazza. A jogosan igénybevett 

támogatási összegen felül visszatérítendő összeget a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelten kell az Önkormányzatnak visszafizetni.  

 

 

 



  

 

4) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának 

Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi 

kézhezvételét követő 30 nap. 

 

5) Támogató a támogatás visszakövetelését azonnali beszedés útján érvényesíti 

 

 

VI. 

A szerződés egyéb rendelkezései 

 

Az 1. sz. melléklet és a kérelemhez csatolt nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik. 

 

Szerződő Felek a … számozott oldalból álló, 3 db - egymással szó szerint megegyező - 

eredeti példányban készült jelen szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat 

megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták. 

Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására 

 

 

Nagykőrös, 2013. .......................................   Nagykőrös, 2013. .......................................  

 

 

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

Dr. Czira Szabolcs      Kedvezményezett  

   polgármester 

                     

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

Nagykőrös, 2013. ………………………… 

 

 

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

   Kiss Péter 

 irodavezető 



  

 

1. sz. melléklet 

 

FELHATALMAZÁS  

azonnali beszedési megbízás alkalmazására 

 

 

Alulírott, a ……………………………………………… (Kedvezményezett) 

(székhelye:………………………………..; adószáma/adóazonosító jele:……………………; 

képviseli: ………………………………………………………………………………..), az 

alábbi pénzintézetnél vezetett számlá(k)ra vonatkozóan ezennel felhatalmazom Nagykőrös 

Város Önkormányzatát, hogy a ……/2013 (V.30.) önkormányzati határozatával elfogadott 

2013. …………………..……napján megkötött támogatási szerződés szerint nyújtott vissza 

nem térítendő támogatás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségeim megszegése 

vagy nem teljesítése miatt felmerülő visszatérítési kötelezettségeim megfizetésére irányuló 

követelést a 10915008-00000003-70920005 számú számla javára „azonnali beszedési 

megbízás” alkalmazásával érvényesítse.  

 

A felhatalmazás visszavonásig érvényes, és csak Nagykőrös Város Önkormányzat írásbeli 

hozzájárulásával vonható vissza. 

 

A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama: 40 nap. 

 

Pénzintézet: ……………………………………….. 

 

Számlaszám: ……………………………………… 

 

Számlaszám: ……………………………………… 

 

Számlaszám: ………………………………………. 

 

 

Nagykőrös, 2011. ………………….. 

 

 

 

 

Kötelezett számlatulajdonos 

___________________________________________________________________________ 

Záradék: 

 

Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon 

történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a Kedvezményezett 

számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. 

 

 

Kelt: 

 

       ……………………………………......... 

         (pénzintézet) 

  



  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Javaslat kulturális-, 

közművelődési értékmegőrző, 

értékteremtő és értékközvetítő 

tevékenység támogatására 

benyújtott pályázatok 

elbírálására 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

79/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2013. (III. 28.) önkormányzati 

határozattal a kulturális -, közművelődési értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő 

tevékenység támogatási pályázatára kiírt 2.400.000 forint összeget az alábbiak szerint osztja 

fel: 

 

 

Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatási 

összeg 

Nagykőrösi Városi 

Nyugdíjas Szövetség 

III. Nyugdíjas Ki mit tud? rendezvényen 

való részvétel (2013. május 24-26.): szállás- 

és útiköltség 

100.000.-Ft 

Petőfi Sándor Általános 

Iskola és Kollégium 

Suli majális (2013. május 11.): 

eszközbeszerzés, kézműves szolgáltatási díj, 

étkezési költség, egyéb költség 

50.000.-Ft 

Country Tours Bt. Séta Nagykőrös központjában c. kiadvány 

második kiadása: nyomdai munka, 

szerkesztés, kötészet költsége 

100.000.-Ft 

Country Tours Kft. III. Virágos Térségünkért c. konferencia 

(2013. április 27.): sátorbérlet, nyomdai 

költség, utazási költség, előadók 

tiszteletdíja, technikai eszközök) 

100.000.-Ft 

Relevé TSE Gálaműsor: színházterem bérlés, 

fénytechnika, díszlet, jelmezek, promóciós 

anyagok, előadók, média felvétel költségei 

200.000.-Ft 

Mozgáskorlátozottak 

Közép-magyarországi 

Regionális Egyesülete 

Kézműves alkotótábor (2013. július 8-13.): 

szállás, étkezés, személyi segítés, 

eszközbeszerzés, kiállítás költségei, díjazás, 

belépők, egyéb költségek 

200.000.-Ft 

Körtánc Egyesület Helloween Musical Party: fellépti- és 

próbadíjak, díszlet, jelmez, hang- és 

fénytechnika, terembérlet, plakátkészítés 

500.000.-Ft 



  

 

Arany János Kulturális 

Központ 

Múzeumok éjszakája (2013. június 22.): 

fénytechnika, tiszteletdíj, múzeumi koncert, 

marketingköltségek, szerzői jogdíjak, 

eszközök, biztonsági szolgálat 

200.000.-Ft 

Károli Gáspár Református 

Egyetem Tanítóképző 

Főiskolai Kar 

Ünnepi hangverseny (2013. október 23.):  

útiköltség, hirdetési költség 

20.000.-Ft 

Nagykőrösi Lovas 

Sportegyesület 

XIII. Nagykőrösi Lovasrendezvény – V. 

Díjugrató Verseny: hagyományőrző, 

múltidéző, extrém lovas bemutató: pálya 

előkészítés,talajmunkálatok,eszközbeszerzés 

130.000.-Ft 

Nagykőrösi Városi 

Nyugdíjas Klub Egyesület 

Nagykőrösi Napok főzőverseny: 

ajándéktárgy, oklevél (Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal által megvásárlása 

útján) 

50.000.-Ft 

ÖSSZESEN  1.650.000.-Ft 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2013. (III.28.) önkormányzati 

határozatával kiírt pályázat szerinti 2.400.000.-Ft összegből az 1. pontban fel nem osztott 

750.000.-Ft-ot tartalékba helyezi, így a fenti határozattal tartalékba helyezett 600.000.-Ft-tal 

együtt a kulturális keret előirányzaton 1.500.000.-Ft kerül tartalékba.  

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban meghatározott támogatott szervezetekkel a támogatási szerződések aláírására.  

 

 

Határidő:  1-2. pont:  2013. május 30. 

        3. pont:  jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül 

           
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy:  2013. évi sporttámogatási 

igények elbírálása 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

80/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 
 

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

4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklet I/3. pontja szerinti      8 000 000 forint 

sporttámogatási keretet – a beérkezett támogatási igények alapján – az alábbiak szerint osztja 

fel: 

 

Sportszervezet  Támogatott cél Támogatási 

összeg 

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas 

Szövetség 

Városi sportnap 2013. június 8. 20.000.-Ft 

Helyettük, Értük, Velük Alapítvány Versenyeztetés 90.000.-Ft 

Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület Emlékverseny: Polgárőr OB 50.000.-Ft 

Nagykőrösi Kinizsi-Törtel FC Bajnokságban való szereplés 

(nevezési díj, játékvezetői és 

versenybírói díj, egyesületi 

tagdíj, licence díj, utazási 

költség, közüzemi költség) 

5.000.000.-Ft 

Kőrös Judo Egészség Nevelés Segítség 

SE 

Versenyeztetés 300.000.-Ft 

Petőfi Diáksport Egyesület Versenyeztetés, díjazás 50.000.-Ft 

Pityke KSE Megyei utánpótlás 

bajnokságban versenyeztetés 

350.000.-Ft 

Nagykőrösi Lovas SE XIII. Nagykőrösi Lovas 

rendezvény – V. Díjugrató 

Verseny 

500.000.-Ft 

Nagykőrösi Basafa Szabadidő és 

Tömegsport Egyesület 

XI. Nagykőrösi Őszi 

Futóverseny 

40.000.-Ft 

Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda SE Bajnokságban való részvétel és 

utánpótlás nevelés 

1.000.000.-Ft 

Petőfi Tenisz SE Birkózó szakosztály 

versenyeztetése 

100.000.-Ft 

ÖSSZESEN  7.500.000.-Ft 
 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sporttámogatási keret előirányzaton 

biztosított 8.000.000.-Ft-ból az 1. pontban fel nem osztott 500.000.-Ft-ot tartalékba helyezi. 

 



  

 

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

támogatott szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: 1-2. pont: 2013. május 30. 

  3. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

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

 polgármester jegyző 

 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  A nagykőrösi fiatalok 

tehetséggondozását kiszélesítő 

ösztöndíjpályázat kiírása a 

2013/2014. tanévre 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

81/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. tanévre 

„Tehetséggondozás kiszélesítése” címmel – a melléklet szerint – ösztöndíjpályázatot ír ki. 

 

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

2013/2014. tanév I. félévére megállapítandó ösztöndíj folyósításával kapcsolatos egyedi 

eljárások lefolytatására, végrehajtására és az ösztöndíjpályázat közzétételével kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  1. pont: 2013. május 30. 

  2. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül  

     és azt követően folyamatosan 

 

Felelős:   Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



  

 

Melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

„Tehetséggondozás kiszélesítése”  

címmel 

a 2013/2014. tanévre 

kiemelkedően tehetséges általános- és középiskolás tanulók részére. 

 

Pályázhatnak: 

 az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói, 

 hatosztályos gimnáziumok 7. és 8. osztályos tanulói, 

 középiskolák tanulói a 9. osztálytól. 

 

Feltételek: 

 Nagykőrösön állandó lakóhely, 

 példás vagy jó magatartás és szorgalom, 

 a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (jelenleg 

28 500,- forint/hó) kétszeresét nem haladja meg, 

 a pályázat benyújtását megelőző tanévben a szakminisztérium(ok) által hivatalosan 

meghirdetett és támogatott felmenő rendszerű tanulmányi versenyen legalább megyei (területi, 

regionális) 1-5. vagy országos 1-15. egyéni helyezés elérése. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 pályázó rövid bemutatkozása, 

 a pályázat benyújtását megelőző tanév tanulmányi versenyein elért eredmények igazolásának 

dokumentációja, 

 a család jövedelmét igazoló iratok (családi pótlék összegének igazolása is), 

 a lakcím igazolására szóló dokumentum másolata, 

 a magatartás és a szorgalom igazolására a pályázat benyújtását megelőző tanév 

bizonyítványának másolata. 

 

Az ösztöndíj mértéke 

 az általános iskolák és a hatosztályos gimnázium 7. és 8. osztályos tanulói esetén a minimálbér 

8%-a, azaz 7840,- forint/hó 

 középiskolai oktatási intézmény 9-12. osztályos tanulóinál a minimálbér 10%-a, azaz 9800,- 

forint/hó. 

 

Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól. 

 

A pályázatot az általános- és középiskolák tanulóinak 2013. szeptember 15-ig lehet benyújtani 

iskolájuk igazgatójának az előírt feltételek meglétét tanúsító okmányokat mellékelve. A tantestület 

által véleményezett pályázatokat az igazgatók 2013. szeptember 20-ig továbbítják Nagykőrös Város 

Önkormányzat polgármesterének címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.). 

 

A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottsága véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

Nagykőrös, 2013. május 30.                                    

 

              Dr. Czira Szabolcs 

         polgármester 



  

 

ZÁRT ÜLÉS! 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  KŐVA Zrt. 2013. I. negyedévi 

kontrolling beszámolója 

 

 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

82/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KŐVA Zrt. 2013. I. 

negyedévi Kontrolling beszámolóját. 

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a KŐVA Zrt. 

értesítését. 

 

Határidő: 1.)pontra: 2013. május 30. 

                  2.)pontra: Jegyzőkönyv hitelesítését követően  

 

Felelős:    1.)pontra: Vozárné Ragó Ildikó KŐVA Zrt. vezérigazgató 

                 2.)pontra: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 



  

 

ZÁRT ÜLÉS! 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

Tárgy:  Javaslat városi kitüntető címek 

adományozására 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

83/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben a Nagykőrösért 

Kitüntető Címet nem adományozza oda és dönt, hogy a Nagykőrösért Kitüntető Címért 

érkezett javaslatot nyilvántartásba veszi, melynek hatálya az elbírálásig él.  

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 30/2010. 

(XII.17.) rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Pro Urbe Nagykőrös 

Kitüntető Címre érkezett javaslat nyilvántartásba vételre kerül, hatálya az elbírálásig él. 

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

Határidő: legkésőbb 2014. május 31-ig 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 



  

 

ZÁRT ÜLÉS! 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

 

 

Tárgy:  Rendkívüli átmeneti segély 

kérelmek elbírálására javaslat 

 

 

 

 

K I V O N A T  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

84/2013. (V.30.)               önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete D. E. 2750 Nagykőrös, …….. u.  szám 

alatti lakos rendkívüli átmeneti segély megállapítása tárgyban az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság által hozott 35/2013. (IV. 10.) Eü. Szoc. Biz. I. fokú határozatot - a melléklet szerint 

– helybenhagyja. 

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.   Szabóné Irházi Zsuzsanna  sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 



  

 

 

Melléklet 

 

Ügyiratszám: 5846-    /2013.              Tárgy: D. E. 

Ügyintéző: dr. Ecsedi Viktória rendkívüli átmeneti segély     

megállapítása iránti ügye 

HATÁROZAT 

 

D. E. (szül.: Nagykőrös, ……………., an.: ……………..) 2750 Nagykőrös, …………… 

szám alatti lakos rendkívüli átmeneti segély megállapítása tárgyban hozott határozat ellen 

benyújtott fellebbezésére Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 35/2013. (IV. 10.) Eü. Szoc. Biz.  I. fokú határozatot, és 

azt 

helybenhagyja. 

 

A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. 

 

Ezen határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – 

bírósági felülvizsgálat kérhető a Budapest Környéki Törvényszéktől, mely az elsőfokú 

határozatot hozó szervnél nyújtható be. (Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármester, 2750 

Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

INDOKOLÁS 

 

D. E. (szül.: Nagykőrös, …….……..., an.: …………….) 2750 Nagykőrös, …………... szám 

alatti lakos rendkívüli átmeneti segély megállapítása iránt nyújtott be kérelmet 2013. február 

27. napján, melyet az I. fokú hatóság, Nagykőrös Város Önkormányzat Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 35/2013. (IV. 10.) Eü. Szoc. Biz. határozatával elbírált és kérelmező 

részére 61 125 forint rendkívüli átmeneti segélyt állapított meg. 

 

A kérelmező a törvényes határidőn belül, 2013. április 29. napján fellebbezést nyújtott be az I. 

fokú határozat ellen arra hivatkozással, hogy a megállapított átmeneti segély a szemüveg 

megvásárlásához nyújtott segítséget a családnak, melyet tisztelettel megköszön, azonban a 

gyermekei hiperaktivitás és figyelemzavar miatt speciális gondozást, különös fejlesztést 

igényelnek, melynek költségeit a család jövedelméből finanszírozni nem tud. 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 43. § (1) bekezdése alapján: „Különleges méltánylást 

érdemlő esetben rendkívüli átmeneti segély adható.” 

 

A Rendelet 43. § (2) bekezdése szerint: „Rendkívüli átmeneti segély egy család részére egy 

naptári évben legfeljebb egyszer adható.” 

 

A Rendelet 43. § (4) bekezdése alapján: „Különös méltánylás esete 

 

a) az elemi kár, 

b) a kérelmező, vagy a családban élő személy tartós betegsége miatti 

jövedelemcsökkenés, váratlan rendszeres nagyobb kiadás /műtét, kórház, gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz/, 

c) váratlan lakáshelyzet megoldatlansága /bérleti, albérleti jogviszony megszűnése/, 



  

 

d) kérelmező önhibáján kívüli létfenntartását veszélyeztető élethelyzet megoldása 

/tüzelő, élelmiszer, ruházat hiánya/.” 

 

A felterjesztett iratokból megállapítható, hogy kérelmező rendkívüli átmeneti segély 

megállapítása iránti kérelmét arra hivatkozással terjesztette elő, hogy egyedül neveli 

gyermekeit, a család egy főre jutó jövedelme alacsony, melyből a szükséges szemüveget (3 

db.) és a speciális fejlesztés költségeit finanszírozni nem tudja. 

 

A család jövedelmét 51 800 forint összegű családi pótlék, kérelmező részére folyósított 

26 550 forint ápolási díj, nagykorú gyermeke részére folyósított 22 800 forint foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, valamint 28 000 forint gyermektartásdíj képezi, összesen 129 150 

forint. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem 32 288 forint. 

 

Kérelmező nagykorú fia 2012. 09. 10. napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesül, kérelmező 2010. 12. 15. napjától alanyi ápolási díjban, valamint 2012. 12. 28. 

napjától 2013. 12. 27. napjáig közgyógyellátásban részesül. Gyermekei után 2012. 05. 26. 

napjától 2013. 05. 25. napjáig rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény van részére 

megállapítva. Normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra és kifizetésre 2013. 

02. 01. napjától 2014. 01. 31. napjáig, 50 400 forint összegben. 2013. évben 10 000 forint 

átmeneti segélyben részesült. 

 

A fellebbezésben foglaltak és a rendelkezésre álló iratok megvizsgálását követően 

megállapítható, hogy az I. fokon eljáró hatóság jogszerűen járt el, a különleges méltánylás 

esetének fennállására tekintettel (gyógyászati segédeszköz szükséglet) támogatta a kérelmező 

kérelmét, és részére, figyelembe véve a Lukács Optika Látszerész Kft. ajánlatát, 3 x 20 375 

forint, mindösszesen 61 125 forint rendkívüli átmeneti segélyt állapított meg. 

 

Kérelmező esetében az R. 48. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel további méltányossági jogkör 

gyakorlására a Képviselő-testületnek lehetősége nincs, így a rendelkező részben foglaltaknak 

megfelelően döntött. 

 

Ezen határozat Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 

43. § (1), (2) és (4) bekezdésén, valamint Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2013. (V. 30.) önkormányzati határozatán alapul. 

 

A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése 

határozza meg. 

 

A képviselő-testület a jogorvoslati jogot a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

biztosította. 

 

Nagykőrös, 2013. május … 

 

 

Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

   polgármester             jegyző 

 


