JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i nyílt
üléséről
Helye:

Jelen vannak:

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. emeleti díszterem
Ábrahám Edit
Dr. Czira Szabolcs
G. Kovács Sándor
Illés Sándor
Kiss Attila Csaba
Dr. Körtvélyesi Attila
Kustár Tamás
László Ferenc
Nagy Balázs
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna
Szabóné Irházi Zsuzsanna
Tornyi Béla Ernő

Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Köszönti a megjelenteket, valamint azokat is, akik az interneten követik nyomon a képviselőtestület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiss Attila Csaba és Szabóné Irházi Zsuzsanna települési
képviselőket.
A jelenlévő 12 képviselő 11 igen, 1 nem szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot támogatta.
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK
Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő:
A XIII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt ért
méltatlan támadások kapcsán kért szót. Szeretné tisztázni, illetve visszautasítani azokat a
véleményeket, ármánykodásokat, amelyeket közvetlenül a verseny napján, illetve azután az
interneten, facebook kommentekben megjelentek. A kiváló zsűri a versenyzők érdekeiben tett
minden lépést. Idézi a zsűri elnöke, Horváth Lajos Ottó Jászai Mari-díjas érdemes művész, a
Nemzeti Színház művésze, Szarka Gyula, a Ghymes együttes alapítója és vezetője, Kossuth
díjas előadóművész köszönőlevelét. L. Simon László József Attila díjas író, országgyűlési
képviselő gratulált a professzionális szervezéshez. Ismerteti Tóth Kata rendezőasszisztens,
dramaturg Katona József színház Kecskemét, valamint Varga Izabella rendezvényt méltató
gondolatait. Teljesen felesleges volt egy, a városunk intézményét vezető kedves kollégának
elindítani egy ármánykodó harcot a facebookon. Ilyen rendezvények kevés városban zajlanak,
a verseny teljes infrastruktúrája magas szintű volt. Hozzászólását Dr. Mocsai Zoltánné, a
rendezvényt elismerő gondolataival zárja.
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Örülni kell annak, hogy Nagykőrös kisvárosként ilyen országos hírű rendezvényt tudott
szervezni. Köszönetet mond a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ valamennyi
dolgozójának a verseny napján, valamint a rendezvény előkészítésében végzett munkájáért.
Köszöni a zsűri közreműködését, valamint az Arany János Református Gimnáziumnak és a
könyvtár dolgozóinak a sikeres lebonyolításért tett tevékenységét, valamint köszönet illeti a
közreműködő diákokat, pedagógusokat is. Köszöni továbbá a presbiterek érdeklődését is,
hiszen ők az örökösei annak a presbitériumnak, aki meghívta Arany Jánost Nagykőrösre.
Külön szeretné kiemelni Papp Ferenc lelkipásztor úrnak, mint lokálpatrióta nagykőrösinek a
jelenlétét a zsűriben, és érdeklődőként egyaránt.
Kiss Attila Csaba települési képviselő:
Polgármester úr március elején tett bejelentést, hogy a magyar kormány több mint 1 milliárd
forinttal támogatja Nagykőrös terveit. Ezt a tényt a helyi kereskedelmi sajtó mintha teljesen el
akarná hallgatni. 1 milliárd 40 millió forintot kapott a város az Arany János emlékévre
összeállított tervezet megvalósításához. Ebből az összegből megújulhat a múzeum, mely az
intézmény életében várostörténeti nagyságrendű. Továbbá számos program, kiadvány jöhet
létre. Mint presbitériumi tag hiszi, amikor Arany Jánosra emlékeznek, akkor azon egykori
nagykőrösi embereknek, presbitereknek is emléket állítanak, akik anno tettek azért, hogy
Arany Nagykőrösre jöjjön. Ezzel megalapozták, hogy ma büszkén mondhassák: Nagykőrös
Arany János városa. Ezért fáj neki különösen, amikor ezt a cinkos némaságot tapasztalja. Egy
nemes ügyért együtt doboghatna a város minden szíve. Egyesek a széthúzás érdekében
mindent elkövetnek, ehhez asszisztál a helyi kereskedelmi sajtó. Az Arany János emlékév
azonban minden eddiginél erősebb fénnyel világít rá, hogy Nagykőrösön a Fidesz az
emberekért dolgozik, míg az álcivil ellenzéki oldal az emberek hergelése érdekében
áskálódik. Neki lokálpatrióta, Nagykőröst szerető embernek nem kérdés, hogy melyik
szolgálja a város, és az itt élők gyarapodását.
Nagy Balázs települési képviselő:
Az utóbbi hetekben lázas aláírásgyűjtést hirdetett a Jobb Nagykőrösért Egyesület. Azt állítja,
hogy aki részt vesz az aláírásgyűjtésben az több pénzt fog kapni. A csatorna beruházásban az
érdekeltekkel a Víziközmű Társulat hivatalos úton tartja a kapcsolatot. Attól, hogy egy-egy
magát civilnek mondó, ugyanakkor nyíltan politikai célzatú szervezet bárkinek az aláírását
kéri, nem történik semmi. Ettől senki sem fog se több, se kevesebb pénzt kapni. Ha más
szemszögből nézik ezt, akkor nagyon is nagy dolog történik. Elkérik a csatorna beruházásban
érdekeltek adatait. Olyan adatokat, amelyeket később nem tudni mire használnak fel,
visszaélnek-e vele bárhol is. Az a Jobb Nagykőrösért kéri az adatokat, amelyik korábban azt
ígérte, konzervgyárat épít Nagykőrösön. Akkor is becsapták a nagykőrösieket. A sok
hazugság után ne higgye senki azt, hogy politikai kalandorokból álló álcivil szervezetet
érdekli az emberek pénze, nekik csak a politikai haszonszerzés és a hatalomvágy a fontos. Ha
az emberek érdekeit tartanák szem előtt, akkor nem gátolnak a Víziközmű Társulat munkáját.
A héten megjelent Ábrahám Tibor tulajdonolta, főszerkesztette lapban az egyik cikk Ábrahám
Tibortól, melyben sok mindent leír, mint Jobb Nagykőrösért Egyesület elnöke, de arról nem
ír, hogy 2014-ben ígért konzervgyárat miért nem építették meg. Ugyanakkor a cikkből egy
mondat megragadta a figyelmét: az aláírásokat önkéntes segítők, a helyi Jobbik és a helyi
MSZP szervezete is végzik. Az íveket nevekkel kitöltve ők írják alá? Egyre zavarosabb az
aláírásgyűjtési ügy.
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Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
Egy családi kirándulás alkalmával tért be Czira Szabolcs barátjához Lázár János március 4-én,
baráti látogatásra, előre egyeztetett módon. A látogatás előtt tájékoztatta miniszter úr Orbán
Viktor miniszterelnök urat, és egyeztettek a nagykőrösi témákat illetően. A miniszterelnökséget
vezető miniszter elmondta, aki egyben a hetente megrendezésre kerülő kormányinfókat is tartja,
baráti látogatásra jött Nagykőrösre, amely keretében áttekintették a város helyzetét, feladatait és
nehézségeit. Gratulált az eddigi fejlesztésekhez és ahhoz, hogy az elmúlt évben sok beruházásra
került sor, amelyekre sikerült forrást találni. Kiemelte a kormány és a miniszterelnök úr úgy tekint
Nagykőrösre, mint szövetségesre. Elmondása szerint az Arany Emlékévre a figyelmet elsők
között hívta fel a nagykőrösi polgármester, hiszen már 2015-ben elképzelésekkel kereste meg a
miniszter urat, valamint konkrét ötletekkel állt elő, ennek is köszönhető az Arany Emlékév
kapcsán elnyert 1 milliárd 40 millió forintos támogatási összeg. Hálás azért, amit a város már
eddig is megtett Arany János emlékének megőrzése és ápolása terén. A városnak három, a
következő évtizedeit érdemben meghatározó terve van, három kiemelt beruházás, amelynek
megvalósítására erős mandátumot kapott a miniszterelnök úrtól. A miniszter úr is észlelte a
befektetők fokozott érdeklődését a város iránt, ami a közelmúltban jelentkezett. Egy közülük már
döntést is hozott Nagykőrös mellett, több száz új munkahely megteremtésével. Említette továbbá,
hogy az M5-ös autópályával szeretnék Nagykőröst összekötni a Pesti út felújításával egy 24 kmes, széles nyomtávú, megerősített út építésével, mellette kerékpárúttal. Második pontként a 441-es
út nagykőrösi elkerülő szakaszának megépítését említette, majd pedig a Nagykőröst Cegléddel
összekötő kerékpárút megépítése következett. Mindhárom pontban megállapodott a miniszter úr
és polgármester úr. A miniszter a részére átadott, Nagykőrös elsődleges fejlesztési céljait
tartalmazó tájékoztatóból kiemelte a nagykőrösi piac és vásártér megújításának, valamint a városi
könyvtár felújításának ügyét is. Megerősítette azt is, amit a kormányinfón is elmondott, miszerint
barátja, polgármester úr kiváló ember, sokat tesz a városáért, büszke lehet rá a város. A
nagykőrösi szennyvízberuházással kapcsolatban az alábbiakat monda el: „Először is le kell
szögezni azt, hogy a kormány szerint a Nagykőrös Önkormányzata, a képviselő-testület, a
polgármester, és a Víziközmű Társulat közgyűlése is jól döntött, amikor arról határozott, hogy
utat épít, mert ez a köz javát szolgálja. Ez egy nagyon fontos és jó döntés volt. Egy 6,5 milliárd
forintos program zárásáról beszélünk, amit először a Magyar Állam 85%-ban, majd 95%-ban
támogatott. Az állam nem határozta meg, ismétlem nem határozta meg, hogy ezt a pénzt mire kell
költeni. Megítélésem szerint a nagykőrösi önkormányzat nem követett el hibát, amikor az útépítés
mellett döntött. Az állam ezzel kapcsolatban nem fogalmazott világosan, éppen ezért a nagykőrösi
képviselő-testület és a polgármester a város érdekeit tartotta szem előtt, ez a dolguk.” A mostani
látogatás meggyőzte a miniszter urat arról, hogy a város vezetőinek a nagykőrösiek boldogulása a
legfontosabb. Büszke lehet rá a város, hogy olyan szövetségese van, mint a Magyar Kormány és a
miniszterelnök úr és olyan barátja van polgármester úrnak, mint Lázár János miniszter úr.

Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Szavazásra bocsátja a „Temetőhegyi városrész útjai szilárdburkolattal történő ellátásának
támogatása” tárgyú sürgősségi indítvány naprendre vételét.
A jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, egyhangúlag a „Temetőhegyi városrész útjai
szilárdburkolattal történő ellátásának támogatása” tárgyú sürgősségi indítvány napirendre
vételét támogatta.
Szavazásra bocsátja a „Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja című, HU070067-A2-2013 azonosítószámú pályázattal összhangban kiegészítő tevékenységek
megvalósítására benyújtott pályázat” tárgyú sürgősségi indítvány napirendre vételét.
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A jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, egyhangúlag a „Cifrakert és Svájci ház
funkcióbővítő rehabilitációja című, HU07-0067-A2-2013 azonosítószámú pályázattal
összhangban kiegészítő tevékenységek megvalósítására benyújtott pályázat” tárgyú
sürgősségi indítvány napirendre vételét támogatta.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kéri a napirendhez kapcsolódó kérdéseket, észrevételeket.
Kustár Tamás települési képviselő:
Az SZMSZ szerint az 5) napirendi pontnál kérdés is feltehető, jelenleg úgy tűnik, hogy csak
interpellációt lehet ismertetni.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Abban az időben is így volt a meghívó kiküldve, amikor képviselő úr alpolgármester volt 12
éven keresztül. Az elmúlt testületi ülésen is így történt, akkor mindenki értette, hogy ott
kérdést feltenni és interpellálni is lehet. Ez nem volt módosító javaslat.
Szavazásra bocsátja a sürgősségi indítványokkal együtt kiegészített napirendet.
A jelenlévő 12 képviselő, egyhangúlag 12 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Temetőhegyi városrész útjai szilárdburkolattal történő ellátásának támogatása
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
2. Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja című, HU07-0067-A2-2013
azonosítószámú pályázattal összhangban kiegészítő tevékenységek megvalósítására
benyújtott pályázat
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő
étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőőri járulékról szóló
27/1999. (XI.26.) ÖT. sz. rendelete felülvizsgála
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
6. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
7. Interpellációk

4

8.
a) Beszámoló a Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester

b) Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester

9. Beszámoló a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester

10. Beszámoló az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. (teljes körű
háziorvosi ügyeleti szolgálatot biztosító vállalkozó) tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
11. Beszámoló a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
12. A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
13. 2017. évi sporttámogatási pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
14. Javaslat a 2017. évi kulturális-, közművelődési értékmegőrző, értékteremtő és
értékközvetítő tevékenység támogatására benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
15. „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
16. Éves ellenőrzési jelentés 2016.
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
17. Nagykőrösi belterület 5669/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú sporttelep ingatlan
hasznosítási ajánlata
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
18. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátásáról
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
19. Javaslat a külterületi földutak 2017. évi rendezésére
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
20. Tájékoztatók
1) Tájékoztató a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2017. február hónapjában végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
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2) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. január 28. és 2017. március 17. közötti
időszakának jelentősebb tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző
3) Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előterjesztő: Nagy Balázs bizottsági elnök
4) Tájékoztató a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéséről
Előterjesztő: G. Kovács Sándor bizottsági elnök
5) Tájékoztató az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéséről
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök

21. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terve
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
ZÁRT ÜLÉS!
22. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
2017. évi karbantartási és felújítási terve
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
ZÁRT ÜLÉS!
1.
Temetőhegyi városrész útjai szilárdburkolattal történő ellátásának támogatása
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
2012-ben az alábbi utcák tervei készültek el: Sólyom u., Rigó u., Liszt F. u., Krúdy Gy. u.,
Gólya u., Fácán u., Dankó Pista u., Cinege utca. Akkor a lakosság az érdekeltek által
megállapított érdekeltségi egység 2/3-át nem érte. Remélhetőleg most eléri a 2/3-ot, és
megvalósulhat az önerős útépítés. Összeg azért nem szerepel az előterjesztésben, mert
májusban lesz látható a költségvetésben, hogy erre mekkora összeg áll rendelkezésre. Az
előkészítő munkák megkezdődhetnek, a lakossági szándéknyilatkozatokat begyűjtve, a
terveket hozzáigazítva a mai igényekhez.
Kustár Tamás települési képviselő:
A 2012. évi önerős útépítés szervezését dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester végezte, amely
eredménytelenül záródott. Akkor egy kalkulált összeg volt, hozzávetőleg 300.000 Ft
ingatlanonként. Most olyan szándéknyilatkozatot akar az önkormányzat gyűjteni, amely nem
határozza meg, hogy milyen várható összegről kell az érintetteknek nyilatkozni. Ha sikeres
akar lenni az önkormányzat, javasolja, hogy a ténylegesen rendelkezésre álló források
ismeretében fogjon hozzá a szándéknyilatkozathoz. Az önkormányzatnak az elmúlt években
sikerült az önerős útépítéshez való hozzáállást lenullázni, mivel nem kellett 60 utca esetében
hozzájárulást fizetni, míg a Temetőhegyi területen az összes közművet hozzájárulással,
Lakáskassza konstrukcióban valósították meg. Most az útépítéshez is hozzá kell járulniuk.
Ezért terjesztette be kb. egy évvel ezelőtt azt a javaslatát a csatornával kapcsolatosan, hogy a
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visszaosztást úgy vegyék ketté, ahol épült út fogják fel úgy, hogy önerősként hozzájárultak a
visszajáró összeggel, a többi esetében pedig kapja vissza mindenki. A legtöbb utcában, ahol
csatorna épült, ott korábban önerős útépítések voltak. Maga is részt vett a szervezésükben
1991-92-ben, illetve kezdetben a bizottság elnökeként maga dolgozta ki ennek a rendszerét,
amely 20-22 éven keresztül jól működött. Biztatja a lakosságot, hogy járuljanak hozzá
önerővel, de az összeg ismeretében tegyék ezt. De ha van egy erős politikai szándék, akkor
önerő nélkül is megépülhet ez az út. Javasolja összeg meghatározását, és majd ha ismertté
válik májusban a várható rendelkezésre álló összeg, akkor döntsön a képviselő-testület róla,
hogy mekkora önrészt kér, abban az esetben lehet olyan szándéknyilatkozatokat várni,
amelyeket utána számon is lehet kérni.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Egy lakossági akaratot szeretne az önkormányzat kielégíteni. Egy bizonyos összegben
megállapodott a lakossággal, melyet remélhetőleg a képviselő-testület is támogatni fog.
Ennek az összegnek a beírásával írják alá a lakosok ezt a szándéknyilatkozatot. Itt elvi
döntésről van szó, bárki megteheti, hogy nemmel szavaz, de ne gátolják meg a lakossági
akaratot.
G. Kovács Sándor települési képviselő:
Nagyon örült ennek a sürgősségi indítványnak. Régóta húzódik ez az ügy. Sokan keresték
meg a szilárdburkolatú út megépítése miatt, ő is több lakost keresett meg. Egy értéknövelő
beruházásról van szó. Ha a lakossági összefogás megtörténik, akkor ennek nem lesz akadálya,
illetve nem a pénz lesz az akadálya, hanem maga a szándék.
Nagy Balázs települési képviselő:
Örömét fejezi ki a sürgősségi indítvány miatt. Tájékozódott azon a városrészen, és úgy látja,
hogy nagy a lakosság akarata az önerős útépítés okán. Ezzel az útépítéssel az ottani ingatlanok
értéke lényegesen növekszik majd. Kustár Tamás hozzászólására reagálva régen is volt így,
hogy másnak nem kellett az útépítésért fizetni. Voltak, akik önerős útépítésben vettek részt, és
voltak, akik nem. Például a Mintakert utca, a Zrínyi utca és a Kárpát utca sem önerősként
épült meg.
Kustár Tamás települési képviselő:
Korábban nem tömegesen épültek meg az utak önerő nélkül. A Zrínyi utca, a Bem József u.
pályázati támogatásból épült meg. A Mintakert utca pedig az Alpári utca alternatívájaként a
mentős betegszállítás érdekében. Nem rossz szándékkal szólalt fel. Az a célja, hogy
megépüljön az út, minden ellenkező híreszteléssel szemben, csak az árnyoldalát igyekezett
megvilágítani.
G. Kovács Sándor települési képviselő:
A Mintakert utca lakói csökkentett összegű önrészt fizettek. A Bem József utca épült meg
pályázati forrásból.
László Ferenc települési képviselő:
Néhány lakó őt is megkereste, határozott szándékuk van ezzel kapcsolatban. A csapadékvíz
elvezetés kérdése merült fel részükről. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a csapadékvíz
elvezetés is megoldódik az aszfaltozással. Ezért is szeretné a lakosság, hogy ez haladjon előre,
és ezért fogja az elvi határozati javaslatot megszavazni.
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:
További hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
36/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a
temetőhegyi városrészben lévő Sólyom u., Rigó u., Liszt F. u., Krúdy Gy. u., Gólya u.,
Fácán u., Dankó P. u., Cinege u. szilárd burkolattal történő ellátása egy beruházás
keretében valósuljon meg.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pont szerinti utcák szilárdburkolattal történő ellátásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: folyamatos, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 2. pont

2.
Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja című, HU07-0067-A2-2013
azonosítószámú pályázattal összhangban kiegészítő tevékenységek megvalósítására
benyújtott pályázat
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A folyamatban lévő Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációjához kiegészítő
tevékenységek megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Az előterjesztésben
szereplő táblázat tartalmazza az igényelt támogatást. A pályázat már benyújtásra került, a
képviselő-testület utólagos jóváhagyását kéri a határozati javaslat vonatkozásában.
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
37/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű, HU07-0067A2-2013 azonosítószámú projekttel összhangban a Felhívás alapján 2017.03.17.
napján kiegészítő tevékenység megvalósítására vonatkozóan benyújtott pályázatot
utólagosan jóváhagyja.
2. a pályázat megvalósításához összesen 5.000.000 Ft összeget biztosít Nagykőrös
Város költségvetésének pályázati céltartalékának terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: 2017. évi költségvetés módosítása, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A
feladat leírása: 2. pont
Határidő: folyamatos, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása 3. pont
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Mindenkit nagy szeretettel vár a Cifrakert 2017. április 22-i átadására. Meghívásra a norvég
nagykövet úr is jelezte részvételi szándékát, melyet nagy örömmel fogadott el.
3.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotta:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testületének
10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
1.

§ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: rendelet/ 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ 2. § A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja:
a) házi segítségnyújtás
aa) személyi gondozás: 1.065,-Ft/óra,
ab) szociális segítés: 1.330,-Ft/óra,
b) étkeztetés: 645,-Ft/nap + ÁFA, a kiszállítás díja Ft/nap: 145,-Ft,
c) támogató szolgáltatás szociális rászorultság esetén:
ca) személyi segítés Ft/óra: 135,-Ft,
cb) szállítási díj 1 km-re jutó Ft/km: 20,-Ft,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 225,-Ft/nap.
e) nappali ellátások:
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ea) időskorúak nappali ellátása: 85,-Ft/nap,
eb) értelmi fogyatékosok napközi otthona étkezés nélkül: 250,-Ft/nap,
ec) értelmi fogyatékosok napközi otthona étkezéssel:1.070,-Ft/nap.”
2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Szociálisan nem rászorult esetében a támogató szolgáltatás:
a) személyi segítés Ft/óra: 950,-Ft,
b) szállítási díj 1 km-re jutó Ft/km: 270,- Ft.”
3. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Nagykőrös, 2017. március 31.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

4.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő
étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotta:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének
11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének az intézményeiben fizetendő
étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének az intézményeiben fizetendő
étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban:
rendelet/ 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § A bölcsődei ellátottak
a) napi élelmezése: 275,-Ft/fő/nap+ÁFA,
b) napi tényleges gondozási díja: 1.650,-Ft/nap, 34.650,-Ft/hónap,
c) napi helyi gondozási díja: 0,-Ft."
2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az óvodai napközi összesen: 285,-Ft/fő/nap+ÁFA
a) tízórai: 75,-Ft/fő/nap+ÁFA,
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b) ebéd: 145,-Ft/fő/nap+ÁFA,
c) uzsonna: 65,-Ft/fő/nap+ÁFA."
3. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az iskolai napközi összesen: 410,-Ft/fő/nap+ÁFA
a) tízórai: 90,-Ft/fő/nap+ÁFA,
b) ebéd: 240,-Ft/fő/nap+ÁFA,
c) uzsonna: 80,-Ft/fő/nap+ÁFA."
4. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A diákotthoni étkezés összesen: 605,-Ft/fő/nap+ÁFA
a) reggeli: 75,-Ft/fő/nap+ÁFA,
b) tízórai: 90,-Ft/fő/nap+ÁFA,
c) ebéd: 240,-Ft/fő/nap+ÁFA,
d) uzsonna: 80,-Ft/fő/nap+ÁFA,
e) vacsora: 120,-Ft/fő/nap+ÁFA."
5. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Nagykőrös, 2017. március 31.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

5.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőőri járulékról szóló
27/1999. (XI.26.) ÖT. sz. rendelete felülvizsgála
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Kustár Tamás települési képviselő:
A mezei őrszolgálatot közel 20 éve hozta létre az önkormányzat. A most beterjesztett javaslat
fő problémája, hogy a folyamatos szolgáltatást leszűkíti. A tervezet szerint a két mezőőr,
figyelembe véve a szabadságokat, 200 napot tölt szolgálatban, nem számolva táppénz vagy
egyéb távollétet. Ezt kevésnek érzi, ezért a rendelettervezetet nem támogatja. A három
mezőőr két körzetben a munkát folyamatos üzemben tudná ellátni, úgy mint a rendőrség, a
nap 24 órájában, és az év 365 napjában. Kérdése, hogy 2016-ban, illetve a korábbi években
milyen volt a befizetési mérték, hogy ezt az utat választja az önkormányzat? Nem javasolja a
módosítást, maradjon továbbra is a három mezőőr.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A gazdák minősítették, hogy ők nem kérik a mezőőri szolgálatot, hiszen csak 30%-uk fizeti a
mezőőri járulékot. A mezőőrök a rendőrséggel közösen dolgoznak, de a rendőrség feladata
elsősorban a rend fenntartása. Jól látják el a feladatukat a nagykőrösi mezőőrök és a rendőrök.
A bevallási kötelezettség marad, de pénzt nem kér az önkormányzat a gazdáktól.
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Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
A munkaszervezés eddig is megtörtént a feladat ellátása érdekében. Az előterjesztésben
szerepel az a három ok, ami a felülvizsgálatot indokolta. A mezőőröket olyan feladatokkal és
problémával is megkeresik a lakosok, pl. kóbor állatok, egymást területére való átszántás, ami
nem mezőőri feladat. A rendőrséggel kialakult egy nagyon jó közös együttműködés. A
külterületi bűncselekmények száma jelentősen csökkent, szinte megszűnt. A rendőrség
hathatós jelenléte a külterületen is sokat jelentett az elmúlt időszakban. A
rendeletmódosítással azokon szeretnének segíteni, akik jogkövető magatartást tanúsítottak,
beadták a bevallásukat, hiszen a mezőőri járulék összege 0 Ft-ban kerül megállapításra. Az
elmúlt két év tanulsága az volt, hogy akik a legnagyobb földbirtokkal rendelkeznek, ők veszik
igénybe legtöbbször a mezei őrszolgálat szolgáltatásait, és náluk a legrosszabb a fizetési
hajlandóság.
Kustár Tamás települési képviselő:
A bevallások további kezelése felesleges adminisztrációs terhet ró a hivatalra.
Gazdálkodóként szezonban 0-24 óráig területen vannak, ha tetten érnek valakit azt jelzik a
hatóság felé, ezt a többiek érdekében is teszik. Nem az ő érdekeltségei körébe tartozik, aki
nem fizet, maradéktalanul eleget tesznek kötelezettségeiknek.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Azért kérik a nullás bevallást, mert ha 0 Ft-os is a befizetés, akkor is jár az állami támogatás.
Ha nem kérik a bevallást, nem jár állami támogatás. Nem felesleges ez a munka.
További hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A jelenlévő 12 képviselő 8 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének
12/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a mezei őrszolgálatról a
következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1.§ E rendelet célja Nagykőrös város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, a
termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú
ingatlanok földmérési jelek védelme, az illegális hulladéklerakó helyek kialakításának
megakadályozása, a külterület közrendjének, közbiztonságának erősítése.
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2.

A rendelet hatálya

2.§ A rendelet területi hatálya kiterjed Nagykőrös város közigazgatási területhez tartozó
termőföldekre.
3.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed a termőföldek tulajdonosaira, földhasználóira.
3. A mezei őrszolgálat, mezőőr
4.§ Az önkormányzat Nagykőrös város külterületén lévő termőföldek őrzésére és védelmére
mezei őrszolgálatot tart fenn.
5.§ A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát kettő főben állapítja meg.
6.§ A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látják el.
7.§ A mezőőrök foglalkoztatása a Munka Törvénykönyve alapján történik, a munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
8.§ A mezőőrök körzet szerinti beosztása az alábbi:
a)
b)

I. körzet: Kecskeméti és a Ceglédi úttól jobbra eső terület,
II. körzet: Kecskeméti és a Ceglédi úttól balra eső terület.

9.§ A mezőőr feladata:
mezőgazdasági termőföld, termények, termékek, gépek, felszerelések, eszközök
mezőgazdasági építmények őrzése,
b) illegális hulladék lerakások, építési törmelékek lerakásának megakadályozása, jelzése,
c) vízelvezető árkok állapotának rendszeres ellenőrzése, szükség esetén a vízlefolyás
biztosítása.
a)

10.§ A mezei őrszolgálat tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel.
4. Pénzügyi rendelkezések
11.§ A mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeit az önkormányzat az alábbi
forrásokból biztosítja:
a) a központi költségvetésből származó hozzájárulásból,
b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosított saját forrásból.
12.§ A Képviselő – testület 0 forintban állapítja meg a mezőőri járulékot.
5.

Záró rendelkezések

13.§ Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
14.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való részleges megfelelést szolgálja.
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15.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő – testületének 27/1999. (XI.26.) ÖT.sz. rendelete a mezőőri
járulékról.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő – testületének 31/2008. (IX.26.) ÖT. sz. rendelete a mezőőri
járulékról szóló 27/1999. (XI.26.) ÖT.sz. rendelet módosítására.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő – testületének 59/2008. (XII.19.) ÖT. sz. rendelete a mezőőri
járulékról szóló 27/1999. (XI.26.) ÖT.sz. rendelet módosítására.
Nagykőrös 2017. március 31.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

6.
Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Kustár Tamás települési képviselő:
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival kapcsolatosan határoz, a Járási
Hivatal köztisztviselőit érintően ki hoz döntést?
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A Járási Hivatallal kapcsolatos döntés meghozatala a kormány feladata. A köztisztviselői
napról a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában dönthet a képviselő-testület.
Kustár Tamás települési képviselő:
A döntéssel egyetért. Ezen túlmenően sokféle szempontot figyelembe kell venni ahhoz, hogy
a közszolgálati tisztviselőket megbecsüljék. Utoljára 2008-ban volt illetményalap emelés,
akkor emelték 38.650 Ft-ra, amely 2009 januárjától érvényes. Az elmúlt hét évben 21% volt a
hivatalos fogyasztói árindex.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Jelenleg a köztisztviselői nap a téma, nem pedig a köztisztviselői illetmény. Ez nem tartozik
ide.
Kustár Tamás alpolgármester:
Arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak egy jelképes munkanapot, a köztisztviselők napját
hirdessék meg, ennél többet érdemelnek a köztisztviselők. Az elmúlt években a bérezésük
nem került rendezésre, ellenben a polgármester úr és az alpolgármester úr illetménye 30%-kal
emelkedett.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kéri, hogy képviselő úr a személyeskedést fejezze be, és maradjon a napirend témájánál.
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Kustár Tamás alpolgármester:
A köztisztviselők megbecsüléséről beszélt. A keresztényi magatartásnak része a szolidaritás
és a puritánság is. Ebben az esetben a szolidaritás polgármester úrnál hol volt, amikor
engedte, hogy az illetménye éves szinten 10 millió forint legyen?
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Megvonja képviselő úrtól a szót. A napirendet lezárja.
Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A jelenlévő 9 képviselő egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotta:
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára július 1-je, a Közszolgálati
Tisztviselők Napja munkaszüneti nap.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagykőrös, 2017. március 31.
Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

SZÜNET
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes (A később érkező G. Kovács
Sándor (10:13:17), Illés Sándor (10:13.24) Tornyi Béla (10:47:00) települési képviselőkkel a
képviselő-testület 12 főre egészül ki.)
7.
Interpellációk
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kustár Tamás települési képviselő Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 16-ai ülésén a Ceglédi út 14/A-B. alatti társasházak közlekedési kérdései tárgyú
intézkedés kezdeményezésével kapcsolatos választ elfogadja-e.
Kustár Tamás települési képviselő:
Igen.
G. Kovács Sándor települési képviselő:
Az elmúlt testületi ülésen rossz információból adódóan Kiss Zsolt urat megszólította, ezért
elnézést kér, viszont a cikk íróját és a hazug informátort elítéli.
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Kustár Tamás települési képviselő:
Lázár János, a polgármester úr barátja március 17-én Hódmezővásárhelyen az alábbiakat mondta:
„Az MSZMP párttagsága csak a kényelem, az érdemtelen előrejutás, a nagyobb tanácsi lakás és a
jobb miatt volt szükség”. Ugyanezt gondolja ő is 30 éve. De polgármester úr melyik ezek közül?
Ön 30 éve lépett be az MSZMP-be.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Előnyt nem élvezett, de a nyolcszázezer párttag közül sokan mások sem. Mióta politikával
foglalkozik, sehol nem titkolta el, hogy MSZMP tag volt.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselő:
A Jobb Nagykőrösért Egyesület képviselőjét kérdezi, hogy miért hazudják azt az embereknek,
hogy akik Önöknek aláír, azzal a Víziközmű Társulat el fog számolni, és több pénzt fog
visszakapni? Szeretné, ha beszámolna képviselő asszony arról, hogy milyen feljelentéseket tettek
a Víziközmű Társulat ellen és azoknak mi lett az eredménye?
Ábrahám Edit települési képviselő:
A feljelentéseket nem ő tette, de a feljelentések elmentek, a víziközmű továbbra is vette be a
beszedni valókat, ugyanakkor a kifizetések nem mentek el. Az aláírásgyűjtés azért folyik, hogy a
lakosság visszakapja a neki jár pénzt, amit még nem fizettek ki nekik.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Az Önök alelnöke, aki a lakosságot hergeli, is itt ült és megszavazta, hogy az önkormányzat utat
építsen az 558 millió forintból. Ez a képviselő-testületi döntés lett végrehajtva. Amikor
bejelentésre került a Siix idetelepülése, az Önök egyesülete bejelentette, hogy a japán
nagykövetséghez fordul, hogy ez a cég ne települjön Nagykőrösre. A nagykövet úr hogy áll ehhez
a kérdéshez? Mit válaszolt?
Kustár Tamás települési képviselő:
Az előző kérdésére elég volt a válasz. Ebben Lázár Jánossal ért egyet. Közel két éve döntött a
képviselő-testület arról, hogy az Erdei Ferenc utcát átnevezi dr. Törös László utcára. A gps-es
rendszerben és a google térképen még mindig az Erdei Ferenc utca található. Intézkedést
kezdeményez, hogy az állami nyilvántartásba kerüljön átvezetésre a változás. Polgármester úr
nyilatkozott a Hír tv-ben a csatorna üggyel kapcsolatban, miszerint az önkormányzat fizetni fog
hitel felvételével vagy a Kormány támogatásával. Miért kell fizetni, ha nem tartoznak senkinek és
nem is az önkormányzatnak kell elszámolni a lakossággal, hanem a Víziközmű Társulatnak?
Álláspontja szerint ma már nem a 4601-es lesz, amiről az autópályát elérik a nagykőrösiek, hanem
a Kecskemét északi elkerülő út, illetve az M8-as autópályának a Kecskemét-Nagykőrös szakasza,
melynek 2019-ig meg kell valósulnia. Amikor miniszter úrnak ilyen felterjesztés készül, ezeket
figyelembe kellene venni. Továbbá a 441-es út, amelyet naponta több mint 4000 nagykőrösi
ingázásra használ, mikor kerül felújításra? Polgármester úr annak idején országgyűlési
képviselőként a 4613-as út záró rétegének felújítását többször kezdeményezte, ami pénzhiány
miatt nem valósult meg. Kéri ezen út javításának kezdeményezését.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Ő sokkal több mindenben egyet ért Lázár János miniszter úrral. Az utcaátnevezéssel kapcsolatban
az adatok megküldése megtörtént. Amit a Hír tv-be bemond a bemondó, az egy dolog. Arra
hivatkozzon, amit ő maga mondott. Most akkor döntsenek és írjanak a miniszter úrnak, hogy a
4601-es utat ne csinálják meg? A 4613-as út záró rétegét valójában nem készítették el, de nem
hiszi, hogy a több településen átmenő út vonatkozásában neki van hatásköre. Mindenki tudja,
hogy ki mit használ, azt tartja fontosnak. A nagykőrösi lakosok elmondják, annak ellenére, hogy
közelebb van a kecskeméti körgyűrűn megközelíteni az M5-öt, annak ellenére még mindig ezen a
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rossz úton járnak ki. Bízik abban, hogy ha elkészül a kecskeméti körgyűrű szélesítése, valamilyen
úton a 441-es felújítása is megtörténhet. Ebbe az irányba mozdultak el. Nem a követelőzéssel
lehet előrébb jutni, hiszen azt az 1 milliárd forintot az Arany emlékévre sem azzal érték el. Nagyot
mertek álmodni és ezt az álmot mások is elfogadták.

Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő:
Borzalmasan zavarja Tornyi Béla képviselő úr folyamatos rágózása és telefonnal való
babrálása. Tisztelettel megkéri, ha elfoglalt, akkor hagyja őket dolgozni.
László Ferenc települési képviselő:
Nem kell követelőzni, csak amit ígért a Kormány a 441-es útnál, azt tartsa be. 2014-ben
Völner Pál, tavaly Tasó László államtitkár úr ígérte meg a 441-es út felújítását. A városban
elszaporodó fakivágások miatt kérdezi, hogy a múzeum környezetének rendezése során
mennyi fát terveznek kivágni?
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A múzeumról nem az ugrott be, hogy nemzeti emlékhelyet szeretnének, méltó Arany
kiállítást, a múzeum felújításával vonzó helyszínt, hanem hogy hány fa kerül kivágásra. A
fakivágásokról a tervező és a növény-egészségügyi szakemberek döntenek. Jelenleg folyik a
tervezés.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselő:
Sajnos nem kapott érdemi választ a feljelentésekkel kapcsolatban. Szeretné megkérdezni,
hogy mennyi volt az önkormányzat költsége azáltal a feljelentés által, amelyet László Ferenc
tett meg a Víziközmű Társulat ellen?
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Ha valakitől kérnek közérdekű adatot, annak költségét ki kell fizetni, vagy eláll tőle. Ezt
korrektnek tartja. Ha valaki dolgoztat valakit, azt fizesse meg. A NAV-nál László Ferenc volt
a feljelentő. 16 000 oldalt kellett másolni, melynek összköltsége a kollégák munkaidő
ráfordításával 2 174 000 forint volt. Ezt is ki kellene fizetni, mint a közérdekű adat
beszerzését. De gondolja, hogy nem akarja kifizetni képviselő úr, pedig megtehetné a
Polgármesteri Hivatal részére.
Kustár Tamás jelentkezett, nem tudja, hogy van-e még idő a hozzászólására.
Kustár Tamás települési képviselő (mikrofonon kívül):
A kérdésre 3 perc, a válaszra 3 perc, az interpellációnál 5 perc és megint 5 perc a válaszra.
Összességében 16 perc, a matematika jelen állása szerint. Nemúgy, mint a
kémiatudományokról megjelent cikk az Önkormányzati Hírekben.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kéri, hogy ne személyeskedjen.
Kustár Tamás települési képviselő:
Nem említett nevet, és nem ő írta a cikket sem. Több mint 10 millió forint helyi adót fizet
éves szinten.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Az is indulhat a választásokon, aki nem fizet ennyi adót.
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Kustár Tamás települési képviselő:
Nem ért egyet azzal Lázár Jánossal, hogy minden ember annyit ér, amennyi a vagyona.
Követi, hogy a közeljövőben milyen fejlesztések lesznek. Főleg éjszaka a vadveszély miatt
sokan választják a 441-es utat.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A nagykőrösi emberek spórolósak. Ha Lajosmizsénél hajtanak fel az autópályára egy megyei
autópálya díjat kell fizetniük, ha a 441-es után, akkor már kettőt.
Kustár Tamás települési képviselő:
A 4613-as út is folyamatosan romlik. Néhány polgármesterrel kellene egyeztetni és közösen
kérni a felújítást.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselő:
Köszönetét fejezi ki polgármester úrnak, hogy a pesti utat és nem a törteli utat erőlteti,
ugyanis a Szurdok és Pöcök, valamint a Lencsés-Világos dűlőben lakó embereknek egy
kerékpárút a város megközelítését tekintve hatalmas segítség lenne.
8.
a) Beszámoló a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
b) Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Köszönti Petrányi Sándor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok urat. A képviselő-testület tagjai
áttanulmányozták a beszámolót, a szakbizottság ma megtárgyalta. Köszönti Fakan Zoltánt is
az Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
Petrányi Sándor Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnok:
Köszönti a képviselő-testületet. A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, a szakmai kérdéseket
megválaszolja.
Fakan Zoltán Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös parancsnok:
Köszöni az önkormányzat anyagi támogatását, mellyel biztosított a tűzoltóság működése. A
beszámolót kiegészíteni nem kívánja, a kérdéseket megválaszolja.
Kustár Tamás települési képviselő:
A korábbiakban arról volt szó, hogy lényegesen nagyobb állami támogatás lesz az önkéntes
tűzoltóságnál. Jelenleg ez az állami finanszírozás közel 55 %-ra elegendő. 40 %
önkormányzati, 5 % egyéb finanszírozás. Ebben a tárgyalások megszakadtak vagy
folytatódnak? Hosszú távon ilyen finanszírozással kell-e számolni?
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
Önkormányzati tűzoltóságról beszélnek, nem önkéntesről, az külön jogi kategória. Jelenleg az
állami támogatás pontrendszer alapján kerül szétosztásra. Ezzel kapcsolatban Fakan Zoltán
parancsnok több egyeztetésen vett részt. Kezdeményezés volt az önkormányzati tűzoltóságok
részéről, hogy az állami támogatás a kiadások emelkedése mellett nem növekszik, így egyre
kevesebbre nyújt pénzügyi fedezetet, magasabb önkormányzati támogatás szükséges. Készült
egy munkaanyag, az OKF azonban nem hozott végleges döntést, a pontrendszer nem
változott. A közeljövő nagy minimálbér emelésére tekintettel március elején érkezett hozzá a
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ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon keresztül egy adatbekérés, hogy ez mekkora
többletkiadást jelent. Bízik abban, hogy ha a pontrendszerhez nem is kívánnak hozzányúlni, a
2018-as költségvetésbe magasabb összegű támogatás kerül biztosításra. Állami feladatot
látnak el, önkormányzati forrásból. Probléma, hogy Kocsér és Nyársapát tűzvédelmét is
ellátják, melyek nem járulnak hozzá lakosságszám arányosan a feladatellátáshoz. E
témakörben, ebben a hónapban érkezett megkeresés a Belügyminisztériumtól. Az állam
álláspontja, hogy a községeknek is hozzá kell járulnia a működéshez. Bízik abban, hogy e
vonatkozásban is lesz elmozdulás.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
További kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

a

Cegléd

Hivatásos

A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
38/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cegléd Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság Nagykőrös 2016. évben végzett tevékenységéről szóló melléklet szerinti - beszámolóját elfogadja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az érintettek értesítését.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: döntést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása :
2. pont
(A beszámoló terjedelmére tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szavazásra bocsátja az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
39/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös 2016. évben végzett tevékenységéről szóló - melléklet szerinti beszámolóját elfogadja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az érintettek értesítését.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: döntést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása :
2. pont
(A beszámoló terjedelmére tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:
További jó munkát kíván.
9.
Beszámoló a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Köszönti kapitányságvezető urat. A képviselő-testület tagjai áttanulmányozták a beszámolót.
Van-e kiegészíteni valója?
Ambrus Zoltán Nagykőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezető:
A mezei őrszolgálattal történő együttműködést az elmúlt évben alapozták meg, közös
szolgálatokkal. Ennek következtében szinte nullára csökkent a külterületi bűncselekmények
száma. Szeretnék tovább folytatni ezt a munkát. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az
elmúlt évben 18 rongálás történt, sajnos Nagykőrös kiemelt területein. 2017. évben ezért
jelentősen megnövelték a gyalogos rendőri jelenlétet, átalakítottak a járőri útirányukat.
László Ferenc települési képviselő:
A Polgármesteri Hivatal két ülésszak közötti eseményeiről készült tájékoztató rendszeresen
tartalmazza, hogy a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeit hány alkalommal kéri ki. Mi a
tapasztalat? Mennyire használhatóak a felvételek? Százalékos arányban mennyiben segít a
felderítésben?
Ambrus Zoltán Nagykőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezető:
Azokon a frekventált területeken, ahol a kerékpárlopások, garázdaság bűncselekményeket
elkövetik, a kamera felvételek alapján tudják beazonosítani az elkövetőt. Pontos számot nem
tud mondani, de egyre több esetben ezek segítségével jutnak az elkövető kiléte után.
Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő:
Örül, hogy a közbiztonság tekintetében javulás mutatkozik. A járőr szolgálat tevékenységét
szeretné kiemelni. A jelenlét visszatartó erő. Kéri, hogy a létszám és a területen töltött
munkaórában legyen javulás. Az iskolai intézményekben vannak zárt sportlétesítmények,
edzés, meccs. Gyakran beállnak a lakóházak kapubejárójába, ezért a lakók nem tudnak saját
garázsaikba beállni. Konkrét példa a Kossuth iskola környékén jelentkezett. Ne csak
bejelentésre, hanem rendőri jelenléttel is igyekezzenek jelen lenni. Garázdaság, rongálás
bűncselekmények vonatkozásában a felderítés hogy sikerül?
Kustár Tamás települési képviselő:
A közlekedési balesetek száma növekszik, ami elsősorban a közlekedési morálra vezethető
vissza, így irányjelző nem használása, mobiltelefon. Ezzel kapcsolatban mennyire vannak
intézkedéseik?
László Ferenc települési képviselő:
Bármilyen statisztika is készül, ha az állampolgárok szubjektív biztonságérzete nem követi a
statisztika számait. Pozitívnak tartja a rendőrség részéről, hogy erre nagy hangsúlyt fektetnek.
A gyalogos járőrök jelenléte is kiemelten fontos. Gratulál az elért eredményhez és további jó
munkát kíván az egész állománynak.
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Miért nem nagyobb beharangozással hirdetik a Közbiztonsági Nyílt Napot? Ez egy nagyon jó
dolog. Bekerülhetne az Önkormányzati Hírekbe, amely minden háztartásba eljut. A
rendezvény április 5-én a Deák téren 9 órakor kezdődik. Tudja, hogy nem rosszak a mutatók.
A kollegái kigyűjtötték 2012-től 2017. januárig a hivatal, a Nagykőrösi Szolgáltató Központ
és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. feljelentéseit. Kéri, hogy ezek felderítésében nagyobb
partner legyen a kapitányság. 107 esetben adtak be feljelentést, a kárösszeg 16 530 647 forint
pontosan. Az összes felderített eset 14, 13 %-os mutató. Egyeztessenek, hogy a közterület
felelősök hogy tudnak bekapcsolódni, hogyan tudja a rendőrség a morált helyreállítani. Itt
vannak az új beruházások, Hősök tere és Cifrakert, szükséges ezen a 13 %-on javítani.
Ambrus Zoltán Nagykőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezető:
A parkolást jelzett területen ellenőrizni fogják. Kéri, hogy ha bármi probléma van, szóljanak
be, a gyorsabb intézkedés érdekében. Nagykőrösön a közlekedési balesetek száma csekély
mértékben emelkedett, mely azt mutatja, hogy azok az intézkedések, amelyeket bevezettek,
meghozzák az eredményt. A halálos, súlyosabb sérüléssel járó balesetek egyre kisebb
számban jelentkeznek. Vannak intézkedések, helyszíni bírsággal sújtják az elkövetőket, de
ezek azok a szabálysértési elkövetési magatartások, amelyet egy álló járőr nem fog észlelni.
Külön ilyen témákban akciókat szerveznek, legalább havonta egyszer. Polgármester úrnak
igaza van, de a közterületi rongálások megelőzése nem egyedül a rendőrség feladata. Ebben le
kellene ülni és megbeszélni a továbbiakat. Ezen cselekmények jelentősen a nyári időszakra
tehetők, amikor a gyerekek már unatkoznak, vagy a késő éjszakai órákban történnek.
Megígéri, hogy próbálnak rajta változtatni, illetve az eredményességet növelni.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Csak a rendőrség feladata ezeknek is a felügyelete. Precedens értéket kell teremteni a
lakosság és az iskolák felé. Megállapítja, hogy más nem jelentkezett. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
40/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Rendőrkapitányság
2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az érintett értesítését.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: döntést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása :
2. pont
(A beszámoló terjedelmére tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
További jó munkát kíván a rendőrkapitányságnak.

21

10.
Beszámoló az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. (teljes körű háziorvosi
ügyeleti szolgálatot biztosító vállalkozó) tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Üdvözli Molnár György vezérigazgató urat.
Molnár György Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. vezérigazgató:
Köszöni a meghívást. Igyekezett teljes körű beszámolót készíteni, felhívva a figyelmet arra,
hogy milyen nehézségekkel küzdenek, milyen megoldásra való helyzetek vannak.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Van-e olyan kimutatás, hogy az ügyeletet igénybevevők vonatkozásában hány százalék
indokolt és hány nem?
Molnár György Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. vezérigazgató:
Nagykőrösön a gyermek és felnőtt ügyeleti ellátás egyben van a statisztikában, ezért a számok
kicsit csalókák. A gyermek ügyeleti ellátásnak legalább a 80 %-a indokolatlan. Ennek örülni
kell, a lakosság szempontjából. Az országos átlag: kb. 60 % indokolatlan és 40 % indokolt. Ez
kizárólag egészségneveléssel változhat. Igyekeznek azokat tanácsokkal ellátni, akik hozzájuk
fordulnak, különböző betegtájékoztatókat juttatnak el a lakossághoz.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
41/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Inter-Ambulance Egészségügyi és
Szolgáltató Zrt. (teljes körű háziorvosi ügyeleti szolgálatot biztosító vállalkozó)
tevékenységéről készült beszámolót – a melléklet szerint - elfogadja.
Határidők és felelősök:
Határidő: jegyzőkönyv hitelesítést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A
feladat leírása : 1. pont
(A beszámoló terjedelmére tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11.
Beszámoló a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A jelenlévő 10 képviselő egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
önkormányzati határozat

42/2017. (III.30.)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Nagykőrösi Humánszolgáltató
Központ 2016. évi szakmai munkájáról készült beszámolót – 1241-7/2017. iktatási számon elfogadja.
Határidők és felelősök:
Határidő: jegyzőkönyv hitelesítést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A
feladat leírása : 1. pont
12.
A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 10 képviselő egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
önkormányzati határozat

43/2017. (III.30.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dalmady Győző Óvoda, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezését véleményezte és
az intézmény alapfeladatának bővítését támogatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Ceglédi Tankerületi Központ
értesítésére.
Határidő és felelős:
Határidő: 2017.03.30. Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester A feladat leírása: 1. pont
Határidő: 2017.04.10., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester A feladat leírása: 2. pont

13.
2017. évi sporttámogatási pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök:
Határidőn belül 12 pályázat érkezett, az összes támogatási igény 22 600 000 forint. 2 pályázó
nem felelt meg a sportrendelet kritériumainak. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. és az Autóház
Kft. gazdasági társaság, hiszen a főtevékenységükben nem szerepel a sporttevékenység. A
költségvetésben rendelkezésre álló 10 000 000 forint keretből 8 800 000 forint felosztására
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tett a bizottság javaslatot, egyhangúlag 9 igen szavazattal és 1 200 000 forintot javasol
tartalékba helyezni. A támogatott egyesületek:
- Kőrös Judo SE: versenyeztetés, terembérlet, sporteszköz: 1 000 000 Ft
- Nagykőrösi Kinizsi Futball Club: 1. csapat versenyeztetésére 5 000 000 Ft, a Kinizsi
II. csapat és az utánpótlás csapat részére: 300 000 – 300 000 Ft. Azzal a kritériummal,
hogy az 5 000 000 Ft elszámolása az alábbi ütemekben történjen: tavaszi szezon
végén, 2017. május 31-ig, őszi szezon végén, 2017. október 31-ig, a fennmaradó
összeg 2018. január 20-ig.
- Nagykőrösi Lovas Sportegyesület: XVII. Nagykőrösi Lovas Rendezvény:
eszközvásárlás, díjak, rendezvényszervezés: 500 000 Ft
- Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: eszközvásárlás, tárgyi ajándék
vásárlás: 100 000 Ft
- Helyettük, Értük, Velük Alapítvány: eszközvásárlás, terembérlet, sportmez: 100 000
Ft
- Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely: érmek, kupák,
oklevelek, nevezési díj: 200 000 Ft
- Nagykőrösi Lövész Sportegyesület: bajnokság rendezés: 100 000 Ft
- Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület: nevezési díj, sporteszközök, utánpótlás
nevelés, versenyeztetés: 1 000 000 Ft
- Bor Kalán Nagykőrösi Hagyományőrző Íjászegyesület: nevezési díj, érmek, kupák:
100 000 Ft
- Petőfi Diáksport Egyesület: terembérleti díj: 100 000 Ft.
Kéri, hogy a határozati javaslatnak legyen 2. pontja, mely szerint 1 200 000 forint tartalékba
helyezésre kerül, amennyiben a képviselő-testület támogatja a felosztást.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Nem kell a határozati javaslatot módosítani. Értelemszerűen a bizottsági javaslat támogatása
estén az 1. pontban a tartalékba helyezett összeg 2 000 000 forintról 1 200 000 forintra
változik. Szavazásra bocsátja a szakbizottság javaslatát.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a szakbizottság javaslatát
támogatta.
Szavazásra bocsátja a támogatási célokkal és támogatási összegekkel kiegészülve a határozati
javaslatot:
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:

44/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről
szóló 2/2017. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet szerinti 10.000.000 forint
sporttámogatási keretet, melyből 1.200.000 forintot tartalékalapba helyez – a
határidőben beérkezett, tartalmilag és formailag megfelelő pályázatok alapján – az
alábbiak szerint osztja fel:
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Pályázó szervezet
KŐRÖS JUDO SE
Nagykőrösi Kinizsi Futball
Club

Nagykőrösi Lovas
Sportegyesület
Nagykőrös Város Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Helyettük, Értük, Velük
Alapítvány
Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely
Nagykőrösi Lövész Sport
Egyesület
Nagykőrös Sólymok
Kosárlabda Egyesület
Bor Kalán Nagykőrösi
Hagyományőrző
Íjászegyesület
Petőfi Diáksport Egyesület
ÖSSZESEN

Támogatási cél
versenyeztetés,
terembérlet, sporteszköz
vásárlás
versenyeztetés

Támogatási összeg
1 000 000 Ft

5 000 000 Ft,
melynek elszámolása
tavaszi szezon végén,
2017. május 31-ig, őszi
szezon végén, 2017.
október 31-ig, a
fennmaradó összeg 2018.
január 20-ig

2.sz. csapat
utánpótlás csapat
XVII. Lovas Rendezvény:
eszközvásárlás, díjak,
rendezvényszervezés
sporteszköz vásárlás, tárgyi
ajándék

300 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft

eszközvásárlás,
terembérlet, sportmez
érmek, kupák, oklevelek,
nevezési díj

100 000 Ft

bajnokság rendezés

100 000 Ft

nevezési díj,
sporteszközök, játékmez,
utánpótlás nevelés,
versenyeztetés
nevezési díj, érmek, kupák

1 000 000 Ft

terembérleti díj

100 000 Ft
8 800 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatott szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: döntést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása :
2. pont
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14.
Javaslat a 2017. évi kulturális-, közművelődési értékmegőrző, értékteremtő és
értékközvetítő tevékenység támogatására benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök:
A költségvetésben biztosított 4 000 000 forintból a szakbizottság javaslata alapján 3 600 000
forint kerül felosztásra, tartalékba 400 000 forint maradna. 13 pályázat érkezett, az összes
támogatási igény 8 230 777 forint. A bizottság 8 jelenlévő tagja, egyhangúlag az alábbi
felosztást javasolja a képviselő-testületnek:
Karsay Istvánné: Életmű album nyomdai költsége: 400 000 Ft
Country Tours Kft.: VII. Virágos Térségért Konferencia előadói díj: 300 000 Ft
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.: Erdő legyen veled kulturális program: 200 000 Ft
Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: eszközvásárlás, sátorbérlés,
fellépők tiszteletdíja, tárgyi ajándék vásárlás: 200 000 Ft
- Bordás József (egyéni vállalkozó): III. Dob mánia tábor művészek fellépti díja:
500 000 Ft
- Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület: kiállítás rendezés, konferencia: 400 000 Ft
- Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium: XXII. Kárpátmedencei Református Középiskolák Találkozója: 600 000 Ft
- Relevé Táncművészeti és Táncsport Egyesület: Évadzáró Gála: 500 000 Ft
- Nagykőrösi Lovas Sportegyesület: XVII. Lovas Rendezvény – kulturális
betétprogram: 500 000 Ft.
Kéri, hogy a határozati javaslatot a fentiek szerint módosítani, amennyiben a képviselőtestület támogatja a felosztást.
-

Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Szavazásra bocsátja a szakbizottság javaslatát.
A jelenlévő 12 képviselő 11 igen szavazattal, Kustár Tamás tartózkodása mellett a
szakbizottság javaslatát egyhangúlag nem támogatta, így egyesével javaslatonként kerül sor
a szavazásra.
Szavazásra bocsátja Karsay Istvánné részére Életmű album nyomdai költsége címen 400 000
Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja a Country Tours Kft. részére a VII. Virágos Térségért Konferencia
előadói díj címen 300 000 Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. részére Erdő legyen veled kulturális
program címen 200 000 Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
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Szavazásra bocsátja a Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 200 000
Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja Bordás József részére a III. Dob mánia tábor címen 500 000 Ft támogatás
nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület részére kiállítás rendezés,
konferencia címen 400 000 Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja a Relevé Táncművészeti és Táncsport Egyesület részére Évadzáró Gála
címen 500 000 Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
részére a XXII. Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója címen 600 000 Ft
támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület részére a XVII. Lovas Rendezvény –
kulturális betétprogram címen 500 000 Ft támogatás nyújtását.
A jelenlévő 12 képviselő 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta.
Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot a támogatási címekkel és összegekkel
kiegészülve azzal, hogy 400 000 forint kerül tartalékba helyezésre.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
önkormányzati határozat

45/2017. (III.30.)

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális keret támogatására a
2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló 4.000.000 Ft összegből 3.600.000 Ft-ot –
400.000 Ft tartalékba helyezése mellett - az alábbiak szerint osztja fel:
Pályázó
Karsay Istvánné
(magánszemély)
Country Tours Kft.

Támogatási cél
Életmű album – nyomdai
költség
VII. Virágos Térség
Konferencia – előadói
díjak

Támogatási összeg
400 000 Ft
300 000 Ft
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KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt.
Nagykőrös Város Roma
Nemzetiségi
Önkormányzata
Bordás József (egyéni
vállalkozó)
Duna-Tisza-közi
Népművészeti Egyesület
Arany János Református
Gimnázium,
Szakgimnázium és
Kollégium
Relevé Táncművészeti és
Táncsport Egyesület
Nagykőrösi Lovas
Sportegyesület
ÖSSZESEN

Erdő legyen veled –
kulturális program
sátorbérlés,
eszközvásárlás, tárgyi
ajándék, fellépők
tiszteletdíja
III. Dob mánia tábor

200 000 Ft

kiállítás rendezés,
konferencia
XXII. Kárpát-medencei
Református Középiskolák
Találkozója

400 000 Ft

Évadzáró Gála

500 000 Ft

XVII. Lovas rendezvény –
kulturális betétprogram

500 000 Ft

200 000 Ft

500 000 Ft

600 000 Ft

3 600 000 Ft

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1. pontban meghatározott támogatott szervezetekkel a támogatási szerződések
aláírásra.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: döntést követő 8. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása :
2. pont
15.
„Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
46/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Jó tanuló, jó sportoló” pályázatot ír ki a
2017. évre az 1. melléklet szerinti tartalommal.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 04. 07., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
(A pályázat terjedelmére tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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16.
Éves ellenőrzési jelentés 2016.
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
47/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerint a Gold
Idea Kft. 2016. évi Éves belső ellenőrzési jelentését.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
(Az éves ellenőrzési jelentés terjedelmére és technikai felépítésére figyelemmel a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
17.
Nagykőrösi belterület 5669/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú sporttelep ingatlan
hasznosítási ajánlata
Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
48/2017. (III.30.)
önkormányzati határozat
1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Nagykőrös Ceglédi út 5669/2 hrsz-ú 1 ha. 6317 m2
területű, városrendezési terv szerint műemléki környezetbe lévő Vt-1*–es intézményi
övezetbe tartozó kivett sporttelep területét továbbra is hosszú távon sport célra kívánja
hasznosítani. A feladat ellátás érdekében pályázat kiírás elrendelésével, a mellékelt
pályázati felhívást jóváhagyja.
2.) Az 1.) pont szerinti ingatlan hasznosítása érdekében pályázati kiírás döntés
előkészítését elrendeli.
3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pontra
Határidő: 2017 május havi képviselő-testületi ülés, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester,
A feladat leírása : 2. pontra
Határidő: 2017. 04. 04., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 3. pontra
A pályázati felhívás jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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18.
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás ellátásáról
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
49/2017. (III.30.)

önkormányzati határozat

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató által a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2016. évi ellátása tárgyában
benyújtott beszámolóját.
2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. értesítését.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: jegyzőkönyv hitelesítést követő 5. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A
feladat leírása : 2. pont
19.
Javaslat a külterületi földutak 2017. évi rendezésére
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
Kustár Tamás települési képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy összességében 2017-ben 94 km földutat fog rendezni az
önkormányzat. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy cége 2016-ban 105 km földút
gréderezését végezte el saját eszközzel. Kérdezi, hogy van-e lehetőségük 2017-ben ennek a
munkának a folytatására, vagy engedélyre lesz szükségük?
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Eddig volt engedélye? Azt gondolja, hogy a földhasználók nagy gépei okozzák a romlást,
ezért természetes dolog, mint ahogy Nagy Balázs képviselő az elmúlt testületi ülésen kérte,
hogy a használók segítsék a helyreállítást.
Nagy Balázs települési képviselő:
Örül, hogy Kustár Tamás javítja a földutakat, a többi földtulajdonost is erre tudja buzdítani. A
Tázerdő dűlőnél csak a „gázutat” látja a javaslatok között. Többször kérte a Ménesi út vasút
előtti rész kritikus szakaszainak, valamint a Ceglédi út bal oldalától az autókereskedésig
befelé eső dűlőszakasz útjainak helyreállítását.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Vezérigazgató asszony jelen van, meg fogják vizsgálni a felvetést, és szükség esetén el fognak
járni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A jelenlévő 11 képviselő egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi önkormányzati
határozatot hozta:
önkormányzati határozat

50/2017. (III.30.)
1.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. mellékletként
csatolt külterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak rendezését az alábbi
összesítő táblázat szerint:
Tétel
sorszáma
1
2

Tétel megnevezése
Külterületi
földútrendezés 1. ütem
Külterületi
földútrendezés 2. ütem
Összesen

Rendezendő felület
(m2)

Bruttó kalkulált összeg
(Ft)

187 350

3 032 872

187 350
374 700

3 032 872
6 065 744

2.

A földút rendezés fedezetét a 2017. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

3.

Elrendeli a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. értesítését

Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1. pont
Határidő: 2017. 06. 30., Felelős: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató, A feladat leírása : 1.
pont
Határidő: 2017. 10. 31., Felelős: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató, A feladat leírása : 1.
pont
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadása, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A
feladat leírása : 2. pont
Határidő: jegyzőkönyv hitelesítést követő 15. nap, Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester,
A feladat leírása : 3. pont
Az 1. melléklet formátumára való tekintettel jegyzőkönyv mellékletét képezi.

20.
Tájékoztatók
1.
Tájékoztató a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2017. február hónapjában
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
Kustár Tamás települési képviselő:
Hogyan szabályozza vezérigazgató asszony munkaidőben a facebookozást? Van valakinek a
munkakörében ilyen feladat? Ez általános, elsődlegesen irodai munkakörökre jellemző, nem
csak a KÖVA-t érintő probléma. Különösen érdekes abban az esetben, ha olyan személy
követi el, aki adott esetben más megítélés alá is esik.
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Szereti, ha valaki egyenesen és nyíltan megmondja, hogy kivel van baj. Így általánosan a
KÖVA-t olyan helyzetbe hozza, azt sugallva, hogy ott mindenki a facebook-ot nézi.
Vozárné Ragó Ildikó KÖVA-KOM Nonprofit Zrt vezérigazgató:
A KÖVA-ban a facebook használata szabályozva nincs. Bízik abban, hogy az, aki használta,
azt pihenőidejében vagy szabadidejében tette. Kis szervezet a KÖVA, a hatékonyságra
törekszenek, arra külön személyt, aki ezt figyelje, nem áll módjában alkalmazni.
Nagy Balázs települési képviselő:
Lakossági bejelentés alapján kérdezi, hogy a Ménesi úton, ahol a szemétlerakó szokott lenni,
végzett-e a KÖVA Zrt. csapadékvíz elvezető ellenőrzést? Állítólag ott van egy vízátvezető az
út alatt, ami gyűrűvel van megoldva, azt kellene kitisztítani. Ehelyett állítólag valaki az utat
vágta át árokkal és így szinte járhatatlan az út. Ellenőrzést kér. Jelezték felé, hogy a Ménesi
úton most is nagy mennyiségű hulladék van. Szeretné, ha el lenne szállítva.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A lakosság felé jelezze képviselő úr, hogy azokat, akik leteszik a hulladékot, fényképezzék le,
segítsenek a felderítésben. Ezért az önkormányzat fizet.
Kustár Tamás települési képviselő:
Nem személyében akarta az illetőt megemlíteni, egy jelenségre akarta vezérigazgató asszony
figyelmét felhívni. Jegyző asszony nem tudja, mennyire foglalkozik vele, de a hivatalon belül
is lehet ilyen.
Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző:
A Polgármesteri Hivatalnak kötelező jogszabályi előírás alapján informatika biztonsági
szabályzattal kell rendelkeznie. Ez alapján minden munkavállaló nyilatkozatot tesz, hogy az
abban foglaltaknak hogyan tesz eleget. Ebbe más irányú tevékenység, mint ami a
munkakörébe van, nem szerepelhet.
(A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.)
2.
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. január 28. és 2017. március 17. közötti
időszakának jelentősebb tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző
Kustár Tamás települési képviselő:
Az elmúlt testületi ülésen hozott az önkormányzat egy határozatot, hogy zárt ülés anyagának
nyilvánosságra hozásával kapcsolatban a szükséges intézkedést megteszi, feljelentést tesz. Ez
megtörtént-e? A képviselő-testület tiszteletdíjának emelésénél született egy határozat, amely
két önkormányzati rendelettel megy szembe. Az egyik az SZMSZ, a másik pedig a
költségvetési rendelet. Az 5/2017. számú határozat úgy szól, hogy a tiszteletdíj emelést nem
támogató képviselők részére nem utalja, hanem arra a képviselőket kéri fel. A polgármester úr
által elhangzott szó szerinti javaslat arra utalt, hogy az önkormányzat utalja a
közalapítványnak, és nem a képviselő lesz érte a felelős, hanem a hivatal vagy a jegyző. Ez a
határozat nem felel meg a valóságnak. Miért nem lehetett a testület elé újra behozni? Már
akkor is jelezte, hogy ez nem felel meg a törvényi előírásoknak.

32

Dr. Czira Szabolcs polgármester:
A feljelentés megtörtént a rendőrség felé. Az elmúlt ülésen képviselő úr kérdésére azt mondta,
hogy jegyző asszony a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. Arról volt szó, hogy Tornyi
Béla nem akarja felvenni a plusz pénzt. Ábrahám Edit is úgy nyilatkozott, hogy nem
tiszteletdíjért látja el a képviselői teendőit, de ő nem volt jelen a szavazásnál. László Ferenc
nem indokolta. Jegyző asszony kiküldte, hogy akik tiltakoztak a tiszteletdíj emelése ellen,
nyilatkozzanak ebben a vonatkozásban. Úgy tudja, hogy januárig visszamenőleg mindenkinek
kiutalásra került a tiszteletdíj. Nem tiltakoztak ellene.
László Ferenc települési képviselő:
Korábban le kívánt mondani a tiszteletdíjáról, kérve, hogy a KÖVA-nak kerüljön átutalásra az
akkor még meglévő tartozások kiegyenlítésére. Ezt a polgármester úr megtagadta valamiféle
jogi indoklással. Ha valaki le akar erről mondani, akkor mondhasson le bármire, ne csak a
közalapítvány javára.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Ne keverjék a kettőt, itt az emelésről van szó.
Tornyi Béla települési képviselő:
Elmondta, hogy miért nem tart igényt a tiszteletdíj emelésre. 1,6%-ot emeltek a
nyugdíjasoknak, ezért etikátlannak tartja ezt az emelést. Az ő részét meg is küldte a megfelelő
alapítványoknak.
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Arról volt szó, hogy a képviselők nem is akarták emelni a tiszteletdíjat. Így oldódott meg,
hogy mindenkinek megjelenik a számláján.
(A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.)

3.
Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéséről
Előterjesztő: Nagy Balázs bizottsági elnök
(A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.)

4.
Tájékoztató a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott határkörben hozott
döntéséről
Előterjesztő: G. Kovács Sándor bizottsági elnök
(A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.)
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5.
Tájékoztató az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben
döntéséről
Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
(A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.)
Dr. Czira Szabolcs polgármester:
Megköszöni a jelenlévők részvételét. A 21. és 22. napirendeket a képviselő-testület zárt ülés
keretében tárgyalja.
K.m.f.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

Kiss Attila Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Irházi Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő
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