Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: „Nagykőrös Városért” Közalapítvány
Alapító Okiratának felülvizsgálata

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

65/2014. (V.29.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagykőrös Városért”
Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 166/2013. (XII.19.)
önkormányzati határozatával elfogadott – melléklet szerinti – Alapító Okiratát
megerősíti.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint a „Nagykőrös Városért”
Közalapítvány mint közhasznú jogállású szervezet bírósági nyilvántartásba vételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: 1.pont: 2014. május 29.
2.pont: 2014. május 31-ig
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi
térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

66/2014. (V.29.)

1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2014. évre a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjait a 2013. évben a 29/2011.
(IV.29.) önkormányzati rendeletében - a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról - elfogadottak alapján határozza meg.
2) A szolgáltatási önköltségek, és annak figyelembe vételével meghatározott térítési díjak a
Nagykőrösi Szolgáltató Központban jogszabály szerint dokumentáltak.
Felelős: 1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
2. pont: Nagykőrösi Szolgáltató Központ intézményvezető
Határidő: 2014. június 1.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 36/2011.
(V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

67/2014. (V.29.)

1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2014. évre az intézményeiben az
étkeztetésért, a gondozásért fizetendő intézményi térítési díjait, a helyettes szülői hálózat
díját a 2013. évben a 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletében - az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról - elfogadottak alapján határozza meg.
2) A nyersanyagköltségek, a szolgáltatási önköltségek, és annak figyelembe vételével meghatározott intézményi térítési díjak a Nagykőrösi Szolgáltató Központban jogszabály szerint
dokumentáltak.
Felelős: 1. pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester
2. pont: Nagykőrösi Szolgáltató Központ intézményvezető
Határidő: 2014. június 1.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat véleményezése

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

68/2014. (V.29.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykőrösi Tankerület igazgatója által megküldött, az Emberi Erőforrások minisztere által kiírt Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatot véleményezte, és mint működtető önkormányzat Deák Gábor
pályázó pályázatát támogatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére.
Felelős:
Határidő:

1-2. pont:
1. pont:
2. pont:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
2014. május 29.
2014. május 30.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Nagykőrös Ceglédi u. 26. sz. alatti sporttelep Nagykőrösi Kinizsi-Törtel FC használatában lévő területrészének hasznosítására kiírt pályázati ajánlat értékelése

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
69/2014. (V.29.)

önkormányzati határozat

1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Nagykőrös 254 hrsz-ú Ceglédi u. 26 sz. alatti sporttelep, fedett lelátó, labdarúgó
edzőpálya, labdarúgó versenypálya, futópálya, gondnoki lakás és kiszolgáló helyiségek
elhelyezését biztosító nemzeti vagyonnak minősülő korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon körbe sorolt területrészének hosszú távú sport célú hasznosítására
benyújtott pályázatot érvénytelennek, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 6/2014.(II.14.) és
32/2014.(III.27.) önkormányzati határozatokkal jóváhagyott pályázati felhívás melléklet
szerinti új határidővel történő kiírását.

3.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2.
pont szerinti pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtására.

4.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlanrész
kezelői feladataival 2014. július 1-től kezdődően a Nagykőrösi Szolgáltató Központot
bízza meg.

5.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
Nagykőrösi Szolgáltató Központ vezetőjét a kezelésbe adással kapcsolatos feladatok
végrehajtására.

6.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.

Határidő:

1. és 2. pontra: 2014. május 29.
A pályázat közzétételére a jegyzőkönyv hitelesítését követő 10 munkanap.
3. pontra: folyamatos
4. pontra: 2014. június 27.
5. pontra: 2014. június 27.
6. pontra: 2014. június 6.

2

Felelős:

1-4 és 6. pontokra: Dr. Czira Szabolcs polgármester
5. pontra:
Dr. Czira Szabolcs polgármester és
Dalmadi Imre intézményvezető
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058),
E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, továbbiakban kiíró)
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Nagykőrös Város vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V.31.) sz. önkormányzati
rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyílvános pályázat keretében hasznosítási szerződést kíván kötni a tulajdonában álló Nagykőrös Ceglédi u. 26 sz. alatti 254 hrsz-ú sporttelep megjelölésű ingatlan fedett lelátó, labdarúgó edzőpálya, labdarúgó versenypálya, futópálya, gondnoki lakás és kiszolgáló helyiségek elhelyezését biztosító nemzeti vagyonnak és korlátozottan
forgalomképes önkormányzati törzsvagyonnak minősülő területrészének 169/2013.(XII.19.)
önkormányzati határozat 1. pont szerinti hosszú távú sport célra történő hasznosítására.
Az ingatlanrész 2014. június 30-ig a Nagykőrösi Kinizsi-Törtel FC. használatában van.
Az ingatlan kizárólag sportcélú közfeladat ellátása céljából hasznosítható.
A hasznosításra irányuló szerződés maximum 7 éves határozott időre köthető.
A hasznosítási szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint
Nagykőrös Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
18/2013. (V.31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alkalmazásával kerül megkötésre.
Pályázat nyertese: aki az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával.
Pályázaton történő részvétel feltétele: hasznosítására vonatkozó szerződés csak átlátható szervezettel köthető. (Amely szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bek. alapján átlátható szervezetnek minősül.)
Pályázati dokumentáció: átvehető díjmentesen a Pályázat benyújtásának helyén ( I. em. 25.sz.
irodába) munkaidőben h-cs. 8.00-15.30 p.8.00-12.00.óráig . A pályázati dokumentáció figyelembevétele elsődleges követelmény.
A pályázatok beadásának módja:

zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Ceglédi u. 26.
labdarúgó pálya hasznosítási ajánlata” jeligére kiíró fenti címén a Műszaki Irodán ( I. em. 25.sz. irodába) kell benyújtani Dr. Czira Szabolcs polgármester részére címezve.
Pályázat benyújtási határideje:
2014. szeptember 1. 12.00. óra.
A benyújtott pályázatokról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Ingatlan vásárlásra történő felhatalmazás

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

70/2014. (V.29.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a nagykőrösi külterület 0246/23 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonban lévő legelő
művelési ágú, 24.0445 m2 területű, 771.83 AK értékű ingatlan tulajdonosi
viszonyainak rendezéséhez szükséges tulajdoni hányad vásárlására.
2. Nagykőrös Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről szóló Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. számú mellékletében biztosított általános tartalék terhére hozzájárul az
adásvételi szerződés(ek) megkötéséhez.
3. Nagykőrös Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés(ek) aláírására, a 0246/23 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjog rendezéséhez szükséges eljárások megindítására, az illetékes szervek előtti képviseletre.
Határidő:
Felelős:

1.; 3 pont:
Folyamatos
2. pont:
2014. május 29.
polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: IYM-048 IVECO típusú folyékony hulladék szállító célgép értékesítése

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

71/2014. (V.29.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező IVECO 150 E 24 K/USZ 6 típusú folyékony hulladékszállító célgép
elidegenítésére beérkezett pályázatot érvényesnek, a pályázat kiírást eredményesnek
nyilvánítja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1. pont szerinti gépjármű nettó 4.000.000.- Ft. vételárért történő értékesítésére
vonatkozó adásvételi szerződés aláírásra a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-vel.
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli.
Határidő: 1. pontra: 2014. május 29.
2. pontra: 2014. június 15.
3. pontra: 2014. május 30.
Felelős: 1. és 3. pontokra: Dr. Czira Szabolcs polgármester
2. pontra: Dr. Czira Szabolcs polgármester és
Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Extrémsport pálya bővítése

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

72/2014. (V.29.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 5402/3 hrsz-on található extrémsport pálya bővítését, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 231,42 m2 aszfaltfelület
megépítésével, amelyhez bruttó 1.570.452.-Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2014. évi költségvetés 13. mellékletének 9. sorában feltüntetett „céltartalék járdaépítésre” tétel terhére.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezetének 2013. évben végzett munkájáról Nagykőrös Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

73/2014. (V.29.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének 2013. évben végzett munkájáról – ellátási szerződés alapján - készült beszámolót – melléklet szerint - elfogadja.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Átfogó értékelés Nagykőrös város 2013.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

74/2014. (V.29.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Nagykőrös Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: 2014. május 31.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható, rendeletben szabályozott
önkormányzati támogatás 2014. évi II. pályázatának kiírása

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

75/2014. (V.29.)
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:
Határidő:

Dr. Czira Szabolcs polgármester
a jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 nap
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(2014. 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 2014. 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: 2014. augusztus 22.
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: 2015. 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 (legalább a támogatási összeg kétszeresével megegyező, 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
2014. II.”


A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap és mellékletei beszerezhetők Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 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: A nagykőrösi fiatalok tehetséggondozását
kiszélesítő ösztöndíjpályázat kiírása a
2014/2015. tanévre

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

76/2014. (V.29.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanévre „Tehetséggondozás kiszélesítése” címmel – a melléklet szerint – ösztöndíjpályázatot ír ki.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ösztöndíjpályázat közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:

1. pont: 2014. május 29.
2. pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül

Felelős:

Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

„Tehetséggondozás kiszélesítése”
címmel
a 2014/2015. 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 8120,- forint/hó
középiskolai oktatási intézmény 9-12. osztályos tanulóinál a minimálbér 10%-a, azaz
10150,- forint/hó.

Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól.
A pályázatot az általános- és középiskolák tanulóinak 2014. szeptember 15-ig lehet benyújtani
iskolájuk igazgatójának az előírt feltételek meglétét tanúsító okmányokat mellékelve. A tantestület által véleményezett pályázatokat az igazgatók 2014. 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, 2014. május 29.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
ZÁRT ÜLÉS!
Tárgy: Szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására javaslat

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

77/2014. (V.29.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Palástiné Szabó Anikó Brigitta
2750 Nagykőrös, ……………… szám alatti lakos részére az 1. mellékletben foglalt
határozatban foglaltak szerint, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011.
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 48. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében
közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg.

2.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mézes Lászlóné 2750 Nagykőrös, ……………... szám alatti lakos részére a 2. mellékletben foglalt határozatban foglaltak szerint, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet 48. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg.

3.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli.

Határidő:

1-2. pont: 2014. május 29.
3. pont: döntést követő 5 napon belül

Felelős:

Dr. Czira Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

1. melléklet
Ügyiratszám: 4638- /2014.
Ügyintéző: dr. Ecsedi Viktória

Tárgy: Palástiné Szabó Anikó
közgyógyellátás
megállapítása
iránti ügye
HATÁROZAT

Palástiné Szabó Anikó Brigitta (született: …………………..., anyja neve: ………………,
TAJ: ………………..) 2750 Nagykőrös, …………………….. szám alatti lakos közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmének elutasítása elleni fellebbezésére
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesterének 4638-2/2014. számú, 2014. február 24. napján kelt I. fokú határozatát,
és azt
helybenhagyja,
egyidejűleg méltányossági jogkörében
kérelmező részére 2014. június 13. napjától 2015. június 12. napjáig közgyógyellátásra
való jogosultságot állapít meg.
Jogosultság jogcíme: méltányossági alapon
A jogosult havi egyéni gyógyszerkerete: 6600,-Ft.
A jogosult évi eseti gyógyszerkerete: 6000,-Ft.
TAJ szám: 105-281-560
Felhívom a figyelmét arra, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerint köteles bejelenteni a közgyógyellátásra való jogosultságát, illetve a személyi adatait érintő változásokat. Ennek elmaradása
esetén a Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a közgyógyellátásra való jogosultságot a
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt meg kell szüntetni, és a közgyógyellátás keretében igénybe vett ellátás visszafizetésére köteles.
A határozat meghozatalával egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 53. § (1) bekezdése alapján
felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Közgyógyellátási Osztály (Budapest,
Teve u. 1/a-c.) MÁK 10032000-00280240 számú számlájára a jogosult részére megállapított
gyógyszerkeret éves összegének 30 %-át, ebben az esetben 25 560,-Ft-ot térítési díjként a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül utaljon át.
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 Polgármestere, 2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

INDOKOLÁS
Palástiné Szabó Anikó Brigitta (szül.: …………………….., an.: ………………………) 2750
Nagykőrös, ……………………... szám alatti lakos közgyógyellátás megállapítása iránt nyújtott be kérelmet.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló többször módosított 27/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 46. § alapján: „Méltányos közgyógyellátás illeti meg azt a szociálisan rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750,-Ft), egyedül élő esetén
annak 200%-át (jelenleg 57.000,-Ft) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri (jelenleg 5.700,-Ft).”
Kérelmező kérelmét az I. fokon eljáró hatóság 2014. február 24. napján kelt, 4638-2/2014.
számú határozatával elutasította, azzal az indokkal, hogy kérelmező nagykorú gyermekével él,
a család havi rendszeres jövedelme 86 015 forint. Az egy főre jutó jövedelem (43 008 forint)
meghaladja a jogszabály által az ellátásra való jogosultság megállapítására előírt jövedelemhatárt.
Kérelmező az I. fokú határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be,
melyben előadta, hogy egyedül neveli gyermekét, aki tanul. Havi rendszeres gyógyszerköltsége megterheli a kiadásokat, egy főre jutó jövedelmük 258 forinttal haladja meg a jogszabályi
jövedelemhatárt.
A fellebbezésben foglaltak és a rendelkezésre álló iratok megvizsgálását követően megállapítható, hogy az I. fokon eljáró hatóság jogszerűen járt el, tekintettel arra, hogy a család egy
főre jutó havi jövedelme (43 008 forint) meghaladja a jogszabály által az ellátásra való jogosultság megállapítására előírt jövedelemhatárt (42 750 forint).
Az R. 48. § (1) bekezdése szerint: „Az e rendelet értelmében elutasított kérelmek esetében a
Képviselő-testület minősített többséggel az éves helyi költségvetés terhére méltányossági jogkörében eljárva állapíthat meg szociális ellátást.”
Az R. 48. § (2) bekezdése alapján: „Az (1) bekezdés alapján a méltányossági jogkör gyakorlásának feltétele a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a jövedelemhatártól maximum 5 %-al tér el.”
Kérelmező esetében az R. 48. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel méltányossági jogkör gyakorlására a Képviselő-testületnek lehetősége van, tekintettel arra, hogy a család egy főre jutó jövedelme 0,6 %-kal haladja meg a jogszabály által az ellátásra való jogosultság megállapítására előírt jövedelemhatárt.
Kérelmező havi összes gyógyító ellátásának költsége Budapest Főváros Kormányhivatala
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Szakhatósági állásfoglalása szerint 6.600
forint.
Fentiek alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.

A közgyógyellátási igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáig a
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Közgyógyellátási Osztálya postán küldi meg a jogosult részére.
A határozat az Szt. 50. § (3)-(4) bekezdése, az Szt. 50. § (4a) bekezdése, 50/A. § (10) bekezdése és 53. § (1) bekezdése, valamint az R. 46. és 48. § (1)-(2) bekezdésén 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 bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosít
lehetőséget.
Nagykőrös, 2014. május 29.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

2. melléklet
Ügyiratszám: 4865- /2014.
Ügyintéző: dr. Ecsedi Viktória

Tárgy: Mézes Lászlóné
közgyógyellátás
iránti ügye

megállapítása

HATÁROZAT
Mézes Lászlóné (született: ………………….., anyja neve: …………………., TAJ:
……………………….) 2750 Nagykőrös, ……………….. szám alatti lakos közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmének elutasítása elleni fellebbezésére Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesterének 4865-2/2014. számú, 2014. március 3. napján kelt I. fokú határozatát, és azt

helybenhagyja,
egyidejűleg méltányossági jogkörében
kérelmező részére 2014. június 13. napjától 2015. június 12. napjáig közgyógyellátásra
való jogosultságot állapít meg.
Jogosultság jogcíme: méltányossági alapon
A jogosult havi egyéni gyógyszerkerete: 6215,-Ft.
A jogosult évi eseti gyógyszerkerete: 6000,-Ft.
TAJ szám: 068-273-040
Felhívom a figyelmét arra, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerint köteles bejelenteni a közgyógyellátásra való jogosultságát, illetve a személyi adatait érintő változásokat. Ennek elmaradása
esetén a Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a közgyógyellátásra való jogosultságot a
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt meg kell szüntetni, és a közgyógyellátás keretében igénybe vett ellátás visszafizetésére köteles.
A határozat meghozatalával egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 53. § (1) bekezdése alapján
felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Közgyógyellátási Osztály (Budapest,
Teve u. 1/a-c.) MÁK 10032000-00280240 számú számlájára a jogosult részére megállapított
gyógyszerkeret éves összegének 30 %-át, ebben az esetben 24 174,-Ft-ot térítési díjként a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül utaljon át.
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 Polgármestere, 2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

INDOKOLÁS
Mézes Lászlóné (szül.: Nagykőrös, ……………………….., an.: ……………………) 2750
Nagykőrös, ………………….. szám alatti lakos közgyógyellátás megállapítása iránt nyújtott
be kérelmet.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló többször módosított 27/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 46. § alapján: „Méltányos közgyógyellátás illeti meg azt a szociálisan rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750,-Ft), egyedül élő esetén
annak 200%-át (jelenleg 57.000,-Ft) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri (jelenleg 5.700,-Ft).”
Kérelmező kérelmét az I. fokon eljáró hatóság 2014. március 3. napján kelt, 4865-2/2014.
számú határozatával elutasította, azzal az indokkal, hogy kérelmező egyedül él, havi rendszeres jövedelme 58 570 forint, így az egy főre jutó jövedelem meghaladja a jogszabály által az
ellátásra való jogosultság megállapítására előírt jövedelemhatárt.
Kérelmező az I. fokú határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be,
melyben előadta, hogy egyedül él, havi jövedelmét 58 570 forint rokkantsági ellátás képezi.
Gyógyszerköltsége nagyon magas, így a rezsikiadásokkal együtt jövedelméből nehezen tud
megélni.
A fellebbezésben foglaltak és a rendelkezésre álló iratok megvizsgálását követően megállapítható, hogy az I. fokon eljáró hatóság jogszerűen járt el, tekintettel arra, hogy kérelmező
havi jövedelme (58 570 forint) meghaladja a jogszabály által az ellátásra való jogosultság
megállapítására előírt jövedelemhatárt (57 000 forint).
Az R. 48. § (1) bekezdése szerint: „Az e rendelet értelmében elutasított kérelmek esetében a
Képviselő-testület minősített többséggel az éves helyi költségvetés terhére méltányossági jogkörében eljárva állapíthat meg szociális ellátást.”
Az R. 48. § (2) bekezdése alapján: „Az (1) bekezdés alapján a méltányossági jogkör gyakorlásának feltétele a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a jövedelemhatártól maximum 5 %-al tér el.”
Kérelmező esetében az R. 48. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel méltányossági jogkör gyakorlására a Képviselő-testületnek lehetősége van, tekintettel arra, hogy kérelmező jövedelme 2,8
%-kal haladja meg a jogszabály által az ellátásra való jogosultság megállapítására előírt jövedelemhatárt.
Kérelmező havi összes gyógyító ellátásának költsége Budapest Főváros Kormányhivatala
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Szakhatósági állásfoglalása szerint 6.215
forint.
Fentiek alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.

A közgyógyellátási igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáig a
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Közgyógyellátási Osztálya postán küldi meg a jogosult részére.
A határozat az Szt. 50. § (3)-(4) bekezdése, az Szt. 50. § (4a) bekezdése, 50/A. § (10) bekezdése és 53. § (1) bekezdése, valamint az R. 46. és 48. § (1)-(2) bekezdésén 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 bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosít
lehetőséget.
Nagykőrös, 2014. május 29.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
ZÁRT ÜLÉS!
Tárgy: Javaslat városi kitüntető címek adományozására

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

78/2014. (V.29.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben az alábbi kitüntető
címeket adományozza:
1.1. Nagykőrösért Kitüntető Cím:
Hasznosi Lászlóné
Szokonya István

nyugalmazott pedagógus
Bonduelle C. E. Kft. pénzügyi igazgató

1.2. Pro Urbe Nagykőrös Kitüntető Cím:
Hartyányi Mária
Szabó György

nyugalmazott zenetanár
szobrászművész

1.3. Nagykőrös Város Díszpolgára Kitüntető Cím:
Dr. Farkas Gábor
Clemens Wentink
2.

DLA építész
Stichting Haaksbergen-Hongarije elnöke

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.

Határidő:

1. pont: 2014. május 29.
2. pont: döntést követő 15 napon belül

Felelős:

dr. Czira Szabolcs polgármester
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

Nagykőrös Város Önkormányzat
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
ZÁRT ÜLÉS!
Tárgy: A VIII. számú területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet, helyettesítéssel történő további ellátása

KIVONAT
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
önkormányzati határozat

79/2014. (V.29.)

1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 1. napjával átveszi a
VIII. számú felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatos feladat-ellátást.
2) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIII. számú felnőtt háziorvosi
körzetben lévő feladat-ellátást helyettes útján Dr. Somlyai Károly és Dr. Bozlék
Mihály felnőtt háziorvosokkal biztosítja.
3) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
működési engedélyezési eljárással, a feladat-ellátási szerződés, valamint a
finanszírozási szerződés megkötésével összefüggő feladatok végrehajtására.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Határidő: 1-2-3. pont: 2014. május 30.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Jeruskáné Berényi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Illés Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteléül:

