
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrös Város közbiztonságának 

növelése érdekében térfigyelő 

kamerarendszer kiépítése című pályázat 

megvalósítása 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

  80/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a közbiztonság 

növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) 

BM rendelet „Nagykőrös Város közbiztonságának növelése érdekében térfigyelő 

kamerarendszer kiépítése” című benyújtott és elnyert pályázatának megvalósítását. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás 

megvalósításához szükséges, a támogatáson (7.900.000,-Ft) felüli esetlegesen 

felmerülő nem tervezhető műszaki többletköltségeire valamint az általános forgalmi 

adó (2.133.000,-Ft) költségére összesen 2.500.000,- Ft összeget az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében Általános tartalék terhére biztosítja. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

megvalósítási feladatokhoz szükséges intézkedések megtételével és felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester  

Határidő:  1.pont: 2014. 06.26. 

  2.pont: 2014. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását követően 

  3.pont: 2014. 06.26. 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A Nagykőrös, 5718 hrsz-ú ingatlan (volt 

kertészeti telep) 251 m2-es területrészének 

értékesítése 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

   81/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KÖVA-KOM Nonprofit 

Zrt. közgyűlési jogait gyakorló szerve a Nagykőrös, 5718 hrsz-ú kivett telephely 

művelési ágú terület 5719 hrsz-ú ingatlannak határos, csatolt vázrajz szerinti 251 m2 

területrészének Tejfehér Kft. részére történő értékesítését támogatja. 

2. Az ingatlanrész vételárát 5.000.000,-Ft + ÁFA összegben, az ajánlati biztosíték 

mértékét 1.000.00,-Ft összegben jóváhagyja. 

3. Utasítja a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az adásvétellel kapcsolatos 

szükséges intézkedések teljes körű végrehajtására. 

 

Határidő: 1-2.pont: 2014. június 26. 

  3.pont: 2014. július 15.  

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

  3.pont: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Önkormányzati egészségfejlesztési és 

prevenciós program keretében Dr. CARD 

Egészségkártya igénylése 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

  82/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Dr. CARD Egészségkártyát a 

nagykőrösi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére biztosítja, amely igényelhető az 

előterjesztés mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével.  

 

2) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014. (II.15.) önkormányzati 

rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 8. melléklet 2.3.2 

alcímében meghatározottak szerint biztosítja a költségvetési fedezetet a Dr. CARD 

Egészségkártyák előállításához. 

  

 

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

               

Határidő: 1. pont: 2014. augusztus 15.    

                  2. pont: folyamatos   

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda 

magasabb vezető beosztására benyújtott 

pályázat elbírálása 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

83/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tamasóczki Zoltánnét megbízza 

2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig öt év határozott időre - a 

2014. augusztus 15-ig fennálló jogviszony szerinti változatlan feltételekkel - a 

Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda (2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1.) magasabb 

vezetői beosztásával, óvodavezetői feladatának ellátásával. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   Dr. Czira Szabolcs polgármester   

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2014. június 26. 

               2. pont vonatkozásában: 2014. augusztus 15.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nyári szociális gyermekétkeztetés 

jóváhagyása 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 84/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását adja  

1. a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására benyújtott pályázathoz, 

2. a szociális nyári étkeztetését 44 napon keresztül – 2014. június 19-tól 2014. augusztus 

19-ig – 233 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 18 éven aluli 

gyermeknek történő ellátásához a Nagykőrösi Szolgáltató Központ által az Óvodai és 

Iskolai konyhán.  

3. a szociális nyári gyermekétkeztetéshez 77 Ft/fő/nap, összesen 758 648 Ft önrész 

biztosításához a szociális és gyermekjóléti feladatokra előirányzott keretből. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  2014. június 26. 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 

művelési ágú külterületi ingatlanok 

bérbeadási pályázat kiírás értékelése 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

  85/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1./  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0202/4, 0202/6, 0294/11, 0306/3, 

0457/2, 0540/1, és 0126/5 hrsz-ú ingatlanokra kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 

2./ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1./ pont szerinti ingatlanok 

vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti haszonbérleti 

szerződés  megkötésére 2014. november 01-től kezdődően 6 éves időtartamra (2020. 

október 31.-ig) a mellékelt táblázat szerinti megajánlott bérleti összeg alkalmazásával 

 

- a 0202/4, 0202/6, 0457/2, 0540/1 hrsz-ú ingatlanokra Illés Dezsőnével, valamint 

- a 0294/11, 0306/3, 0126/5 hrsz.-ú ingatlanokra a Toldi-Tej Kft.-vel.  

 

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

pont szerint megkötött szerződések jegyző részére kifüggesztés céljából történő 

megküldésére valamint az előhaszonbérlői nyilatkozatokkal kapcsolatos további 

intézkedésre.  
 

 

Határidő: 1./ pontra: 2014. június 26.  

                2./ pontra: 2014. július 10. 

                3./ pontra: kifüggesztés megküldésére szerződés aláírását követő 8 napon belül, 

                                  előhaszonbérlői nyilatkozatokkal kapcsolatos további intézkedésre      

                                  folyamatos 

 

Felelős: polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

Kivonat hiteléül: 



 

                                                                                    Tervezet 
Haszonbérleti szerződés                  

amely létrejött egyrészről: 

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., adószáma: -15731278 

-2-13, statisztikai számjele: 15731278-8411-321-13, képviseletében: Dr. Czira Szabolcs 

polgármester, pénzügyi ellenjegyző Kiss Péter pénzügyi irodavezető),mint  Haszonbérbeadó 

(továbbiakban: haszonbérbeadó),  

másrészről: 

………… (születési név: ………..; születési hely: …………; születési idő: ………...; anyja neve: 

……………; adóazonosító jele: …………….; személyi száma: ……………….; 

szig.sz.:…………………….lakcímkártya sz.:………………..) ………………….. alatti lakos, mint 

haszonbérlő, (továbbiakban: haszonbérlő) / Név: …………………………………………..; 

székhely:……………………..adószám:…………….; regisztrációs 

szám:…………………Képviselő megnevezése:…………………., képviselő 

tisztsége:………………… mint haszonbérlő, (továbbiakban: haszonbérlő) 

együtt  felek (továbbiakban: Felek)  között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 

szerint 

 

1. Haszonbérbeadó bérbe adja, haszonbérlő bérbe veszi a haszonbérbeadó kizárólagos 

tulajdonát képező nagykőrösi külterület ………….. hrsz. alatt felvett ……………. m² 

területű, …………….. AK értékű szántó/gyep művelési ágú tehermentes ingatlant 

haszonbérbevevő által megtekintett állapotban. 

 

2. Az 1. pontban megjelölt ingatlan első évi haszonbérét a felek ……………….-Ft azaz 

…………………… forint összegben jelölik meg. A bérleti díj évenként egy összegben 

legkésőbb az adott naptári év július 31. napjáig esedékes. A bérleti díj a második évtől 

kezdődően évenként a termelői árindex alapján módosításra kerül.  

 

3. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a haszonbérleti díjon kívül az 1. pontban 

maghatározott terület után mezőőri járulék és minden egyéb a földhasználathoz 

kapcsolódó teher (földhasználat földhivatali bejelentése, közterhek stb.) haszonbérelő 

kötelezettsége. 

 

4. Szerződő felek jelen haszonbérleti szerződést 6 év, azaz hat év (2014. november 1. – 

2020. október 31.) időtartamra kötik. 

 

5. Haszonbérbeadó kijelenti, hogy az ingatlan teher, per- és igénymentes annak zavartalan 

használata biztosított. 

 

6. Haszonbérlő jogosult az ingatlanon saját gépeit, eszközeit használni, köteles a jó gazda 

gondosságával a haszonbérelt területet a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően 

művelni. Gondoskodik a föld termőképességének fenntartásáról. A szerződés megszűnése 

esetén haszonbérlő köteles a bérleményt olyan állapotban visszaadni, hogy azon 

gazdasági tevékenység, termelés azonnal folytatható legyen. 

 

7. Haszonbérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben haszonbérlő 

földhasznosítási, valamint haszonbér fizetési kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget, 

illetőleg olyan gazdálkodást folytat, amely az ingatlan termőképességét súlyosan 

veszélyezteti. 



8. Jelen haszonbérleti szerződést közös megegyezéssel a haszonbérbeadó és a haszonbérlő 

bármikor megszüntetheti, haszonbérbeadót elszámolási kötelezettség nem terheli. 

 

9. Haszonbérlő nyilatkozik, hogy a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 évi 

CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 5. §. 7. pontjában meghatározottak 

szerint földművesnek minősül, cselekvőképes magyar állampolgár, ügyletkötési képessége 

nem korlátozott. / Haszonbérlő nyilatkozik, hogy a mező és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013 évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 5. §. 

19. pontjában meghatározottak szerint mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül, 

ügyletkötési képessége nem korlátozott. 

 

10. A felek tudomással bírnak, hogy jelen jogügyletet a mező és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013 évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) és a 

mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló és a 2013 évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény szabályozza.   

 

11. Haszonbérlő kijelenti, hogy a Földforgalmi törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségeket magára nézve elismeri, így különösen, jelen földhasználati szerződés 

fennállása alatt mindvégig megfelel a Földforgalmi törvény 40.§ (1) - (4) bekezdéseiben 

foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak át nem engedi, azt maga használja, 

ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének. 

 

12. Haszonbérlő nyilatkozik arról, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának 

teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen 

megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy 

a haszonbérleti szerződés megkötéséhez köteles beszerezni 15 napnál nem régebbi 

igazolást arról, hogy Nagykőrös Város Önkormányzatával, intézményeivel, és a KÖVA-

KOM Nonprofit Zrt.-vel szemben fennálló tartozása nincs. A fenti igazolást 

haszonbérlőnek évenként a haszonbérleti szerződés fordulónapjáig be kell nyújtani, 

elmulasztása a haszonbérleti szerződés bontó feltétele. 

 

13. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésben foglaltakat a haszonbérbeadó 

bármikor bejelentés nélkül ellenőrizheti, az ellenőrzést tűrni köteles. 

 

14. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a haszonbérbeadó az ingatlant érintő esetleges 

városérdekhez kötődő fejlesztés, beruházás indítása esetén a termelési év lejártával 

egyoldalúan felmondhatja a haszonbérleti szerződést, az azt megelőző legalább két 

hónappal korábban kézbesített értesítéssel. 

 

15.  A haszonbérleti szerződés annak aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzője részére megküldésre kerül. Az elővásárlási és 

előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés 

hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. 

(XII.12.)  Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a haszonbérleti szerződés 15 napra a 

polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül. Az előhaszonbérleti jog 

jogosultja a közlés kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a 

haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó 

jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekintetni, ha az 

előhaszonbérletre jogosult a fenn meghatározott határnapig nem nyilatkozik.  



 

16. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel, kapcsolatban felmerülő 

esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Nagykőrösi Járás Bíróság, pertárgy értéktől 

függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 

17. Haszonbérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére jogosult jogi személy, akinek 

ügyletkötési képessége korlátozás alá nem esik, és a szükséges felhatalmazással 

rendelkezik, felhatalmazása a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2014. ( IV.24.) számú önkormányzati határozatán alapul.  

 

A felek a jelen – 3 oldalból és 1-17 folyamatos sorszámozással ellátott pontokból álló, 7 

egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült – haszonbérleti szerződést 

elolvasták, tartalmát egyezően értelmezték, majd ügyleti akaratuknak megfelelőként 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Nagykőrös, ………………. 

 

 

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

                    Haszonbérbeadó                                                     Haszonbérlő 

Nagykőrös Város Önkormányzata képviseletében   ………………………… 

                    Dr. Czira Szabolcs  

                     polgármester 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

Nagykőrös, ……………… 

 

…………………………… 

Kiss Péter 

Pénzügyi Iroda vezetője  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Víztorony meghatározott részeinek bérlete 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

86/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nagykőrös, Kálvin tér 

3393/5 hrsz. alatt található víztorony meghatározott részeinek hasznosítása érdekében, 

a víziközmű szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt-vel, a mellékelt megállapodás megkötésével. 

 

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

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő:   1. pont:.2014. június 26. 

 2. pont: 2014. június 30. 

 

Felelős:     Dr. Czira Szabolcs polgármester   

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Megállapodás 

 

A Nagykőrös, Kálvin téri víztorony meghatározott részeinek hasznosítására 

 

mely létrejött egyrészről Nagykőrös Város Önkormányzata 

Székhelye:   2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.  

Teljes jogú képviselője: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Adószám:   15731278-2-13 

KSH száma:   15731278-8411-321-13 

Számlaszám:   10915008-00000003-70920005 

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

továbbiakban, mint tulajdonos, 

 

másrészről a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

Székhelye:   6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

Teljes jogú képviselője:  Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Adószám:   10734702-2-03 

Cégjegyzékszám:  03-10-100039 

Számlaszám:   12076903-00165296-00800005 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.  

továbbiakban, mint üzemeltető 

 

Előzmények: 

1. - 2007. december 10-én bérleti szerződés jött létre a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. és az 

Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. között a Nagykőrös, Kálvin 

tér alatti víztorony meghatározott részeinek bérletére vonatkozóan.  

 

2. 2008. december 2-án az Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. és 

Magyar Telekom Nyrt. között engedményezési és kötelezettség átvállalási 

megállapodás jött létre tárgyi víztorony bérletére vonatkozóan.  

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzata és BÁCSVÍZ Zrt. 2012. június 29-én szerződést 

kötött Nagykőrös város víziközműveinek üzemeltetésére 2013. január 1-től. A 

BÁCSVÍZ Zrt., mint víziközmű-szolgáltató jogosult a 2011. évi CCIX. víziközmű-

szolgáltatásról szóló törvény 43. § (4) bekezdése értelmében a víziközművek egyéb 

irányú hasznosítására, így rádiózástechnikai eszközök elhelyezésére bérleti szerződést 

kötni.  

 

4. A BÁCSVÍZ Zrt., mint a víztorony üzemeltetője, bérleti szerződést kötött a Magyar 

Telekom Nyrt.-vel 2013. július 23-án a Nagykőrös Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező, de BÁCSVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő Nagykőrös 

3393/5 hrsz. alatt felvett, természetben 2750 Nagykőrös, Kálvin téren található 

víztorony meghatározott részeinek távközlési berendezések elhelyezése és 

üzemeltetése céljából.  

 

Megállapodások: 

1. Nagykőrös Város Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. megállapodnak abban, hogy 

visszamenőleges hatállyal, 2014. január 1-től a mindenkori bérleti díjat egymás között 



egyenlő arányban, 50-50 %-ban osztják meg, az érvényben lévő üzemeltetési 

szerződés érvényességének időtartama alatt. 

 

2. A BÁCSVÍZ Zrt. vállalja, hogy a bérleti díj számlájára történő átutalásáról, és annak 

önkormányzatot megillető részéről 8 napon belül értesíti Nagykőrös Város 

Önkormányzatát. Az önkormányzat által „víztorony bérleti díj” jogcímen kiállított és 

megküldött számlát a feltüntetetett határidőben kiegyenlíti. A BÁCSVÍZ Zrt. a bérleti 

díj jövőbeni emelkedéséről értesíti az önkormányzatot. 

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy egymástól előzetesen beszerzett írásbeli 

hozzájárulás nélkül nem hozzák nyilvánosságra jelen szerződés tartalmát, azokban 

foglaltakat üzleti titoknak tekintik, ennek megszegése esetén általános kártérítési igény 

érvényesíthető. 

 

4. A jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Felek első sorban 

egymás közötti tárgyalásaik során, békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne 

eredményre, a vita eldöntésére Felek a tulajdonos székhelye szerinti és a pertárgy 

értéktől függő illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

5. Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek kijelentik és elismerik, hogy ezen 

szerződésben foglaltakkal egyetértenek és azt magukra kötelezőnek ismerik el.  

Jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához szükséges 

felhatalmazással rendelkeznek. 

 

Jelen szerződést a Felek cégszerű aláírásával 4 (négy) eredeti példányban készül, melyből 

2 (kettő) példány a Tulajdonost, 2 (kettő) az Üzemeltetőt illeti meg. 

 

 

 

Nagykőrös, 2014. …………….    Kecskemét, 2014. ……………. 

 

 

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

        Nagykőrös Város Önkormányzata                                        BÁCSVÍZ Zrt.  

                     tulajdonos                                                              üzemeltető 

                                Képviseli:              Képviseli: 

                  Dr. Czira Szabolcs polgármester                Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

 

 

Nagykőrös, 2014. ……………. 

 

………………………………………………… 

                 Kiss Péter  

         pénzügyi ellenjegyző 

 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Víziközmű Üzemeltetési szerződés 

módosítása 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

87/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a BÁCSVÍZ ZRt-vel 

2012.06.29-én megkötött mellékelt Üzemeltetési Szerződés I. számú módosítását. 

 

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

Üzemeltetési Szerződés I. számú módosításának aláírására. 

 

 

Határidő:  1.pont: 2014. június 26. 

                      2.pont: 2014. június 30. 

 

 

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

  

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

TERVEZET 

 

Amely létrejött egyrészről: 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata 
(mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: Átadó) 

 

Székhely:   2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.  

Teljes jogú képviselője: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Adószám:   15731278-2-13 

Statisztikai számjele:  15731278-8411-321-13 

Számlaszám:   10915008-00000003-70920005 

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.  

 

másrészről:  

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: Üzemeltető) 

 

Székhely:   6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

Teljes jogú képviselője: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Adószám:   10734702-2-03 

KSH szám:   10734702-3600-11403 

Cégjegyzék szám:  03-10-100039 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám:   12076903-00165296-00800005 

 

között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel. 

 

1. Felek megállapítják, hogy köztük 2012. június 29. napján üzemeltetési szerződés (továbbiakban: 

Alapszerződés) köttetett Átadó tulajdonában lévő, ivóvíz-szolgáltatást, szennyvízelvezetést és –

tisztítást biztosító víziközművek működtetése tárgyában. 

 

2. Az Alapszerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az Üzemeltető részére 

2013. november 8. napján kiadott működési engedély mellékleteként jóváhagyta. 

 

3. Felek kölcsönösen megegyeznek az alábbiakban: 

 

3.1. Az Alapszerződés I.4. pontja helyébe a következő lép: 

Felek megállapítják, hogy Üzemeltető, az Átadó víziközmű-vagyonának üzemeltetése szempontjából 

maradéktalanul megfelel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(Továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésben foglalt feltételeknek. 

 

3.2. Az Alapszerződés I.5. pontja helyébe a következő lép: 

Felek a Vksztv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

(továbbiakban: Mötv.), a Ptk-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., valamint a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet.) foglaltak alapján jelen üzemeltetési 

szerződésben rögzítik a meglévő és a szerződéses jogviszony alatt megvalósuló vízi-közművagyon 

üzemeltetésével összefüggő, Feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket. 

 

3.3. Az Alapszerződés II.2.2.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A fogyasztókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. tv., valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 



rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően, a szolgáltatás díját számlázni és a díjat beszedni. 

 

3.4. Az Alapszerződés II.2.2.9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) ellenőrzési 

feladatainak teljesítése érdekében adatokat szolgáltatni, arról az Átadóval előzetesen egyeztetést 

folytatni. 

 

3.5. Felek az Alapszerződés II.2.2.13. pontját hatályon kívül helyezik és törlik. 

 

3.6. Az Alapszerződés II.2.2.17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az Üzemeltető minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen szerződés 

tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést 

készíteni, és azt öt napon belül eljuttatni az Önkormányzatnak.  

A jelentés tartalmazza az alábbiakat: 

- az elvégzett felújítások kimutatása, elszámolása, 

- kintlévőségek alakulása, 

- vis maior helyzetek. 

 

3.7. Az Alapszerződés II.3.2.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A víziközmű elemek műszaki színvonalának megőrzése érdekében köteles a Hivatal által 

jóváhagyott tervezett rekonstrukciós és felújítási munkák finanszírozására és elvégeztetésére –az 

adott évi költségvetésben rendelkezésre álló összeg erejéig- a mindenkor hatályos jogszabályok, 

szabályozatok figyelembe vételével. A Vksztv. 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az Üzemeltető által 

végzett havária jellegű munkákkal felmerülő- Átadó által elismert és leigazolt- költségeket az Átadó 

minden tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, az esedékességet legalább 10 nappal 

megelőzően kiállított számla alapján megtéríti Üzemeltető részére. 

 

3.8. Az Alapszerződés II. 3.2.8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Vksztv. 69.§ - 72.§-ban és Rendelet 90.§-ban foglaltak alapján Felek megállapodnak abban, 

hogy az Átadó közigazgatási területén nem lakossági felhasználó által kért új bekötés, bővítés, 

valamint a szolgáltatás minőségének emelése esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást 

Üzemeltető Átadó javára szedi be. Felek a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésének, 

felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait külön szerződésben rögzítik. 

 

3.9. Felek az Alapszerződést a II.3.2.9. ponttal, a következő tartalommal kiegészítik: 

A Vksztv. 9. § (6) bekezdésben foglaltak szerint Átadó köteles a szerződés tárgyát képező 

víziközművekre vagyonbiztosítást kötni.  

 

3.10. Az Alapszerződést a III.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy az üzemeltetésre átvett létesítmények működtetéséhez szükséges 

feltételekkel rendelkezik, minden tekintetben megfelel a létesítmény üzemeltetési követelményeire 

vonatkozó rendelkezéseknek. 

 A Vksztv. 43.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján Üzemeltető jogosult a szerződés tárgyát képező  

víziközművekkel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, 

hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá 

nem okoz a víziközműben állagromlást. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 

részletszabályokat a Felek külön szerződésben rögzítik. 

 

3.11. Az Alapszerződés II. 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti és szolgáltatási díj megállapítása érdekében a Hivatal 

által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesznek tájékoztatási és 

adatszolgáltatási kötelezettségüknek. 

 

 



3.12. Az Alapszerződés II. 4.5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Nagykőrös Város Önkormányzata Átadó részére 2014. évben fizetendő fajlagos bérleti díj  

Ivóvíz szolgáltatás nettó 81,13,- Ft/m
3
.  

Csatornaszolgáltatás nettó 44,75,- Ft/m
3
. 

 

A 2014. évben várhatóan fizetendő bérleti díj a jelen szerződésmódosításban rögzített 

fajlagos nettó bérleti díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülő vízmennyiség, 

illetve szennyvízmennyiség szorzatával egyezik meg. 

 

2014. évi várható értékesítési volumen: 

Vízszolgáltatás 484 000 m
3 

Csatornaszolgáltatás 344 000 m
3
 

 

 

Felek a 2014. évre várható bérleti díj összegét nettó 54.651.000,- Ft összegben 

állapítják meg. 

Vízszolgáltatás 39.268.000,- Ft
 

Csatornaszolgáltatás 15.383.000,- Ft 

 

A bérleti díjakat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak 

szerinti adó terheli. 

 

3.13. Az Alapszerződés II. 4.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A víziközmű szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó szolgáltatási díjat köteles fizetni, melyet 

minden tárgyévre Vkszt.  65. § értelmében a víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter állapít 

meg a Hivatal javaslata, valamint az Üzemeltető és az ellátásért felelős adatszolgáltatása 

alapján. 

 

4. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit a Felek továbbra is 

változatlan tartalommal hatályban tartják. 

 

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt helybenhagyólag 

aláírták. 

 

 

Nagykőrös, 2014………………..   Kecskemét, 2014……………………..  

 

 

……………………………………… 

Nagykőrös Város Önkormányzatának 

képviseletében 

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

……………………………………… 

BÁCSVÍZ Zrt. 

képviseletében 

Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

Kiss Péter pénzügyi irodavezető 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A 2013. és 2014. évi víziközmű 

beruházási program módosítása 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

88/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. Jóváhagyja a BÁCSVÍZ Zrt által javasolt 1. számú melléklet szerinti 2013. és 2014. évi 

módosított beruházási programot.  

 

2. Elrendeli a BÁCSVÍZ Zrt. értesítését. 

 

Határidő:      1. pont: 2014. június 26. 

 2.pont: 2014. június 30. 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



1. számú melléklet 

 

2013. évi MÓDOSÍTOTT 

víziközművek-fejlesztése beruházási program 

Ssz. Fejlesztés tárgya határidő költség 

  Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep     

1 Grundfos szivattyú járókerék csere 2013.12.31       137 000 Ft 

2 WILO szivattyú cseréje 2014.06.30                 319 110 Ft  

3 
Nitrát recirkulációs szivattyúkhoz, csurgalékvíz szivattyúkhoz 

frekvenciaváltó beépítése 2014.06.30 
       442 852 Ft  

4 Recirkulációs iszap ágába AUMA vezérlős tolózár beépítése 2014.06.30        800 000 Ft  

5 Mono szivattyú állórész csere 2014.06.30        400 000 Ft  

7 Rácsgépház és iszapvíztelenítő gépház héjazatának cseréje 2014.06.30     1 100 703 Ft  

8 Kerítés építés 2014.06.30        873 890 Ft  

9 Szennyvíztisztító telep öltöző felújítás 2014.12.31     4 000 000 Ft  

  Vízhálózat     

10 Havaria (bekötő vezeték csere) 2013.12.31     2 032 910 Ft  

11 Magyar utca ivóvízhálózat rekonstrukció   2014.05.30   10 050 000 Ft  

12 Kálvin tér csomópont 2014.06.30     1 526 217 Ft  

13 Ceglédi út 18-20 bekötővezeték csere 2014.06.30        737 251 Ft  

14 Ceglédi 15 - Gyopár utca bekötővezeték csere 2014.06.30     1 414 707 Ft  

15 Közkifolyó mérősítés  (10 db) 2014.06.30        127 320 Ft  

16 Üzemen kívüli kút tömedékelése (Szabadság tér, XIV kút ) 2014.06.30     2 000 000 Ft  

  összesen    25 961 960 Ft 

 

2014. évi MÓDOSÍTOTT 

víziközművek-fejlesztése beruházási program 

Ssz. Fejlesztés tárgya határidő költség 

  
Szennyvízcsatorna hálózat és 

szennyvíztisztító telep 
    

1 Havária jellegű felújítások hálózat 2014.12.31 800 000 Ft 

2 Havária jellegű felújítások telep 2014.12.31 1 500 000 Ft 

3 Szivattyú, keverő pótlás tartalék 2014.12.31 3 000 000 Ft 

4 
Automata kapuk építése a 

szennyvíztisztító telepen 
2014.12.31 

600 000 Ft 

5 Kárász úti átemelő nyomóág átalakítás 2014.12.31 3 000 000 Ft 

  Vízhálózat     

6 Havária (bekötővezeték csere) 2014.12.31 3 000 000 Ft 

7 Víztorony, víztér belső felújítás   2014.12.31 10 000 000 Ft 

8 
Vízműtelep térszíni tároló vb födém 

felújítása 

2014. 07.01-2015.03.15. között, költség-

hatékonyság érdekében az  ivóvízminőség- 

javító pályázat kivitelezésével párhuzamosan 

25 000 000 Ft 



9 
Vízműtelep térszíni tároló 

zárkamrájának felújítása 

2014. 07.01-2015.03.15. között, költség-

hatékonyság érdekében az  ivóvízminőség- 

javító pályázat kivitelezésével párhuzamosan 

8 000 000 Ft 

  2014. évi összesen    54 900 000 Ft 

  2014. évi fel nem osztott   1 580 030 Ft 

  2013. évi maradvány   3 689 040 Ft 

  Összesen   60 169 070 Ft 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A VII. számú területi ellátási 

kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet, 

helyettesítéssel történő ellátása 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 89/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1/  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testülete a VII. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben lévő feladat - ellátást helyettes útján Dr. Mohácsi Gábor felnőtt háziorvossal 

biztosítja 2014. július 1. napjától. 

 

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

működési engedély és a finanszírozási szerződés módosításával összefüggő intézkedések 

megtételére, és a melléklet szerint a feladat – ellátási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 1 - 2 pont: 2014. június 27.  

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



           Melléklet 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

felnőtt háziorvosi tevékenységre 

 

amely létrejött egyrészről Nagykőrös Város Önkormányzata (Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester) mint Megbízó, 

 

másrészről: ……………… (2750 Nagykőrös, ………., képviseli: …………… háziorvos) 

mint Megbízott között, 

 

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Megbízott vállalja, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata által a Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete …./2014. (…..) önkormányzati határozatával átvett 

VII. számú felnőtt háziorvosi praxis teljes körű feladatellátását helyettesként biztosítja 

2014. július 01. napjától 2014. ……….. napjáig.  

 

2.) A helyettesítéssel ellátott felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségébe 

tartozó utcák:  

         Alsójárás dűlő, Alsónyomási sor, Aradi utca, Árbóz utca, Árbóz dűlő, Attila utca, Balla 

Gergely utca 39-75, Balla Gergely utca 44-88, Baracsi utca, Bem József utca, Brassói 

utca, Csiga utca, Duna utca, Enyedi utca, Erdei F. utca, Esedi utca, Fáskert utca, Futár 

utca, Gyimes utca, Hangácsi utca 16-64, Hangácsi utca 7-23, Hargita utca, Háromszék 

utca 2-22, Hattyú utca, Ibolya utca, Jókai utca, Jósika utca, Kassai utca, Katona József 

utca, Kazinczy utca 2-40, Kolozsvári utca, Losinczi utca 35-77, Losonczi utca 64-118, 

Ludas dűlő, Madách Imre utca, Maros utca, Nádasdy utca, Radnóti utca, Salamon 

Ferenc utca, Szamos utca, Szeglet utca, Szolnoki út 39-149, Szolnoki út 60-136, Tenkes 

utca, Tetétleni utca, Tiborc utca, Tiszta utca, Turán utca, Tusnád utca, Vadas utca 5-57, 

Vadas utca 6-52, Vágóhíd utca, Vajda János utca, Váncsodi utca, Várkonyi utca, Zrínyi 

utca 71-111, Zrínyi utca 82-126.       

 

3.) Megbízott a felnőtt háziorvosi praxis helyettesítését a Nagykőrös, Széchenyi tér 8. szám 

alatti rendelőben végzi.  

 

4.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a helyettesített VII. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézet által kiadott Működési engedély 1. számú mellékletében meghatározott napi 

rendelési időben rendelést tart, és biztosítja a meghatározottak szerint a rendelkezésre 

állási időt. 

 

5.) Megbízott a rendelési idő változásáról köteles a Megbízót és az érintett lakosságot a 

lehetőségekhez képest előre, időben tájékoztatni.  

 

6.) Megbízott köteles jól látható helyen kifüggeszteni, és a lakosságot folyamatosan 

tájékoztatni a rendelés időtartamáról, annak változásáról, a rendelkezésre állási időről és 

a rendelés helyének megváltozásáról.  

 



7.) Megbízott jelen szerződés megkötésekor a hatályban léte alatt folyamatosan szavatol, 

hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel, 

felelősségbiztosítással.  

 

8.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) 

EüM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a megbízott 

kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai 

követelményeknek megfelelően a legmagasabb színvonalon látja el.  

 

9.) Megbízott háziorvosi tevékenységét ápoló igénybevételével és biztosításával végzi, 

amelynek bérét és járulékait fedezi. Az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító 

megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a Megbízott irányítja.  

 

10.) A Megbízott vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyettesítéséről 

saját maga teljes felelősséggel gondoskodik, és a helyettesítővel a díjazásra vonatkozóan 

megállapodik, és helyettesítési díjfizetési kötelezettség terheli. Megbízott helyettesítését 

írásban köteles a Megbízónak bejelenteni. 

 

11.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata.  

A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosai 

látják el.  

 

12.) A Megbízottnak a tárgyi feltételrendszert folyamatosan biztosítania kell, az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

többször módosított 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján.  

 

13.) Megbízó vállalja, hogy a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 

által utalt teljes finanszírozási összeget előzetes egyeztetést követően a Megbízott által 

kiállított számla alapján 15 napon belül a Megbízott számlájára utalja.  

 

14.) Megbízott vállalja, hogy a helyettesítéssel ellátott felnőtt háziorvosi szolgálathoz 

bejelentkezett biztosítottak nyilvántartása alapján havonta, a tárgyhónapot követő hónap 

5. napjáig változásjelentést küld E-jelentésen keresztül az OEP felé. A változásjelentést 

abban az esetben is köteles elküldeni, ha a bejelentkezett biztosítottak körében nem 

történt változás. A Megbízót a kinyomtatott tárgy hónapra szóló változásjelentés 

összesítőjével tájékoztatja a Megbízott az OEP felé teljesített jelentést követő 5 napon 

belül.     

 

15.) A Megbízott a háziorvosi betegforgalmi tevékenységről a vonatkozó jogszabályban 

előírt adattartamú tételes jelentést küld a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig E-

jelentésen keresztül az OEP felé. A Megbízót a kinyomtatott tárgy hónapra szóló 

jelentéssel tájékoztatja a Megbízott az OEP felé teljesített jelentést követő 5 napon belül.   

 

16.) A Megbízott az előírásoknak megfelelően vezetett ambuláns napló adatai alapján a 

háziorvosi szolgálat orvosához nem bejelentkezett biztosítottak, valamint a nemzetközi 

egyezmény, vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 

munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 

1408/71/EGK rendelet alapján ellátásra jogosult külföldi állampolgárok részére sürgős 

szükség esetén térítésmentesen nyújtott, a vonatkozó jogszabályok szerint elszámolható 

ellátásokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelenti a finanszírozónak E-



jelentésen keresztül. A Megbízót a kinyomtatott tárgy hónapra szóló jelentéssel 

tájékoztatja a Megbízott az OEP felé teljesített jelentést követő 5. napon belül.    

 

17.) A szerződés 2014. július 1. napján lép hatályba, és az 1.) pontban meghatározott 

határozott időre szól.  

 

18.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

 

19.) A szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében Nagykőrös 

Város Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, írták alá.  

 

 

Nagykőrös, 2014. ……………………………. 

 

 

  

………………………………………. ………………………………………. 

 Dr.Czira Szabolcs  

 polgármester  felnőtt háziorvos 

           Megbízó Megbízott  

                   

                 

 

Pénzügyileg ellenjegyezte:  

 

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

                                                                         Kiss Péter 

                                                                        irodavezető 

 

 

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

                                                                           dátum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

 

Alulírott …………………………………………………… nyilatkozom, hogy a VII. számú  

 

területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet lakosainak helyettesítéssel történő  

 

ellátását 2014. július 1. napjától vállalom, és a Nagykőrös, Széchenyi tér 8. szám alatti  

 

rendelőintézetben biztosítom 2014. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig kialakított  

 

gyakorlatnak megfelelően az önkormányzattal kötendő feladat – ellátási szerződés alapján.    

 

 

 

 

Nagykőrös, 2014. ……………………………. 

 

 

 

 

        …………………………………… 

                                                                                                                     aláírás 
 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Káregyezségi javaslatról döntés 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 90/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 34. §-ában 

biztosított jogkörében a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Nagykőrös Város 

Önkormányzata és a Generali Biztosító Zrt. között függő károk tárgyában tett 

káregyezségi javaslatát, 2 315 884 forint összegben, elfogadja. 

 

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

irányuló döntését – az 1. pont szerinti összeg pénzügyi teljesítését is beleértve – 2014. 

július 15. napjáig tartja fent.  

 

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

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

Határidő: 1-2. pont: 2014. június 26. 

   3. pont: döntést követő 3 napon belül 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2013. évi 

vezérigazgatói prémiumfeltétel teljesítése 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 91/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

(Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.) 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozattal megállapított 2013. 

évi vezérigazgatói prémiumfeltételeit 50 %-ban teljesítettnek tekinti.  

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a célkitűzés 1.pont szerinti 

teljesítéséért a megbízási díj 3 havi összegének a vezérigazgató részére történő kifizetéséhez 

hozzájárul.  

 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a KÖVA-KOM Nonprofit 

Zrt. értesítését.  

 

Határidő: 1. és 2. pontokra. 2014. június 26. 

               3. pontra. 2014. június. 30. 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester  
  

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2014. I. 

negyedéves kontrolling beszámolója 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

92/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KÖVA-KOM 

Nonprofit Zrt. I. negyedéves kontrolling beszámolóját. 

 

2/A.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2012. (V.31.) 

önkormányzati határozatát 2014. július 15-i hatállyal visszavonja, amennyiben az 

MSZP Helyi Szervezete az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykőrös, 

Széchenyi tér 17. szám alatti irodaház első emeleti 3-4-5. számú, összesen 101 

m2-es helyiség használatával kapcsolatos bérleti szerződés alapján fenti határidőig 

fennálló mindennemű kötelezettségének - különös tekintettel a közüzemi díj, 

valamint annak hátraléka, bérleti díj, valamint annak hátraléka rendezésére - nem 

tesz eleget. 

 

2/B.) Utasítja a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy kizárólag pénzügyi 

teljesítést fogadhat el. A 2/A. pont bekövetkezte esetén a bérleti jogviszony és 

bérleti szerződés vonatkozásában a szükséges intézkedést – tájékoztatatás mellett – 

tegye meg.  

 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

értesítését elrendeli.  

 

Határidő: 1.) pont: 2014. június 26. 

  2/A.) pont: 2014. június 26. 

  2/B.) pont: 2014. július 16. 

  3.pont: Képviselő-testületi ülést követő munkanap  

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

   Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

         2/B. pont: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

Kivonat hiteléül: 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrös Városért Közalapítvány 2013. 

évi beszámolója 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

93/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykőrös Városért Közalapítvány 

2013. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2014. június 26. 

Felelős: kuratóriumi elnök 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a Mozgáskorlátozottak 

Otthonháza Alapítvány 2013. évi 

támogató szolgáltatás szakmai munkájáról 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

94/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Mozgáskorlátozottak Otthonháza 

Alapítvány 2013. évi támogató szolgáltatás szakmai munkájáról 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. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a városi tehetséggondozó 

matematika szakkörről 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

95/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Matematika 

tehetséggondozó városi szakkör szabályzatát az alábbiak szerint jóváhagyja: 

A szabályzat 3.10. pontja az alábbira módosul: „A program működésére 

vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 

valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

foglaltak betartása és alkalmazása kötelező.” 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az érintettek 

értesítését.  

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  1. pont vonatkozásában: 2014. június 26. 

  2. pont vonatkozásában: jegyzőkönyv aláírását követő 8 napon belül 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a Nagykőrösi Települési 

Értéktár Bizottság 2014. I. félévi 

tevékenységéről 

 

 

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

2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

96/2014. (VI.26.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Települési Értéktár 

Bizottság 2014. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 2014. június 26. 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Melléklet 

 

 

 

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

 

 

2014. I. félév 
 

 
 

 

 

 

 



 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 

megfelelően a Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság 2014.I. félévi tevékenységéről az 

alábbi beszámolót adom: 

 

 

A Bizottság 2014. I. félévben – 2014. évi munkatervében foglaltak szerint –  egy 

ülést tartott:  

2014. április 25. napján 
 

A beérkezett javaslatokat és azok bírálatát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Beérkezett/hiánypótlással 

érintett javaslatok száma 

Elbírált javaslatok 

száma 

Hiánypótlásra 

visszaadott 

javaslatok száma 

Települési nemzeti 

értéktárba felvett 

nemzeti értékek 

száma 

Megyei értéktárba 

felterjesztett 

települési nemzeti 

értékek száma 

2 db. 2 db. 0 db. 2 db. 2 db. 

 

 

A települési nemzeti értéktárba felvett nemzeti értékek adatai: 

 

Nemzeti érték 

megnevezése 

Nemzeti érték 

szakterületenké

nti kategóriák 

szerinti 

besorolása 

Nemzeti érték rövid bemutatása TÉB határozat száma 

Arany-út kulturális 

örökség 

Nincs még egy város a mai Magyarország 

területén, amely ilyen értékes Arany János-

örökséggel dicsekedhetne. Egyedülálló kincs ez 

számunkra, amely jóval túlmutat a lokális 

értékkörökön. Arany költészetét a világon 

mindenütt elismerik, emberi kiválósága a mai 

kor embere számára is példamutató. 

Költészetének nyelvi gazdagságából 

anyanyelvünk kifogyhatatlanul táplálkozhat. A 

költőről elnevezett múzeumban és református 

gimnáziumban különleges ereklyék 

megtekintésével erősíthetjük magyarságunkat, 

emberségünket, európai gondolkodásunkat, 

műveltségünket. 

 1/2014. (IV. 25.) TÉB 

határozat 

„A múlt ipari 

értékeinek 

megőrzése. Élet a 

Nagykőrösi 

Konzervgyárban 

1965-90-ig” DVD 

filmanyag 

agrár –és 

élelmiszergaz-

daság 

A filmanyag ipartörténetileg dokumentum 

értékű a konzervipar ezen időszakához tartozó 

színvonal és technológia megőrzésével. A 

filmanyag maradandóvá teszi az egykor Európa 

hírű Nagykőrösi Konzervgyárban folyó 

termelőmunkát, a fejlesztő folyamatokat. 

 1/2014. (IV. 25.) TÉB 

határozat 

 

 

 

 



 

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a települési értéktárba felvett nemzeti értékek 

szakterületenkénti kategóriák szerint kerültek nyilvántartásra. A Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdésére figyelemmel a nyilvántartott nemzeti értékek adatai a www.nagykoros.hu 

honlapon az Önkormányzat/Települési Értéktár menüpont alatt közzétételre kerültek. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló napirendre vételére és elfogadására. 

 

 

Nagykőrös, 2014. június 16. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

             elnök 

 

http://www.nagykoros.hu/


Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok haszonbérleti jogára beérkezett pályázatok 

Nagykőrösi 

külterület 

Hrsz. 

Terület 

(Ha) 
AK 

Művelési 

ág 

Pályázat 

szerinti 

minimum 

ajánlati 

összeg 

Beérkezett 

ajánlat 

összege 

Ajánlattevő 
Kiírás szerinti 

megfelelőség 

Korábbi 

használó 

neve 

Korábbi 

bérlet 

összege 

Szerződéskötésre 

javasolt pályázó 

0202/6 0.4972 12,98 szántó 

bruttó 

16.000,- 

Ft/év 

bruttó 

16.000,- 

Ft/év 

Kinizsi 

Vadásztársaság 

A Földforgalmi tv. 40.§ 
(1) bek. alapján nem felel 
meg 

Kinizsi 

Vadásztársaság  

bruttó 

17.916.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

bruttó 20.000.-

Ft/év bruttó 

20.000.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ 
(1) bek. alapján 
földművesnek minősül, 
megfelel 

0202/4 0.3350 8,74 szántó 

bruttó 

12.000.- 

Ft./év 

bruttó 

12.000.- 

Ft/év 

Kinizsi 

Vadásztársaság 

A Földforgalmi tv. 40.§ 
(1) bek. alapján nem felel 
meg bruttó 

12.541.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

bruttó 15.000.-

Ft/év bruttó 

15.000.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 

0294/11 1.0553 34,82 szántó  

bruttó 

24.000,- 

Ft/év 

bruttó 

35.000,- 

Ft/év 

Horváth 

Norbert  

 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 

26.472.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft. 

bruttó 53.000.- 

Ft /év 

 

bruttó 

35.000.-

Ft/év 

Jakabházy-

Eötvös Tímea 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 

bruttó 

35.000.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 



Nagykőrösi 
külterület 

Hrsz. 

Terület 
(Ha) 

AK 
Művelési 

ág 

Pályázat 
szerinti 

minimum 
ajánlati 
összeg 

Beérkezett 
ajánlat 
összege 

Ajánlattevő 

Kiírás szerinti 
megfelelőség 

Korábbi 
használó 
neve 

Korábbi 
bérlet 
összege 

Szerződéskötésre 
javasolt pályázó 

0294/11 1.0553 34,82 szántó 

bruttó 

24.000,- 

Ft/év 

bruttó 

24.000.-

Ft/év 

Hevér István 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. –ében 

foglaltaknak nem felel 

meg 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 

26.472.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 53.000.- 

Ft/év 
bruttó 

53.000.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft. 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. –ében 

foglaltaknak megfelelően 

mezőgazdasági 

termelőszerv. állattartó 

telepet működtet, 

megfelel 

0306/3 1.2589 32,86 szántó  

bruttó 

29.000,- 

Ft/év 

bruttó 

40.000,-

Ft/év 

Horváth 

Norbert  

 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 

 33.084.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 50.000.-

Ft+/év 

bruttó 

40.000.-

Ft/év 

Jakabházy-

Eötvös Tímea 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 

bruttó 

35.000.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ 

(1) bek. alapján 

földművesnek minősül, 

megfelel 

  



Nagykőrösi 

külterület 

Hrsz. 

Terület 

(Ha) 
AK 

Művelési 

ág 

Pályázat 

szerinti 

minimum 

ajánlati 

összeg 

Beérkezett 

ajánlat 

összege 

Ajánlattevő 
Kiírás szerinti 

megfelelőség 

Korábbi 

használó 

neve 

Korábbi 

bérlet 

összege 

Szerződéskötésre 

javasolt pályázó 

0306/3 1.2589 32,86 szántó  

bruttó 

29.000,- 

Ft/év 

bruttó 

50.000.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft. 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. –ében foglaltaknak 

megfelelően 

mezőgazdasági 

termelőszerv. állattartó 

telepet működtet, megfelel 

Toldi-Tej 

Kft 

bruttó 

33.084. -

Ft/év 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 50.000.- 

Ft/év 

0457/2 3.4528 113,94 szántó 

bruttó 

160.000.-

Ft./év 

bruttó 

170.000.-

Ft./év 

Horváth 

Norbert  

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

Toldi-Tej 

Kft 

bruttó 

185.268.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

bruttó 220.000.-

Ft/év 

bruttó 

170.000.-

Ft/év 

Jakabházy-

Eötvös Tímea 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

bruttó 

220.000.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

bruttó 

173.000.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft. 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. –ében foglaltaknak 

megfelelően 

mezőgazdasági 

termelőszerv. állattartó 

telepet működtet, megfelel 

  



Nagykőrösi 

külterület 

Hrsz. 

Terület 

(Ha) 
AK 

Művelési 

ág 

Pályázat 

szerinti 

minimum 

ajánlati 

összeg 

Beérkezett 

ajánlat 

összege 

Ajánlattevő 

Kiírás szerinti 

megfelelőség 

Korábbi 

használó 

neve 

Korábbi 

bérlet 

összege 

Szerződéskötésre 

javasolt pályázó 

0540/1 1.2697 34,14 szántó  

bruttó 

36.000,- 

Ft/év 

bruttó 

70.000 ,- 

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

Toldi-Tej 

Kft 

bruttó 

41.028.- 

Ft/év 

Illés Dezsőné 

bruttó 70.000.- 

Ft/év 
bruttó 

64.000.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft. 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. –ében foglaltaknak 

megfelelően 

mezőgazdasági 

termelőszerv. állattartó 

telepet működtet, megfelel 

0126/5 4.9106 129,85 gyep  

bruttó 

86.000,- 

Ft/év 

bruttó 

100.000,- 

Ft/év 

Horváth 

Norbert  

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

Toldi-Tej 

Kft 

bruttó 

100.572,- 

Ft/év 

Toldi-Tej Kft 

bruttó 150.000.-

Ft/év 

bruttó 

100.000.-

Ft/év 

Jakabházy-

Eötvös Tímea 

 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

 

bruttó 

120.000.-

Ft/év 

Illés Dezsőné 

A Földforgalmi tv. 40.§ (1) 

bek. alapján földművesnek 

minősül, megfelel 

bruttó 

150.000.-

Ft/év 

Toldi-Tej Kft. 

 

A Földforg. tv. 40.§ (1) 

bek. mezőgazdasági 

termelőszerv. állattartó 

telep, megfelel  

 



 












