
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Javaslat a Helyi Választási Bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztására 

 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 97/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 2010. 

augusztus 11-én megalakult Nagykőrösi Helyi Választási Bizottság elmúlt 4 éves 

munkájáért. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság 

 

tagjának: dr. Mocsai Zoltánnét, a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

igazgatóját, 

Dr. Gera Lászlót, a Bács-Kiskun Megyei Kórház osztályvezető 

főorvosát és 

Danóczi Leventét, a Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumvezetőjét, 

póttagjának: Ballai Ottót, a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola 

igazgatóját és 

   Deák Gábort, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóját 

 

választja meg. 

 

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

  

 

Felelős:  Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző, HVI vezető 

Határidő:  1-2. pont: 2014. augusztus 19. 

  3. pont: döntést követő napon 

 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

Kivonat hiteléül: 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Javaslat a nemzetiségi szavazókör 

szavazatszámláló bizottsági tagjainak és 

póttagjának megválasztására 

 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 98/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 800 számú nemzetiségi 

szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait és póttagját az alábbiak szerint 

választja meg: 

 

 tagok:    Körtvélyesi Sándor 

     Csapó Istvánné 

     Tormáné Zöldi Szilvia 

     Bobál Róbertné 

Sasné Bárány Piroska 

póttag:   Szabóné Bakos Mária Katalin 

     

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

  

 

Felelős:  Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző, HVI vezető 

Határidő:  1. pont: 2014. augusztus 19. 

  2. pont: döntést követő napon 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

Kivonat hiteléül: 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: „Nagykőrös Városért” Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítása 

 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 99/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Szilágyi Lajos 

„Nagykőrös Városért” Közalapítvány Kuratóriumában végzett tevékenységét. 

 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagykőrös Városért” 

Közalapítvány Kuratóriumába új tagként Deák Gábort bízza meg. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagykőrös Városért” 

Közalapítvány Kuratóriumának titkárává Dónáth Ambrust jelöli ki. 

 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagykőrös Városért” 

Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – a 

melléklet szerint – jóváhagyja. 

 

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

Alapító Okiratban bekövetkezett módosítás bírósági nyilvántartásba vételéhez 

szükséges intézkedések végrehajtására. 

 

Határidő: 1-4. pont: 2014. augusztus 19. 

   5. pont: döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

Kivonat hiteléül: 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: A Hild János-Díj köztéri szoborként 

történő elhelyezésének jóváhagyása 

 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 100/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Hild 

János-Díj” című alkotás Nagykőrös, Szabadság terének Városháza előtti térrészén 

történő elhelyezését. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban nevezett 

alkotás elkészítésére és a kapcsolódó teljes körű munkálatokra bruttó 2.200.000.- 

Ft összeget biztosít, amely költségek fedezetéül Nagykőrös Város 2014. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének (3/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet) 13 

melléklet 11. sorában lévő általános tartalék forrást jelöli meg. 

 

 

 

Felelős:  1-2 pont esetében: polgármester 

Határidő:  1-2 pont esetében: 2014. augusztus 19. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 

művelési ágú külterületi ingatlanok 

ismételt pályázat kiírása 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 101/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0202/4, 0202/6, 0457/2, 0540/1 hrsz-ú 

ingatlanokra  a melléklet szerinti pályázati felhívást jóváhagyja.  

 

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

85/2014.(VI.26.) önkormányzati határozatával elfogadott 0294/11, 0306/3, 0126/5 hrsz-ú  

ingatlanok haszonbérleti szerződéseinek az alábbi kiegészítésekkel történő aláírására ügyvédi 

ellenjegyzés mellett.  

 

a) a 2. pont szerinti haszonbérleti szerződések preambulumában a haszonbérlőre vonatkozó 

adatok az alábbiakkal egészülnek ki: gazdálkodó szervezet statisztikai számjele, 

cégjegyzékszáma, valamint a vezető tisztségviselő lakcíme, kamarai tagsági azonosító.  

 

b) A haszonbérleti szerződés az alábbi 10. ponttal egészül ki: 

„Haszonbérlő nyilatkozik továbbá, hogy első ranghelyen előhaszonbérletre jogosult, a 

Földforgalmi törvény 46.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy helybeli 

illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetként a terület volt haszonbérlője, több mint egy éve 

állattartó telepet működtet, és az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 

57/2014. (IV. 30.) VM rendelet szerint igazolja az állatlétszámot.” 

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

0294/11, 0306/3, 0126/5 hrsz-ú  ingatlanok, a 2. pontba foglalt kiegészítésekkel aláírt 

haszonbérleti szerződéseinek jegyző részére kifüggesztés céljából történő megküldésére 

valamint az előhaszonbérlői nyilatkozatokkal kapcsolatos további intézkedésre.  

 

Határidő: 1./ pontra: 2014. augusztus 19.  

                  2./ pontra: 2014. augusztus 25. 

                  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 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő 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 mindenkori hatályos törvényi rendelkezések és Nagykőrös Város vagyonáról és a  

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 

vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében haszonbérbe adja a tulajdonában 

álló alábbi ingatlanait 2015.évtől kezdődő 6 gazdasági évre szóló határozott (2020. október 

31.-ig) időtartamra. 

Nagykőrösi 

külterület 
Hrsz. 

Terület (Ha) AK Művelési ág Besorolás 

Minimum 

fizetendő éves 

bruttó bérleti díj 
Ft 

0202/4 0.3350 8,74 szántó forgalomképes 12.000.- 

0202/6 0.4972 12,98 szántó forgalomképes 15.000,- 

0457/2 3.4528 113,94 szántó forgalomképes 220.000.-  

0540/1 1.2697 34,14 szántó forgalomképes 70.000.- 

Az ingatlanok kizárólag a művelési ág besorolásnak megfelelő célra használhatók. A bérleti 

díj évenként egy összegben esedékes. A bérleti díj a második évtől kezdődően évenként a 

termelői árindex alapján módosításra kerül. 

A pályázatok elbírálása ingatlanonként történik, a szerződés megkötésére a megkötéskor 

hatályos jogszabályok betartásával kerül sor. 

Pályázaton történő részvétel feltétele: A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való 

teljeskörű megfelelés igazolása. 

A Pályázatnak tartalmaznia kell: 

A pályázó: 

- nevét, címét, elérhetőségét, képviselőjének nevét,  

- nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, és a szerződésben 

előírt kötelezettségeket teljesíti, 

- nyilatkozatát, hogy a szerződésben előírt nyilvántartási, beszámolási, adatszolgáltatási 

kötelezettségét teljesíti, 

- nyilatkozatát, hogy az ingatlant a hasznosítási célnak megfelelően használja, 

- nyilatkozatát, hogy a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható 

szervezetek vesznek részt. 

- a megajánlott bérleti díj összegét. 

- a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 évi CXXII. törvény szabályozása 

szerinti a földhasználati jogosultságának megszerzésére vonatkozó nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

A pályázatok beadásának módja:  zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Mezőgazdasági 

terület bérleti ajánlata” jeligére kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25.) Dr. Czira 

Szabolcs polgármesterhez címezve kell benyújtani. 

Pályázat benyújtási határideje:  2014. szeptember 8. 12.00 óra. 

A benyújtott pályázatokról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást bármelyik ingatlanra indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa, illetve jogszabály változás esetén a pályázati felhívást 

módosítsa, visszavonja. 

mailto:nagykoros@nagykoros.hu


 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat 2014. 

évi közbeszerzési tervének kiegészítése 

 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 102/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 18/2014. (II.14.) számú 

önkormányzati határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervét a módosítással és kiegészítéssel az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 
 

  

Közbeszerzés tárgya 

 

Becsült érték 

nettó (e Ft) 

 

A eljárás 

megindításának 

tervezett dátuma 

 

Javasolt 

eljárás 

1. 

Vállalkozási szerződés 

takarítási és higiéniai 

feladatok ellátására 

Nagykőrös Város 

Önkormányzat hivatala 

és intézményei részére 

100.000/ 

3 év 
2014.02. 

Kbt. második 

rész szerinti 

nyílt 

2. 
Nyomdai szolgáltatási 

feladatok ellátása 
16.525 2014.02 

Kbt. harmadik 

rész 121. § (1) 

a) 

3. 

Nagykőrös Város 

Ivóvízminőség-javító 

beruházásának építési 

feladatok ellátása 

425.997 2014.03 

Kbt. harmadik 

rész szerinti 

nyílt 

4. 

Villamos energia 

beszerzése/szállítása 

Nagykőrös város 

közvilágítási 

hálózatának 

energiaellátására 

40.000/2év 2014.03 

Kbt. harmadik 

rész 121. § (1) 

a) 

5. 

ÁROP-3.A.2-2013-

0035 

„Szervezetfejlesztés 

Nagykőrösi Város 

Önkormányzatánál” 

elnevezésű pályázat 

kapcsán megvalósuló 

szervezetfejlesztési 

22.400 2014.04 

Kbt. harmadik 

rész 121. § (1) 

a) 



feladatok ellátása 

6. 

Felnőtt és gyermek 

sürgősségi háziorvosi 

ügyelet ellátása 

102.420/ 

3 év 
2014.07. 

Kbt. második 

rész szerinti 

nyílt 

7. 

Nagykőrös 1112 hrsz-ú 

ipartelep megjelölésű 

ingatlanra logisztikai 

telephely kialakítása, ~ 

3000+1000 m² 

raktárépület(ek) 

szociális kiszolgáló 

résszel együtt értendő 

kivitelezése 

349.000 2014.08. 

Kbt. harmadik 

rész szerinti 

nyílt 

8. 

„Nagykőrös város 

szennyvízkezelésének 

fejlesztése” című 

pályázathoz kapcsolódó 

rehabilitációs feladatok 

I. ütem  

145.000 2014.08. 
Kbt. harmadik 

rész 122/A. § 

9. 

Nagykőrös Város 

közigazgatási területén 

kóbor állatok befogása, 

megfigyelése és örökbe 

adása, valamint az állati 

hulladékok 

ártalmatlanítása 

32.000/3 év 2014.09. 

Kbt. harmadik 

rész szerinti 

nyílt 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiegészített 2014. évi 

közbeszerzési terv közzétételére. 

 

 

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében: döntéssel egyidejűleg  

Felelős: G. Kovács Sándor Bizottsági elnök 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

ZÁRT ÜLÉS! 

 

Tárgy: Hulladékszállítási díjkedvezmény 

megállapításának elutasítása iránti 

fellebbezés elbírálása 

 

 

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

2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 103/2014. (VIII.19.)                önkormányzati határozat 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………………… 2750 

Nagykőrös, ………………. szám alatti lakos települési szilárd hulladékbegyűjtés és 

elszállítás ürítési díja alóli mentesség megállapításának elutasítása tárgyában 2014. 

július 11. napján kelt, 10748-2/2014. számú I. fokú határozatot a mellékletben foglalt 

határozat szerint helybenhagyja. 

 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli. 

 

Határidő: 1. pont: 2014. augusztus 19. 

  2. pont: döntést követő 5 napon belül 

  
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 Dénes Dénes sk. László Ferenc sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Kivonat hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

melléklet 
 
 
Ügyiratszám: 10748-    /2014.    Tárgy: ………………… 
Ügyintéző: dr. Ecsedi Viktória hulladékszállítási 

díjkedvezmény ügye 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
……………… (született:, …………………….., anyja neve: ………………) Nagykőrös, 
…………………. szám alatti lakos települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás 
ürítési díja alóli mentesség megállapítása iránti kérelmének elutasítása elleni 
fellebbezésére  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta 
Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesterének 10748-2/2014. számú, 2014. 
július 11. napján kelt I. fokú határozatát, és azt  
 

helybenhagyja. 
 

A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.  
 
Ezen határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre 
hivatkozással – bírósági felülvizsgálat kérhető a Budapest Környéki Törvényszéktől, 
mely az elsőfokú határozatot hozó szervnél nyújtható be. (Nagykőrös Város 
Önkormányzat Polgármestere, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 
 

INDOKOLÁS 
 

…………………….. (szül.: ………………., ……………….., an.: ……………..) 2750 
Nagykőrös, ………………….. szám alatti lakos települési szilárd hulladékbegyűjtés 
és elszállítás ürítési díja alóli mentesség megállapítása iránt nyújtott be kérelmet 
2014. július 9. napján. 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § b) pontja alapján: „Mentesség illeti 
meg az ürítési díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 éven felüli ingatlantulajdonost, akinek a 
Közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370 %-át.” 
 
Kérelmező kérelmét az I. fokon eljáró hatóság 2014. július 11. napján kelt, 10748-
2/2014. számú határozatával elutasította, azzal az indokkal, hogy kérelmezőnek a 
Közszolgáltató (KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.) 2014. július 9. napján tett nyilatkozata 
alapján 146 020 forint díjtartozása áll fenn. 
 



Kérelmező az I. fokú határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott 
be, melyben előadta, hogy egyedül él, jövedelme alacsony, betegsége okán 
gyógyszerköltsége magas, megélhetése nem biztosított. 
 
A fellebbezésben foglaltak és a rendelkezésre álló iratok megvizsgálását követően 
megállapítható, hogy kérelmező egyedül él, jövedelmét 41 255 forint nyugdíj képezi. 
A Közszolgáltató 2014. július 9. napján kelt nyilatkozata alapján 146 020 forint 
díjtartozással bír. Fentiek alapján az I. fokon eljáró hatóság jogszerűen járt el, 
tekintettel arra, hogy az R. alapján az ürítési díj alóli mentesség akkor állapítható 
meg, amennyiben a kérelmező a Közszolgáltatónál díjtarozással nem rendelkezik. 
 
Figyelemmel arra, hogy az R. alapján a Képviselő-testület méltányossági jogkört nem 
gyakorolhat, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A határozat az R. 35. § b) pontján 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. augusztus … 
 
 

Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

   polgármester             címzetes főjegyző 
 

 

 



 

 

 

Melléklet 

 

„NAGYKŐRÖS VÁROSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

Az Alapító, a Ptk. 74/G. §-ában biztosított lehetőséggel élve, a Nagykőrösi Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2003. (IV.24.) számú határozatával közalapítványt hoz 

létre és a 2011. évi CLXXXI. törvény 4.§ f) alapján kéri a Budapest Környéki Törvényszéktől 

a közalapítvány közhasznú szervezetként történő elismerését, nyilvántartásba vételét. 

 

I.  AZ ALAPÍTÓ NEVE, SZÉKHELYE: 

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

 

II.  A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE: „NAGYKŐRÖS VÁROSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 

 

III.  A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.  

 

IV.  A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA: 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS FEJLŐDÉSE, A LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK 

JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 

a.) családsegítés 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (1) 

bekezdésében foglaltak szerint, a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 

egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás 

 

b.) időskorúak gondozása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § -ban 

foglaltak szerint, az idős magukat ellátni nem tudó személyekről való gondoskodás 

 

c.) kulturális tevékenység, közművelődés elősegítése 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a település 

környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

 

d.) kulturális örökség megóvása 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5.§ (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása 

közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és 

önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és 

gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára 

 

e.) műemlékvédelem 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 28.§ b) pontjaiban 

foglaltakra a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint 



 

 

 

eszmei értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása 

f.) természetvédelem 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62.§ (1) – (2) bekezdéseiben 

foglaltakra tekintettel a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása, 

természeti állapotának fejlesztése, őrzése 

 

g.) környezetvédelem 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 37.§ (1) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel a környezetvédelmi szabályok megtartásának 

ellenőrzése, valamint a környezet védelmének tervezése 

 

h.) épített és természeti környezet védelme 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ 

(1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a helyi építészeti örökség értékeinek 

feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, 

védelmének biztosítása 

 

i.) sport tevékenység 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel részt 

vesz a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában, közreműködik a helyi 

sportszervezetekkel 

 

2012. december 31-ig érvényes: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel közhasznú tevékenységéhez igazodóan: 

 

a.) közrend és közbiztonság védelme 

b.) helyi közterületekről gondoskodás 

c.) egészséges életmód komplex feltételeinek elősegítése 

d.) településfejlesztés, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

e.) köztemető fenntartás 

f.) helyi közutak fenntartása 

g.) alapfokú oktatás és nevelés 

h.) egészségügyi és szociális ellátás 

i.) gyermek- és ifjúságvédelem 

 

helyi közszolgáltatások végrehajtásához segítséget nyújtva, a lakosság mozgósítása, 

valamennyi lehetséges lehetőség, erőforrás feltárása és felhasználása 

 

2013. január 1-jétől érvényes: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel közhasznú tevékenységéhez igazodóan: 

 

a.) közrend és közbiztonság védelme 

b.) helyi közterületekről gondoskodás 

c.) egészséges életmód komplex feltételeinek elősegítése 

d.) településfejlesztés, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

e.) köztemető fenntartás 

f.) helyi közutak fenntartása 

 

 



 

 

 

g.) óvodai ellátás 

h.) egészségügyi alapellátás és szociális ellátás 

i.) gyermek- és ifjúságvédelem 

 

helyi közszolgáltatások végrehajtásához segítséget nyújtva, a lakosság mozgósítása, 

valamennyi lehetséges lehetőség, erőforrás feltárása és felhasználása 

 

V. A KÖZALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA ÉS JELLEGE: 

 

a./A Közalapítvány jogi személyként működik. Az Alapító határozatlan időre alapítja, s a 

IV. pontnak megfelelően közérdekű cél megvalósítását hivatott szolgálni. 

 

b./A Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítését a Budapest Környéki Törvényszék 

közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló – nem peres eljárásban hozott – 

határozata alapján nyeri el.  

 

c./A Közalapítvány politikamentes, tehát közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete a pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól 

anyagi támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állított, nem 

támogatott és a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, 

országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni.  

 

d./A Közalapítvány a fentiekkel szemben viszont a célok és feladatok megvalósítása 

érdekében együttműködik minden olyan nem politikai jellegű belföldi és külföldi 

szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, amely, illetőleg aki a közalapítványi cél 

elérésében, támogatásában munkálkodni hajlandó. 

 

e./  A közhasznú jogállás megállapításához szükséges megfelelő erőforrás biztosítása 

céljából az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az alábbi feltételek közül 

legalább egyet megvalósít: 

 az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 

 a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, 

vagy 

 a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) eléri az összes ráfordítás egynegyedét. 

 

f./ A közhasznú jogállás megállapításához szükséges megfelelő társadalmi támogatottság 

biztosítása céljából az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az alábbi feltételek 

közül legalább egyet megvalósít: 

 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 

szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 54. §-a szerinti bevétel nélkül számított összes 

bevétel kettő százalékát, vagy 

 a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az 

összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

 közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti. 

 

 

 



 

 

 

 

VI. A KÖZALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI: 

 

a./ A Közalapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz csatlakozhat bármely magyar és külföldi 

természetes és jogi személy, amennyiben elfogadja a Közalapítvány célkitűzéseit, a 

Közalapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja és támogatja, pénzbeli 

hozzájárulását befizeti, illetve nem pénzbeli hozzájárulását a Közalapítvány 

rendelkezésére bocsátja. 

 

b./A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, a csatlakozó támogatók nem válnak 

alapítókká. 

 

VII. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS BEVÉTELI FORRÁSAI: 

 

a./ A Közalapítvány induló vagyona az Alapító Nagykőrös Város Önkormányzat által az 

Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg befizetett 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint 

készpénz. 

 A Közalapítvány az induló vagyonát az UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000017-

88050007 számú, az általa nyitott számlán kezeli. 

 

b./A Közalapítvány bevételi forrásai különösen: 

 

 a Közalapítványhoz csatlakozók felajánlásai,  

 az egyéb forrásból származó bevételek és közalapítványi célokat szolgáló kiadások 

különbözete, 

 a közalapítványi cél megvalósítását szolgáló vállalkozásból származó eredmény, 

 az Alapító további hozzájárulásai, 

 a kamatok, - a Közalapítvány céljainak megvalósítására fel nem használt és a 

vállalkozási tevékenység céljára le nem kötött vagyon után a mindenkori 

legkedvezőbb feltételeket nyújtó banki betétben. 

 

c./A közalapítványi vagyon kezelése, cél szerinti felhasználása, hasznosítása a 

Kuratórium feladata és kötelessége: 

 

 A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány javára befolyt összeg 

függvényében dönt a közalapítványi javak felhasználásáról és a felhasználás 

sorrendjéről. A Közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból minden nagykőrösi 

lakos részesülhet. Az igénybevétel módját a helyben szokásos módon és 

valamennyi, helyi érdekeltségű sajtó útján kell rendszeresen közzé tenni.  

 A közalapítványi vagyonkezelés tekintetében kötelezettségvállalási, utalványozási 

joga csak a Kuratórium elnökének van, aki a Kuratórium titkára, vagy 

akadályoztatása esetén bármelyik kurátor ellenjegyzésével látja el ezt a feladatát.  

 A Közalapítvány az alapítókat, a Kuratórium tagját, valamint e személyek 

hozzátartozóját – a közhasznú szolgáltatásai kivételével – cél szerinti juttatásban 

nem részesítheti. 

 

d./Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy létesítő 

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 

kizárólag a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Nem 

lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja.  



 

 

 

 

e./A Közalapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozói tevékenységből 

származó bevételeit és ráfordításait kötelesek elkülönítetten kezelni, nyilvántartani. 

 

f./A Közalapítvány céljainak megvalósítására fel nem használt, és vállalkozási 

tevékenység céljára le nem kötött vagyon a mindenkori legkedvezőbb feltételeket 

nyújtó banki betétben is elhelyezhető. 

 

g./A könyvvezetési és könyvnyilvántartási kötelezettségeket a Kuratórium elnökének és 

titkárának irányításával az Alapító Nagykőrösi Önkormányzat pénzügyi szerve látja el.  

 

h./A Kuratórium évente köteles vagyonkezelői tevékenységéről beszámolót, 

vagyonkimutatást készíteni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, és azt az 

Alapító és a csatlakozók rendelkezésére bocsátani. A beszámoló tartalmazza a 

Közalapítványhoz csatlakozók névsorát, a felajánlás összegét vagy formáját. 

 

i./A vagyon felhasználását a Közalapítvány tagjai ellenőrizhetik. 

 

j./Az Alapító és a csatlakozók a közalapítványi befizetéseket és egyéb vagyoni 

hozzájárulásokat nem követelhetik vissza.  

 

VIII. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE: 

 

a./Az Alapító dönt határozattal: 

 

 a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, 

 a Kuratórium elnökének és titkárának kijelöléséről és visszahívásáról, 

 a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kijelöléséről és visszahívásáról, 

 az Alapító Okirat jóváhagyásáról és módosításáról, 

 a közhasznúsági jelentés, a vagyonkezelői tevékenységről szóló jelentés, s a 

Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról. 

 

b./A Közalapítványt kezelő szerve, képviselője a Kuratórium. A Kuratórium a kezelői 

feladatok szakszerű ellátása érdekében megfelelő pénzügyi szervezetet, szakértőt vehet 

igénybe, vonhat be. A Kuratórium létrehozásánál az Alapító figyelembe vette azt a 

törvényi rendelkezést, mely szerint nem jelölhető, illetve nem hozható létre olyan 

kezelő szervezet, amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – a Közalapítvány 

vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.  

 

b1./A Kuratórium tagjainak száma 5 fő, a mindenkori kuratóriumi tagok jegyzékét az 

alapító okirat mellékleteként kell kezelni. A Kuratórium megbízatása határozatlan 

időre szól. 

 

 A KURATÓRIUM ELNÖKE ÉS TAGJAI: 

N é v  (leánykori név) Tisztség Lakcím 

1. Bencsik Géza elnök 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 8. 

2. Deák Gábor Lajos kurátor 2750 Nagykőrös, Tavasz u. 18.      
I. em. 3.a. 

3. Dr. Bózlék Mihály kurátor 2750 Nagykőrös, Napkelet u. 20. 

4. Dónáth Ambrus titkár 2750 Nagykőrös, Dózsa Gy. u. 12. 

5. Dr. Czira Szabolcs kurátor 2750 Nagykőrös, Dohány u. 6.  



 

 

 

 

 

b2./A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatban 

kijelentik (2. sz. melléklet), hogy megbízatásukkal kapcsolatban összeférhetetlenségi 

ok nem áll fenn. 

 - A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletbe 

egyébként érdekelt.  

- Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig - , 

 

1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 

fel, 

3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

4. amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

  

b3./A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszüntetésével, a 

tisztségből való lemondással, a tisztségből való visszahívással, a kuratóriumi tagság 

megszűnik a Közalapítvány megszűnésével, a tag halálával, lemondással, 

visszahívással. 

 

b4./ Ha a Kuratórium a tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a 

kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. Az 

Alapító megszűnése után ez a jogosultság a törvényszéket illeti meg. 

 

b5./A Kuratórium tagjai a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban a 

munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.  

 

b6./A Kuratórium testületként működik és szükség szerint, de évente legalább két 

alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülése nem nyilvános, azokon a Kurátorokon kívül 

csak a meghívottak vehetnek részt.  

 

 A kuratóriumi ülés összehívásáról az elnök gondoskodik. A meghívót – mely 

tartalmazza az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat – az ülés napját 

megelőzően legalább 5 nappal ki kell adni a kuratóriumi tagoknak. A meghívó 

kézbesítésével egyidejűleg az ülés időpontját, helyét és napirendjét közzé kell tenni. 

 A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele, azaz 

három fő, közte az elnök jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15 

napon belüli időre ismételten össze kell hívni.  

 A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, melyet az elnök, a titkár és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott kurátor 

ír alá. A jegyzőkönyv egy példányát valamennyi kurátornak és az Alapítónak meg 

kell küldeni az ülést követő 15 napon belül.  



 

 

 

 

b7./A Kuratórium határozatairól olyan egyszerűsített nyilvántartást (Határozatok Könyve) 

kell vezetni, mely tartalmazza a döntés tartalmát, a határozat számát és jelzését, a 

határozatot hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, a 

végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásról szóló 

beszámoló lényegét és időpontját.  

 A határozatok jelzése: folyamatos arab számok, törve az évszámmal, zárójelben a 

kuratóriumi ülés hónapja és napja, ezt követően pedig a „Kur.hat.” zárójelzés (Pl. 

1/2002.(09.01.) Kur.hat.). 

 A Kuratórium döntéseit az érintettekkel postai úton közli, a döntések, valamint a 

működéssel kapcsolatos adatok Nagykőrös város honlapján (www.nagykoros.hu) 

nyilvánosságra hozatalra kerülnek. A beszámoló helyben szokásos módon is 

közzétételre kerül. 

 A kuratóriumi döntések végrehajtása, a Közalapítvány működtetése a két ülés között 

az elnök és a titkár feladata. A kötelezettségvállalásra jogosult kuratóriumi elnök ezt a 

jogkörét a titkár ellenjegyzésével gyakorolja. A működéssel kapcsolatosan keletkezett 

iratokba betekinteni az Alapító Nagykőrösi Önkormányzat pénzügyi szervénél, a 

Kuratórium elnökének engedélyével lehet, melyet az iratban elhelyezett betekintési 

lapon rögzíteni kell. 

 

 A döntéseket tehát kettős aláírással látják el (elnök és ellenjegyző) és azokról – a 

következő kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek. 

 A Kuratórium nevében az elnök munkaviszonyt létesíthet, vagy egyéb 

munkavégzésre irányuló szerződést köthet.  

 

b8./ A Kuratórium feladata és hatásköre különösen: 

 

 Gondoskodik a közalapítványi vagyon felhasználásáról, annak gyarapításáról, az 

alapítványi célok megvalósítását szolgáló vállalkozások szervezéséről, illetve az 

azokban való részvételről,  

 dönt a csatlakozni kívánók elfogadásáról vagy elutasításáról,  

 dönt az egyedi kérelem, vagy pályázatok elbírálása alapján  támogatások 

odaítéléséről és figyelemmel kíséri a támogatások felhasználását, 

 a Közalapítvány működésének megkezdésétől számított 30 napon belül jóváhagyja 

saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

 biztosítja a meghirdetett pályázatok elbírálásának teljes körű nyilvánosságát, 

 évente egy alkalommal – minden követő év június 30.-ig – beszámol az Alapítónak 

működéséről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól, s ezt a beszámolót – a 

vonatkozó jogszabályok szerint – nyilvánosságra hozza.  
 

IX. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE ÉS ALÁÍRÁSI JOG: 

 

a./A Közalapítványt a Kuratórium, a Kuratóriumot annak elnöke önállóan, a titkára és 

bármelyik kurátor az elnök által adott felhatalmazás alapján képviselheti.  

 

b./A Kuratórium második elnöke határozatlan időre: Bencsik Géza 

 (aki Kunszentmártonban született, 1944.09.08., anyja neve: Ambrus Rozália, 

szem.ig.száma: 009608CA, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Zalán u. 13. szám.) 

 

c./A bankszámla felett a Kuratórium elnöke a Kuratórium titkárával együtt rendelkezhet. 

  



 

 

 

 

d./A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke a nevét önállóan írja alá, jelen Alapító 

Okirat aláírási címpéldányának megfelelően.  

 

X. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

a./Az Alapító a Közalapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és 

célszerűségének ellenőrzésére, határozatlan időre szóló megbízatással 3 tagú 

Felügyelő Bizottságot hoz létre.  

 

b./A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak határozatlan időre az Alapító az alábbi 

személyeket kérte fel:  
 

 N é v  (szül.hely, év hó, nap) Tisztség Lakcím 

 

1. Suba Lajos Károly elnök 2750 Nagykőrös, Fogarasi u. 2. 

2. Danóczi Levente FB tag 2750 Nagykőrös, Árpád u. 8. 

3.  Dr. Kecskeméti Éva FB tag 2750 Nagykőrös, Baracsi u. 28. 

 

c./A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatban (2. sz. 

melléklet) kijelentették, hogy megbízatásukkal kapcsolatban összeférhetetlenség nem 

áll fenn. 

Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

 

1. aki a Kuratórium elnöke, titkára, vagy tagja 

2. a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, 

3. a Közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve 

4. az 1.-3. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

d./A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, de 

munkájuk során a felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.  

 

e./A Felügyelő Bizottság Szervezeti és Működési rendjét maga határozza meg. Köteles a 

Közalapítvány működését, az ügyek teljes körét átfogóan és rendszeresen ellenőrizni, s 

a Kuratórium éves beszámolójához csatlakozva, ellenőrzésének tapasztalatairól az 

Alapítónak évente jelentést tesz, a Kuratóriumot pedig tájékoztatja. Tevékenysége 

során különösen: 

 

 a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők figyelembe vételével 

vizsgálja a kuratóriumi döntések és közalapítványi célok összhangját, 

 ellenőrzi és véleményezi a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét 

és a mérleget, 

 jogosult célvizsgálatokat folytatni, a Közalapítvány ügyeiről a Kuratóriumtól, 

elnökétől, titkárától, tagjától felvilágosítást kérni, - az iratokba, könyvekbe, 

nyilvántartásokba betekinteni, azokat megvizsgálni, - köteles a pénzkezelés,  

 

 



 

 

 

kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés rendjét megvizsgálni. 

 

f./A Felügyelő Bizottság bármelyik tagja tanácskozási joggal vehet részt a Kuratórium 

ülésein. A Felügyelő Bizottság ülésére pedig a Kuratórium elnökét és titkárát minden 

alkalommal meg kell hívni. 

 

g./A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és ülések összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 1) a Közalapítvány működése során 

olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, 2) a 

Kuratórium vezetőinek (elnök, titkár) felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

h./Amennyiben a Felügyelő Bizottság a Kuratórium ülésének összehívását indítványozza, 

annak megtételétől számított 30 napon belül az ülést össze kell hívni. A határidő 

eredménytelen eltelte esetén az ülést a Felügyelő Bizottság is összehívhatja.  

 

i./ Ha  Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 

a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészi szervet. 

 

j./A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az 

ülése nem nyilvános, azokon a bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek 

részt.  

 

 Az ülés összehívásáról az elnök gondoskodik. A meghívót – mely tartalmazza az 

ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat – az ülés napját megelőzően 

legalább 5 nappal ki kell adni a bizottsági tagoknak.  

 A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele, 

azaz két fő, közte az elnök jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15 

napon belüli időre ismételten össze kell hívni. 

 A Felügyelő Bizottság a döntéseit nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel 

hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az üléséről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, a titkár és a jegyzőkönyv 

vezetésével megbízott kurátor ír alá. A jegyzőkönyv egy példányát valamennyi 

kurátornak és az Alapítónak meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül. 
 

k./A Felügyelő Bizottság határozatairól olyan egyszerűsített nyilvántartást (Határozatok 

Könyve) kell vezetni, mely tartalmazza a határozat számát és jelzését, a határozatot 

hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, a döntés 

tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a 

végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és időpontját. A határozatok jelzése: 

folyamatos arab számok, törve az évszámmal, zárójelben a felügyelő bizottsági ülés 

hónapja és napja, ezt követően pedig a „FB.hat.” zárójelzés (Pl. 1/2002.(09.01.) 

FT.hat.). 

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

a./A Közalapítvány a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. A nyilvántartásba vétel 

a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozik. A nyilvántartásba vételt 

követően a Közalapítvány nem vonható vissza.  



 

 

 

 

 

b./A nyitott Közalapítvány határozatlan időre jön létre és a törvényben meghatározott 

esetekben megszűnik, illetve megszüntethető, a nyilvántartásból törölhető. 

 

c./A Közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az Alapítót illeti meg, aki 

azt az alapítványi célokhoz hasonló célra köteles fordítani, s erről a nyilvánosságot 

megfelelően tájékoztatni. 

 

d./A Közalapítvány Kuratóriuma évente beszámol munkájáról, gazdálkodásának 

tapasztalatairól az Alapítónak, beszámolóhoz csatlakozóan (legkésőbb a naptári évet 

követő május 31.-ig) közhasznúsági beszámolót valamint közhasznúsági mellékletet 

(1. sz. melléklet) készít és – teljes ülésén egyszerű többséggel hozott határozattal – 

fogad el, s amelyet köteles legalább 10 évig megőrizni. 

 

d1./Az összefoglaló jelentés tartalmazza – a számviteli beszámolót, - a kapott 

költségvetési támogatás és egyéb vagyon felhasználásával kapcsolatos jelentést, 

kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetésből, 

elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzatoktól, nemzetiségi települési 

önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási 

önkormányzattól és egyén szervektől, szervezetektől kapott támogatást és 

felhasználásukat, - a Kuratórium tagjainak esetleg nyújtott juttatások jogcímét, értékét, 

illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről készült rövid szöveges beszámolót, 

értékelést.  

 

d2./A közhasznúsági beszámolóba, a közhasznúsági mellékletbe valamint a 

Közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba a Közalapítvány székhelyén bárki 

betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az erre irányuló igényt a 

Kuratórium elnökének, vagy titkárának kell bejelenteni, aki ezt a lehetőséget köteles 5 

munkanapon belül a kérelmezőnek biztosítani.  

 

e./A Közalapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a 

Kuratórium határozatait és közleményeit, közérdekű hirdetményeit az alapító 

önkormányzat hirdetőtábláin, valamint a helyi sajtó útján teszi közzé.  

 

f./Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. Az Alapító Okiratot csak az Alapító 

módosíthatja.  

 

g./Ezt az Alapító Okiratot az Alapító Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 67/2003. (IV.24.) ÖT. számú határozatával jóváhagyta.  

 

h./Az Alapító Okiratot az Alapító törvényes képviselője, mint az Alapító akaratának 

mindenben megfelelőt, az alulírott helyen és időben aláírta.  

 

Kelt Nagykőrösön, 2003. év április hónap 24. napján.  

 

Módosítva: 55/2007. (III.29.) Öt. számú képviselő-testületi határozat alapján személyi 

változások miatt. (módosítás vastagon szedett betűkkel). 

 

Nagykőrös, 2007. május 11.  



 

 

 

 

 

Módosítva: 35/2008. (II.28.) ÖT. számú, illetve a 9/2008. (I.17.) Öt. számú képviselő-testületi 

határozat alapján személyi változások miatt. (módosítás vastagon szedett betűkkel). 

 

Nagykőrös, 2008. április 7.  

 

Módosítva: 171/2010.(XII.16.) ÖT. sz. határozat alapján. (módosítás vastagon szedett 

betűkkel). 

 

Nagykőrös, 2010. december 17. 

 

Módosítva: 62/2012.(IV. 26.) önkormányzati határozat alapján. (módosítás vastagon szedett 

betűkkel). 

 

Nagykőrös, 2012. április 27. 

 

Módosítva: 166/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat alapján. (módosítás vastagon 

szedett betűkkel). 

 

Nagykőrös, 2013. december 20. 

 

Módosítva: …/2014. (VIII. 19.) önkormányzati határozat alapján (módosítás vastagon szedett 

betűkkel). 

 

Nagykőrös, 2014. augusztus …  

 

 ……………………………………………………. 

 Az Alapító Nagykőrös Város Önkormányzat 

 képviseletében: 

 Dr. Czira Szabolcs  

 polgármester 

 

Nagykőrös, 2014. augusztus … 

 

Ellenjegyzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Közhasznúsági melléklet 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:     

székhely:     

bejegyző határozat száma:     

nyilvántartási szám:     

képviselő neve:     

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:     

a közhasznú tevékenység célcsoportja:     

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:     

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:     

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás 

célja 

      

      

      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

      

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

      

      

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:     

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 



 

 

 

B. Éves összes bevétel     

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

    

D. közszolgáltatási bevétel     

E. normatív támogatás     

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 

    

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]     

H. Összes ráfordítás (kiadás)     

I. ebből személyi jellegű ráfordítás     

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai     

K. Adózott eredmény     

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

    

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2?0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)?0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató 

teljesítése 

  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)?0,02] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)?0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2?10 fő] Igen Igen 

 



 

 

 

2. SZ. MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, ezennel kijelentem, hogy a „Nagykőrös Városért” Közalapítvány Felügyelő 

Bizottsági/Kuratóriumi tagságának ellátására vonatkozó megbízatást köszönettel elfogadom, 

és a megbízással járó kötelezettségek teljesítését vállalom. 

 

Egyúttal büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti megbízatásommal 

kapcsolatban sem a Ptk., sem pedig az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 

megfogalmazott összeférhetetlenségi ok köztem és az Alapító között nem áll fenn. Tehát 

olyan érdekeltségi viszony közöttünk nincsen, mely bármely formában lehetővé tenné az 

Alapító – akár közvetlen- befolyását az alapítványi vagyon felhasználására. Magyar 

állampolgár vagyok, büntető ítélet, közte közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem állok, 

ellenem büntetőeljárás nincs folyamatban. 

 

Nagykőrös, 20.., ………………   …… 

                                        

Név: 

Szül. hely, év, hó, nap: 

Anyja neve: 

Szem.ig.szám: 

Lakhelye: 

Alapítóval kapcsolatos tisztsége: 

- választott:   van – nincs 

- kinevezett: van – nincs 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. ………………………………     2. ……………………………………… 

Név:      Név: 

Lakhely:     Lakhely: 

Szem. ig. szám:    Szem. ig. szám: 

 

 

Ellenjegyzi: 

 

 

 


