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Előterjesztés 

A NAGYKÖRŰI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A NAGYKÖRŰI KÖNYVTÁR 

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓRA 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagykörűi Művelődési Ház vezetője megküldte a Képviselő-testületnek „A Nagykörű 

Művelődési Ház és a Könyvtár” a 2015. évre vonatkozó tevékenységéről, feladatellátásáról 

szóló beszámolót megtárgyalásra. A beszámoló 1. melléklete a Könyvtár szakmai 

szemszögből készített tájékoztatója, amely már a 2016. évre szóló célokat, fejlesztési 

koncepciókat is tartalmazza. Az intézmény tartalmas beszámolója kitér a karbantartási, 

gazdálkodási és rendezvényszervezési feladatokra is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező beszámolót 

tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

……./2015.(XII…...) határozat 

A Nagykörű Művelődési Ház és a Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 
Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülte „A Nagykörű Művelődési Ház és a 

Könyvtár” a 2015. évre vonatkozó tevékenységéről, feladatellátásáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

Erről értesül: 

1. A Képviselő-testület tagjai 

2. A Nagykörű Művelődési Háza és a Könyvtár 

3. Szabó Szidónia jegyző 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5. Irattár 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 2. 

 

 

 

/:dr. Veres Nándor :/ 

polgármester 



A NAGYKÖRŰI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A NAGYKÖRŰI 

KÖNYVTÁRBESZÁMOLÓJA A2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL szóló beszámoló 1. 

melléklete 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Nagykörűi Községi Könyvtárban 2015-ben végzett, 

és 2016-ra tervezett munkáról 
 

Kollektív munka, együttműködés más helyi intézményekkel 
A könyvtár eredményes működése szorosan összefonódik más intézmények: elsősorban a 

Művelődési Ház tevékenységével; a Községi Önkormányzat, a Petrovay Katolikus Általános 

Iskola, a Cseresznyevirág Óvoda…  dolgozóinak együttműködésével. 

A kitűzött célok és a sikeres megvalósítás jórészt közös munkánk eredménye, amit az előző 

évi statisztikai adatok is igazolnak. 

Ez évi statisztikánk november végéig: 

Beiratkozott olvasók száma: 203, ebből 102 gyermek olvasó. 

Kölcsönzések száma: 715, ebből könyvtárközi kölcsönzés 112. 

Megvalósult könyvtári programok száma: 104. 

Könyvtárlátogatók száma: 3676. 

Jövő évi cél, hogy továbbra is megtaláljuk azokat a lehetőségeket, ami által még 

eredményesebbé tudjuk tenni a közös célok érdekében végzett munkát. 

A további közös célok meghatározásával, és együttes megvalósításával a személyi és 

intézményi egyéni érdekek is hatékonyabban érvényesülhetnek. Ebben szeretnénk 

kezdeményezőknek lenni. 

 

Körülmények 

A felújított művelődési ház átvétele óta folyamatos küzdelmet, odafigyelést jelentett a rend, a 

kulturált körülmények megtartása. 

2015-ben sikerült megteremteni a munkavégzéshez és a látogatók fogadásához a nyugodt, 

kiegyensúlyozott körülményeket, hogy azok a vendégek, akik a rendezvényeinket látogatják, 

igénybe veszik a művelődési ház, és a könyvtár szolgáltatásait, jó érzéssel tudjanak belépni az 

intézmény ajtaján. Sikerült megszüntetni a hangoskodást, rendzavarást, rongálást. Azok, akik 

nem a művelődés, hanem a rendzavarás szándékával lépték át az ajtót, távol maradnak az 

intézménytől. 

Jövő évi cél, hogy továbbra is olyan látogatóbarát légkört tudjunk biztosítani az 

intézményben, amelyben a kulturált szórakozás és a művelődés szándékával érkező látogató 

otthon érzi magát. 

 

A könyvtár funkciója, szolgáltatásai 

A rendszerváltás óta az információs társadalom egyik alapja a könyvtár – az országos 

intézményrendszer által nyújtott sokrétű könyvtári szolgáltatás. Ennek elsődleges célja, az 

1997. évi CXL. törvényben megfogalmazottak szerint, az információhoz való szabad 

hozzájutás biztosítása mindenki számára. 

A Nagykörűi Községi Könyvtárban is igyekszünk minél sokrétűbb hozzáférést biztosítani 

ezekhez a szolgáltatásokhoz. A kölcsönző szolgálaton kívül: 

- Igazodunk a helyi olvasói igényekhez – a könyvrendelés összeállításával. 

- Segítjük az egyedi olvasói igényű könyvtárlátogatókat, a képzésben résztvevőket 

szakkönyvek, tankönyvek, nálunk hiányzó szépirodalmak beszerzésével – a könyvtárközi 

kölcsönzés igénybe vételével. 

- Kiemelt célkitűzésünk az olvasás népszerűsítése, az olvasáskultúra fejlesztése – felsősöknek 



szóló irodalmi rejtvénysorozattal, és alsó tagozatos gyerekeknek szervezett könyvtári 

foglalkozásokkal igyekszünk népszerűbbé tenni, megszerettetni kicsi kortól kezdve a 

könyveket, a könyvtárat. Nagyon jó az együttműködésünk a Petrovay György Katolikus 

Általános Iskola pedagógusaival. 

- Egyéb szolgáltatások vehetők igénybe a könyvtárban – fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 

spirálozás, internet használat, amit naprakészen biztosítunk. Ezek a szolgáltatások a 

kölcsönzésen kívül jelentős forgalmat jelentenek a könyvtár számára. 

Jövő évi cél, minél kisebb kortól kezdve a könyvvel, a könyvtárral kapcsolatos pozitív 

élmények erősítése, az olvasás népszerűsítése, és minden korosztályban az olvasáskultúra 

fejlesztése. Továbbra is igyekszünk a könyvtári szolgáltatások minél szélesebb körét 

biztosítani a könyvtárlátogatók, az olvasók számára. 

 

Országos könyvtári programok, helyi klubok, szakkörök 

Idén is kapcsolódtunk az országos könyvtári programokhoz. 

A helyi igényekhez és kezdeményezésekhez alkalmazkodva hosszabb idő óta, rendszeresen 

működő csoportjaink a Rejtvényfejtő klub, és a Csináld magad! - felnőtt kézműves szakkör. 

- Az általános iskolás gyerekek körében többeket megmozgatott a Nagy olvasás kihívás 

2015, és sikeresen teljesítették a játék feltételeit. 

- Az Országos Könyvtári Napok rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a helyi 

sajátosságokhoz alakítva tudjuk megszervezni az országos rendezvényhez kapcsolódó 

programjainkat. 

- Helyi csoportjaink összejövetelei mindig családias, jó hangulatban zajlanak. Ezek kötetlen, 

tartalmas közösségi programok, amelyek hasznos kikapcsolódást jelentenek a résztvevők 

számára a hétköznapok rutinjából. 

Jövő évi cél, hogy az országos könyvtári programokhoz való csatlakozással még színesebbé, 

vonzóbbá tegyük Községi Könyvtárunk életét, hogy minél többeknek jelentsen hasznos 

elfoglaltságot, tartalmas időtöltést a könyvtárlátogatás. 

Igyekszünk olyan környezetet, lehetőségeket biztosítani helyi csoportjainknak számára, 

amiben szívesen megmaradnak, megújulnak. Szeretnénk újabb szabadidős kiscsoportoknak is 

helyet adni, akik számára a könyvtári környezet alkalmas hobbyjuk, kedvtelésük 

műveléséhez. 

 

Megyei könyvtári szakmai napok, továbbképzések 

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézmény rendszeresen szervez 

megyei szintű szakmai napokat, továbbképzéseket. 

A szakmai napok nagyon jó alkalmak a kapcsolattartásra, informálódásra. Szakemberek 

tájékoztatnak a könyvtárakat érintő jelentős változásokról, újdonságokról, a mindennapi 

munkánkat segítő lehetőségekről, meríthetünk más intézmények bevált módszereiből. A 

továbbképzések biztosítják, hogy a könyvtári szakma újdonságait naprakészen követhessük. 

Jövő évi cél, hogy a megyei könyvtár szakmai rendezvényein továbbra is rendszeresen részt 

veszünk. 

 



Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 

A KSZR nagyon sokrétű támogatást biztosít a kistelepülési könyvtárak számára. 

Irodaszerekkel, bútorokkal, technikai eszközökkel, könyvekkel, könyvtári számítógépes 

programmal, szaktanácsadással… támogatja a rendszer a mi Községi Könyvtárunkat is. 

2015-ben a KSZR támogatásával rendelt könyvek száma: 214, folyóiratok száma: 22. 

2014-ben gyermekszékekkel, - asztalokkal, 2015-ben újságos- és könyvespolccal gazdagodott 

a könyvtár bútorzata KSZR támogatásból. Flipchart táblát, multifunkcionális gépet 

igényelhettünk még  

2015-ben. 

Jövő évi cél, hogy a megyei könyvtárellátás által nyújtott támogatásokat, lehetőségeket minél 

sikeresebben működtethessük az itt élő emberek javára; a széles körű szolgáltatások, az 

ismeretszerzés, a műveltség gyarapítása, a kulturált szórakozás lehetőségeinek biztosítására. 

 

Könyvadományozók 
2015-ben is sok könyvadományt kapott a könyvtár a nagykörűi lakosoktól. 

Az adományokból a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan gazdagíthatjuk a 

könyvállományt, és lecserélhetjük az elhasználódott állapotban lévő könyveinket. 

Jövő évi cél, hogy szelektálva továbbra is elfogadjuk az adományozók felajánlásait. 

 

 

Nagykörű, 2015. november 19. 

 

 Sziráki Éva 

 könyvtáros 



Nagykörű Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

 

 

Előterjesztés 

A NAGYKÖRŰI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A NAGYKÖRŰI KÖNYVTÁR 

Szervezeti és Működési és a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 

jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagykörűi Művelődési Ház vezetője megküldte a T. Képviselő-testületnek Szervezeti és 

Működési, továbbá a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát jóváhagyásra. Nevezett 

szabályzatokat módosítani volt szükséges az alábbi változások miatt: 

- jogszabályváltozások, 

- az intézmény IKSZT programjaira vonatkozó szakmai tervet félévente, a 

beszámolókat negyedévente kell elkészíteni elektronikusan és rögzíteni kell a 

felügyeleti hatóság honlapján, 

- a könyvtáros munkarendje, az intézmény vasárnapi és pénteki nyitva tartására 

vonatkozó rendelkezések kerültek módosításra, e rendelkezéseket a 

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzaton is átvezetni volt szükséges. 

A szabályzatok egységes szerkezetben, „új” szabályzatként - a változások kiemelt 

formátummal való jelölésével - a T. Képviselő-testület részére határidőben megküldésre 

került. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező Szervezeti és 

Működési, továbbá a 2. mellékletet szerinti Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát 

érintő változásokat tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat:  

……./2015.(XII…...) határozat 

A Nagykörű Művelődési Ház és a Könyvtár Szervezeti és Működési és a Könyvtárhasználati 

és Szolgáltatási Szabályzat jóváhagyásáról 

Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülte a Nagykörű Művelődési Ház 

- Szervezeti és Működési, továbbá 

- a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

Erről értesül: 

6. A Képviselő-testület tagjai 

7. A Nagykörű Művelődési Háza és a Könyvtár 

8. Szabó Szidónia jegyző 

9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

10. Irattár 

 

Nagykörű, 2015. december 2. 

/:dr. Veres Nándor :/ 

polgármester 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

NAGYKÖRŰI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

intézmény megnevezése 

  

  
  

  

  

  

  
  
  

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 

  

  

  

Érvényes: 2015. december 16. 

  

  

  

  

  



 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

  

1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

  

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 

intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 

jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

  

2./ Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
  

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg. 

  

2.1. Alapító okirat 

  

Az intézményt Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testülete alapította. 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, 

melyet Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testülete készített el. 

  

2.2. Egyéb dokumentumok 

  

Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat 

valamint a Nagykörűi Polgármesteri Hivatal ügyrendjében felsorolt szabályzatok. 

  

3/ Az intézmény legfontosabb adatai 

- Az intézmény megnevezése: Nagykörűi Művelődési Ház 

- Az intézmény székhelye, címe: 5065 Nagykörű, Május 1. út 9. 

- Az intézmény gazdasági szervezetének helye: nincs külön gazdasági szervezete, önállóan 

működő intézmény, gazdálkodással kapcsolatos feladatait a 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Nagykörűi Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

csoportja látja el, munkamegosztási megállapodás alapján. 



 

Telefon: 56/543-029 

E-mail: nkmuvhaz@gmail.com 

Az intézmény alaptevékenysége: közművelődési tevékenység 

Az alapító megnevezése: Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Az intézmény működési területe: Nagykörű Község közigazgatási területe 

Az intézmény fenntartója: Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

Az intézmény felügyeleti szerve: Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

  
4./ Az intézmény jogállása 
  

Az intézmény önálló jogi személy. 

Gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő 
  

Vezetője az intézmény igazgatója, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez 

ki. 
  

5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
  

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 

hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 

figyelembevételével kell alkalmazni. 

  

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

     az intézmény vezetőjére, 

     az intézmény dolgozóira, 

     az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 

     az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

  

  

 

 



II. fejezet 

az intézmény feladatai 

  

1./ Az intézmény feladatai és hatásköre 
  

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény 

szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény igazgatója gondoskodik. 
  

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 

fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira 

kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 

  

Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

       1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

       2000. évi C. törvény a számvitelről, 

      368/2011.(XII.31.) Kor.rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

      4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 

       370/2011.(XII.31.) Korm. r. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről, 

      1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 

       2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

       2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról 

-        A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 

szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII.29.)FVM rendelet módosításáról.     



  

  

1.1.  Az intézmény alaptevékenységei: 

  

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

 

        Az intézmény közfeladatai 

Az intézmény feladatait a 2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 

módosításáról, valamint A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM 

rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált 

közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII.29.)FVM rendelet 

módosításáról szóló törvény, a közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 

helyi közművelődési rendeletben és az intézmény alapító okiratában  

meghatározottak szerint végzi. 

  

Az intézmény alaptevékenységéből adódó közfeladatok: 

  

o   12-29 éves korosztály számára, az ő igényeikre alapozva, a fiatalok aktív részvételével 

kialakított programok szervezése (ifjúsági klub, képzés, kirándulás, önismereti 

programok, szakkör, tanfolyam, vetélkedő, kézműves foglalkozás, tábor)  

o   Szabadidős, közművelődési programok szervezése (amatőr művészeti klub, 

alkotótábor, filmvetítés, ismeretterjesztő előadás, kiállítás, koncert, szakkör, 

tanfolyam, színház-, mozi-, múzeumlátogatás)  

o   Vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási, és 

egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekről szóló tájékoztató program szervezése ( 

előadás, képzés, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra) 



o   Könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel 

illetve a könyvtárban megtalálható szellemi-irodalmi, tudományos-értékek 

terjesztésével kapcsolatos tájékoztató program szervezése (képzés, klub, szakkör, 

tanfolyam) 

o   A digitális írástudás elterjesztésével, vagy az internet használatával kapcsolatos 

program szervezése (előadás, képzés, tanfolyam, klub) 

o   Vidékfejlesztési területen tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által 

lebonyolítandó program szervezése 

o   Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetés 

o   Helyszín biztosítása civil szervezetek számára 

o   Egészségfejlesztési programok megvalósítása 

o   Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont) 

o   Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása 

o   Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn 

túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára 

o   A gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó 

nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása 

  

Az intézményhez tartozó, alaptevékenységében nem szereplő könyvtári feladatok: 

  

       a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a nagykörűi    

           és a megyei vonatkozású és anyagokra 

       részvétel az országos dokumentum ellátás rendszerében 

      a dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása,a gyűjtemény 

megőrzése, védelme, a fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törlése 

      olvasószolgálati tevékenység végzése,a dokumentumok kölcsönzése, helyben 

használatának biztosítása, elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének 

biztosítása 

      könyvtárközi kölcsönzés, az országos könyvtári információs szolgáltatások 

közvetítése, 

       tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása, 

  



Az intézmény szervezeti felépítése 

  

  Főfoglalkozású dolgozók: 

-         intézmény igazgatója (közművelődési szakember), IKSZT munkatárs 

-         Könyvtáros  

     Az intézmény dolgozói a Kjt., vagy a Munka Törvénykönyve Hatálya alá tartoznak. Az 

intézmény szakalkalmazottai a munkakörüknek megfelelő szakképesítéssel, egymással szoros 

munkakapcsolatban, önállóan látják el feladataikat az igazgató utasításai alapján.  

Az intézmény igazgatója 

     Az intézmény igazgatóját Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza 

meg. A munkáltatói jogokat – a megbízás, felmentés, fegyelmi ügyek kivételével- a 

polgármester gyakorolja. Az intézmény igazgatója a munkaviszonyával összefüggő sérelmes 

intézkedések orvoslása, vagy vitás kérdések eldöntése érdekében panaszával közvetlenül a 

bírósághoz fordulhat. 

  

     Jogköre: 

          Az intézmény igazgatója egy személyben képviseli az intézményt az állami, társadalmi, 

és gazdasági szervezetek előtt. Képviseli és aláírási jogát- esetenként vagy meghatározott 

ügyekben- átruházhatja.  A jogszabályi keretek között az intézményt érintő ügyekben 

önállóan és személyes felelősséggel dönt. Az igazgató közvetlen munkáltatói jogokat 

gyakorol az intézmény dolgozói felett.  

     

     Felelőssége és hatásköre   

  

-         Az intézmény igazgatója felelős az intézmény tartalmi munkájáért, koordinálja az 

intézmény szakmai tevékenységét az intézmény eredményes működése érdekében. 

-         Irányítja, ellenőrzi a beosztottak munkavégzését, és évente beszámol a munkáltató felé az 

elvégzett munkáról. 

-         Tartalmi szempontokat ad a költségvetés elkészítéséhez, az intézményt érintő 

költségvetési tételekre, rovatokra.  

-         A 84/2012. évi (VIII.) VM rendelet alapján felelős az IKSZT-re vonatkozó szakmai 

tervek és beszámolók határidőre való elkészítéséért.  



-         A 84/2012. évi (VIII.)VM rendelet alapján kezdeményezi az IKSZT munkatárs szakmai 

képzésében való részvételét, javaslatot tesz a képzés formájára, témájára, az intézmény 

szakmai céljainak megfelelően. 

-         Képviseli az intézményt a felügyeleti szervek és az intézmény külső kapcsolataiban. 

  

Az intézmény minden munkatársának joga, kötelessége és felelőssége : 

  

-         tevékenységével elősegítse az intézmény hatékony működését, működtetését, 

-         munkája egészére az ember- és értékközpontúság, az értékközvetítés legyen a jellemző, 

-         tevékenységével járuljon hozzá a település művelődési célkitűzései megvalósításához. 

-         a munkájára vonatkozó hatályos jogszabályok és intézményi rendelkezések, utasítások 

ismerete és betartása; 

-         munkatársi, emberi, szakmai együttműködés kollégáival és egyéni felelősségvállalás a 

munkájáért; 

-         a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű, takarékos 

felhasználása, a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó előírások betartása és 

betartatása; 

-         szakmai ön- és továbbképzésben való részvétel. (Kiemelten az IKSZT program keretében 

megvalósuló szakmai napokon, konferenciákon való részvétel)  

-         a munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközök használata; minden dolgozót 

személyes felelősség és kötelezettség terhel feladata maradéktalan, pontos és hatékony 

elvégzéséért, a munkamegosztás szerinti munkarend betartásáért 

  

    IV. Munkaköri besorolási feltételek 

  

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közgyűjteményi és közművelődési 

ágazatban történő végrehajtását tartalmazó 150/ 1992. (XI.15.) Korm. rendelet  

    

     V. Éves munkaterv 

       



      Az intézmény feladatait éves munkatervben kell rögzíteni. Ez alapján az intézmény 

IKSZT programjaira vonatkozó szakmai tervet félévente, a beszámolókat negyedévente kell 

elkészíteni elektronikus úton a felügyeleti hatóság honlapján. 

  

      VI. Munkarend  

  

1. Az intézményben az igazgatónak (IKSZT munkatársnak) heti munkaidő 40 óra, amely 

a munkaközi szünetet is tartalmazza.  

2. A könyvtárosnak heti munkaidő 40 óra, amely a munkaközi szünetet is tartalmazza.  
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A munkavégzés jellegéből adódóan indokolt esetben a munkaidő ettől eltérő megállapítását az 

intézmény igazgatója és a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti. 

  

2. Az intézmény nyitva tartása: 

  

Hétfőn 12-18 óráig, keddtől csütörtökig: 9-18 óráig, pénteken 9-21 óráig, szombati napokon 

12-18 óráig, vasárnap 16-18 óráig tart nyitva. Minden hét pénteki napján a nyitva tartás 

meghosszabbítva az előírásnak megfelelően 21 óráig tart. Ettől eltérő nyitva tartást 

indokolhatnak a közművelődési és egyéb célú rendezvények, melyet az intézmény igazgatója 

engedélyezhet.  

Az intézmény nyitva tartása megfelel a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési 

és Vidékfejlesztési Intézet) által az eredeti szerződésben előírtaknak.  

Az IKSZT heti megszabott nyitvatartási ideje 52 óra, 7 napon át. 

Az könyvtár heti megszabott nyitvatartási ideje 36 óra, 6 napon át. 

Az internet használat biztosításának heti megszabott nyitvatartási ideje 24 óra. 

 



 

 

 

3. Szabadság   

  

Az intézmény igazgatójának szabadságát a polgármester, az intézmény dolgozóinak 

szabadságát az intézmény igazgatója engedélyezi.   

  

VII. A gazdálkodás rendje 

  

Gazdálkodási feladatait a hatályos jogszabályok, önkormányzati határozatok figyelembe 

vételével, az ésszerű takarékosság érvényesítésével látja el.  

  

VIII. A kulturális szakemberek továbbképzése 

  

A 84/2012. évi (VIII.) VM rendelet alapján az IKSZT munkatárs számára kötelezően 

biztosítani kell egy szakmai képesítés megszerzését. A képzést a munkavállaló a munkába 

állást követő fél éven belül köteles megkezdeni, a képzés elvégzéséről kiállított igazolást az 

iratőrzési kötelezettség végéig kell megőrizni. A képzés az alábbi formákban valósulhat meg: 

eTanácsadó képzés, vagy a NAKVI által indított szakmai továbbképzés. Ezek alól mentesül 

ha kinevezéséhez/megbízásához képest 10 éven belül szerezte meg a diplomáját. 

  

  

IX. Az intézmény együttműködése más szervekkel, intézményekkel 

  

    A Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott feladatok megvalósítása 

érdekében az intézménynek rendszeresen együtt kell működnie: 

  

-         a mindenkori minisztériumi ágazattal 

-         a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési 

Intézettel. 

  

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart a fenntartó községi önkormányzattal: 



-         az önkormányzat intézményeivel. 

-         a képviselő- testület érintett bizottságaival. 

Az intézmény tevékenysége során kapcsolatot tart a megyei -, kistérségi települések 

közművelődési és könyvtári intézményeivel, illetve a helyi civil szervezetekkel.  

 

X. A Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése, jóváhagyása és 

hatálya 

  

A Nagykörűi Művelődési Ház szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat, 

valamint a mellékleteit képező belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi 

dolgozójára. A szabályzat módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.  

  

Jelen szabályzat 2015. december 16. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 

képviselő-testület által  2013. évben elfogadott 2013.   november hónap 20. nappal hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzat. 

Az SZMSZ rendelkezéseit az intézmény munkatársai a csatolt nyilatkozatuk szerint 

megismerték. 

Nagykörű, 2015. november 30. 

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

                                                                                               

                                                                                                 intézmény igazgató 

Záradék 

  

A Nagykörűi Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát Nagykörű Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. év december hó 16. napján megtárgyalta és 

161/2015. (XII. 16.) számú határozatával elfogadta. 

  

Nagykörű, 2015. december 16. 

 

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

polgármester                                                                      intézmény igazgató 

  

  



 

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 

 

A Nagykörű, Községi Könyvtár nyilvános könyvtár, ennek megfelelően rendelkezésére áll 

minden érdeklődőnek a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rögzített módon. A 

könyvtár közszolgáltatásként a társadalom valamennyi rétege számára korlátozás nélkül 

egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. A könyvtár 

támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, közösségépítő tevékenységével 

növeli a település értékteremtését és értékmegőrzését. 

 

A könyvtár neve: Községi Könyvtár 

A könyvtár címe: 5065 Nagykörű Május 1. út 9. 

Telefonszám: 56/543-029 Fax : 56/543-029 

e-mail: -, 

 

Honlap: - 

 

Nyitva tartás: 

 

 

A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok: 

A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati és szolgáltatási 

szabályzat elfogadását aláírásával elismeri és betartja. 

Könyvtári tag/olvasó az lehet, aki az adott időszakra érvényes olvasójeggyel 

rendelkezik. A beiratkozáshoz szükséges az alábbi adatokat hitelt érdemlően igazolni 

(természetes személyazonosító adatok és lakcíme): 

név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyigazolvány vagy 

útlevélszám. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

12:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 12:00 18:00   



További adatok kérése lehetséges, a megadásuktól az olvasó elzárkózhat. A személyes 

adatokban történő változást a könyvtárhasználó köteles jelezni a könyvtárosnak. Az 

adatok védelme érdekében a mindenkori jogszabályok betartásával felel a könyvtár. 

Önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetén jótálló személy szükséges, akinek a 

fenti felsorolásban szereplő adatait is rögzíti a könyvtár. A külföldi, ill. hazánkban 

ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezők számára a kölcsönzés feltétele, hogy 

magyar állampolgár jótálló kezességet vállaljon értük. 

 

A könyvtár a beiratkozást adott év januártól decemberig érvényesíti. 

A könyvtár a beiratkozást 365 napra érvényesíti. 

A beiratkozás ingyenes. 

A könyvtár ingyenes alapszolgáltatásai: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 56. § (2) alapján minden könyvtárlátogató jogosult az alábbi 

ingyenes alapszolgáltatásokra: 

 Könyvtárlátogatás 

 A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 

 Az állományfeltáró eszközök használata 

 Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

A könyvtár térítésmentes szolgáltatásai, igénybevételük módjai, szabályai: 

Helyben használat 

A szabadpolcokon elhelyezett könyveket az olvasó minden korlátozás nélkül kézbe veheti. 

A raktárból a könyvtáros biztosítja a dokumentumot a helyben használathoz. 

Tájékoztatás 

A könyvtár információ-szolgáltatást nyújt, segít az olvasóknak, használóknak a 

tanulásban, a munkában, a mindennapi életben felmerülő kérdések adatszerű és 

tartalmi megválaszolásában. 

Kölcsönzés 

A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött.  



Az olvasók egy alakalommal 10 dokumentumot kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 4 hét, 

amelyet személyesen vagy telefonon két alkalommal meg lehet hosszabbítani 30 napra, 

amennyiben nincs a dokumentumra előjegyzés. 

Az elveszett, vagy a kölcsönzőnél megrongálódott könyv pótlásáról az olvasó 

gondoskodik: 

 a kereskedelmi forgalomban beszerezhető ugyanazon mű azonos, vagy újabb 

kiadását,  

 ill. az adott mű gyűjteményi értékének megtérítését követeli a könyvtár. 

Késedelmi díj 

A könyvtár 15 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót 

kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti. E levelet az önálló 

jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetében a jótállónak kell elküldeni, és fel kell 

benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát. 

Ha a dokumentumot kétszeri felszólításra sem szolgáltatja vissza a kölcsönvevő, az 

intézmény egy harmadik felhívást is küld részére (ill. ha önálló jövedelemmel nem 

rendelkezik, akkor jótállójának) ajánlott levél formájában, melyben feltünteti azt az 

összeget, amelyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől 

követel. Ez magában foglalja a késedelmi díjat, az addig felmerült összes postai 

költséget és a dokumentum ellenértékét. A tartozás – késedelmi díj - mindaddig 

növekszik, míg az olvasó a dokumentumot nem szolgáltatta vissza. 

E levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól 

számított 30. nap eltelte után - ha a tartozás továbbra is fennáll - bírósághoz fordulhat 

abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt a törvény rendelkezései alapján a könyvtári 

követelés megfizetésére kötelezze. A 30 nap eltelte után a könyvtár a bírósági 

végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. 

Postai díj mértéke: a mindenkori postai díjszabás szerint 

Késedelmi díj: felnőtt olvasó esetén: 5 ,- Ft/db/nap 

Késedelmi díj gyermek olvasó esetén: 3,- Ft/db/nap 

Előjegyzés 

Az könyvtár állományában meglévő, de kölcsönzés alatt álló könyvekre előjegyzést vesz 

fel. A mű beérkezéséről telefonon, e-mailben értesítjük az olvasót. Az előjegyzés díjtalan.  

Könyvtárközi kölcsönzés 



A tanuláshoz, kutatáshoz, egyéni érdeklődéshez az állományban nem szereplő műveket az 

olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja a könyvtár. A KSZR tagkönyvtárak 

esetében ez díjtalan. 

Csoportos foglalkozások 

Óvodás, iskolás és egyéb csoportokat előzetes bejelentkezés és egyeztetés alapján fogad a 

könyvtár. 

Rendezvények 

A könyvtár rendezvényeket szervez a gyermek és felnőtt korosztály számára, melynek 

célja az olvasásnépszerűsítés. 

Térítéses szolgáltatások, igénybevételük módja és szabályai: 

Számítógép és Internet használat 

A könyvtárban az internet szolgáltatást csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 

14 éven aluli olvasók internet használata (a csoportos foglalkozások kivételével) csak 

abban az esetben lehetséges, ha ezt szülő (gondviselő) írásban engedélyezte. Az 

internet használatát a könyvtár – szükség esetén – időkorlátozással teszi lehetővé.  

Minden megkezdett óra 150,- Ft  

Nyomtatás 

A rendelkezésre álló színes/ fekete-fehér nyomtatóval lehetőséget biztosítunk szövegek, 

képek nyomtatására. 

Fekete-fehér:  

- A/4 csak szöveg 20,- Ft / oldal 

- A/4 csak kép  40,- Ft / oldal 

- A/4 kép és szöveg 30,- Ft / oldal 

Színes: 

- A/4 szöveg  150,- Ft / oldal 

- A/4 kép  400,- Ft / oldal 

- A/4 kép és szöveg 200,- Ft / oldal 

Fénymásolás (fekete-fehér) 

- A/4    20,- Ft / oldal 



- A/4, ha az oldal fele kép 50,- Ft / oldal 

A nyomtatást és fénymásolást csak kis tételben – maximum 20 oldalas terjedelemben tudjuk 

biztosítani. 

Elektronikus beolvasás (szkennelés) 

- A/4 20,- Ft / oldal  

Faxolás 

- A/4 20,- Ft / oldal  

Spirálozás 

ár borító nélkül 

A/4 20 oldalig 100,- Ft  

A/4 50 oldalig 160,- Ft  

A/4 100 oldalig 220,- Ft  

A/4 150 oldalig 240,- Ft  

előzék és hátlap: 160,- Ft 

A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet. 

A könyvtárhasználat általános szabályai 

A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő öltözékben 

és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Ittas, szembetűnően vagy 

érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő (esetleg hiányos) öltözékben megjelenő 

személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat. 

A kabátokat és táskákat a fogason kell elhelyezni. Az intézmény a ruhákban, 

táskákban stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért stb. felelősséget nem vállal.  

A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézményvezető engedélyével 

rakhatók ki. 

            A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. 

Amennyiben megrongálja a dokumentumokat, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi 

értékének megtérítését kéri. 

Étkezni, dohányozni az intézmény egész területén tilos. 

A könyvtárban hangoskodni és mobiltelefont használni tilos. 



A dokumentumok és könyvtárhasználati eszközök gondos kezelése, megóvása minden 

könyvtárhasználónak közös érdeke. Alapelve a használati szabályzatnak: egyik ember 

könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen jogának sérelmével. 

Nagykörű, 2015. november 30. 

……………………………….. 

        intézmény igazgató 

 

Záró rendelkezés 

 

A könyvtárhasználati és Szolgáltatási szabályzatot a Nagykörű Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. december 16-án tartott ülésén: 161/2015. (XII. 16.) sz. 

határozatával elfogadta, ezzel egyidejűleg a  2013.év november .hó 20. nappal hatályos 

könyvtárhasználati és Szolgáltatási szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

 

Nagykörű Községi Önkormányzat képviseletében: 

 

 

 

dr. Veres Nándor 

polgármester



Küldetésnyilatkozat 

 

A Nagykörű, Községi Könyvtár könyvtár célja és küldetése az, hogy településén magas 

színvonalú nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal - mint a kultúra, a művelődés és a 

közösségi találkozások társadalmi színtere - váljon a helyi közösség életének aktív 

formálójává. 

A könyvtár az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig tartó tanulás eszközévé, 

nélkülözhetetlen intézményévé váljon a településen. 

A könyvtári feladatellátással az oktatási és közösségi igények figyelembe vételével, 

értékközvetítő és értékteremtő könyvtári szolgáltatásokkal egyenlő esélyű hozzáférést 

biztosítson a kulturális javakhoz. 

A település könyvtára elősegíti a fizikai, mentális, illetve társadalmi hátrányokkal küzdő 

látogatók kulturális integrációját, törekszik az esélyegyenlőségük javítására. 



 

Gyűjtőköri szabályzat 

 

A Nagykörű, Községi Könyvtár közkönyvtári ellátást biztosító nyilvános települési 

könyvtár. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) b) pontja alapján egyik 

alapfeladata: 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja. 

65. § (2) a) pontja szerint: 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

65. § (2) c) pontja szerint: 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 

Ennek megfelelően a könyvtár gyűjtőköri szabályzatának legfontosabb célja: 

- a település lakóinak összetételéhez, igényeihez igazodó, folyamatosan frissülő, 

bővülő könyvkínálat biztosítása, 

- a településen élő valós és potenciális könyvtárhasználók megfelelő mennyiségű és 

minőségű dokumentumokkal való ellátása. 

A könyvtár gyűjtőkörét az alábbi szempontok alapvetően meghatározzák: 

- típusa: nyilvános települési könyvtár 

- társadalmi környezete: pl.: a település demográfiai jellemzői (lakosság száma, 

korosztály szerinti megoszlása), a településen és környékén milyen termelői 

tevékenység a jellemző (mezőgazdasági, ipari). 

- könyvtári rendszerben elfoglalt helye: községi  

 

A gyűjtés tematikus szempontjai: 

1. Szakirodalom  

a. a fő szakterületeket ismertető, összefoglaló szakirodalom alapvető kézikönyvei 

teljességre törekedve 



b. a fő szakterületek egyes részkérdéseivel foglakozó szakirodalom (a felsőfokú 

tanulmányokhoz szükséges alapvető tankönyvek: legfőképp pedagógia, 

pszichológia, szociológia, kommunikáció, közgazdaságtan, pénzügy, logisztika, 

marketing, menedzsment témákban, nyelvkönyvek, világnyelvek szótárai) 

válogatva erősen 

c. a település és környezete termelési profiljának megfelelő mezőgazdasági 

szakirodalom 

d. az ismeretközlő irodalom egészséges életmóddal, gyermekgondozással, kisállat 

tenyésztéssel, kertészettel, termékfeldolgozással, lakberendezéssel, számítógépes 

ismeretekkel foglalkozó művei 

e. a szabadidős tevékenységet segítő szakirodalom (barkácsolás, sport, autó-motor, 

szabás-varrás, szakácskönyvek, kézimunka, kézműves technikák, útleírások) 

f. gyermek és ifjúsági ismeretterjesztő irodalom 

 

2. Szépirodalom  

a. szórakoztató irodalom 

b. kötelező irodalom (általános és középiskolások számára) 

c. a magyar és világirodalom klasszikusai 

d. magyar és külföldi kiemelkedő kortárs szerzők művei 

e. regényes stílusú életrajzi és történelmi művek, útleírások 

f. gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, mesék 

Tipológiai szempont: 

Főleg könyveket szerzeményezünk. Audiovizuális és elektronikus dokumentumokat 

csak különösen indokolt esetben vásárolunk, mert a könyvtár a használatukhoz 

szükséges technikai eszközökkel még nem rendelkezik. 

Kronológiai szempont: 

Főleg a kurrens anyag beszerzését végezzük, retrospektív gyűjtéssel indokolt esetben 

foglalkozik a könyvtár. 

Nyelvi szempont: 



Magyar nyelvű és idegen nyelvű dokumentumokat vásárolunk. Angol és német nyelvű 

szak és szépirodalmat. 

Földrajzi szempont: 

A település helyismereti anyagát teljességre törekedve gyűjti a könyvtár. A megyére 

vonatkozó helyismereti anyagot válogatva gyűjti, előnybe részesíti a járási területén 

megjelent dokumentumokat. 

Példányszám: 

Általában 1-2 példányt vásárolunk minden dokumentum esetében.  

Formai szempontok: 

Ha egy dokumentum kötött és fűzött változatban is kapható, minden esetben a 

tartósabb, a hosszú távú könyvtári használatra alkalmasabb kötött formát választjuk. 

Intellektuális szempontok: 

A településen jellemző használói kör igényeinek megfelelően a tudományos 

eredmények gyakorlati alkalmazását elősegítő szakkönyveket erősen válogatva 

szerezzük be. A tudományterületek minél szélesebb körben való népszerűsítése 

céljából általában a nagyközönség számára jobban érthető ismeretközlő könyveket 

szerezzük be minden fő szakterület esetében. 

A gyűjtés köréből kizárt dokumentumok típusai: 

Az egyéni használatra alkalmas foglalkoztató könyvek. 

Gyarapítási források: 

A Verseghy Ferenc Könyvtár által biztosított KSZR normatívából felhasználható 

könyvbeszerzési összeg maximális kihasználásával gyarapít a könyvtár. A fenntartó 

által biztosított forrás felhasználásával is gyarapíthat a szolgáltató hely. A könyvtár 

elfogadhat ajándék dokumentumokat, ha azok beilleszthetőek a gyarapítás terv és 

gyűjtőkör szabályzat meghatározásába. A könyvtárnak lehetősége van támogatók által 



biztosított forrásból, pályázatokból és csere kapcsán, valamint kötelespéldány útján a 

gyűjteményét gyarapítani. 

A gyarapítás nyilvántartása: 

A könyvtár a gyűjteményét egyedi címleltárkönyvben, brosúra nyilvántartásban tartja 

nyilván. A KSZR normatívából történő gyarapítás a Corvina integrált könyvtári 

rendszerben kerül feltárásra. A normatíván kívüli gyarapítás a könyvtár egyedi 

címleltárkönyvében kerül rögzítésre. A könyvtár állománygyarapítása feltárásra kerül 

az TextLib könyvtári integrált rendszerben. 

Apasztás szempontjai: 

A gyűjtemény alakítás egyik eszköze a tervszerű állományapasztás. A használat során 

elrongálódott vagy hiányossá vált példányokat, a tartalmilag elavult dokumentumokat, 

a behajthatatlan követeléseket, a megengedhető hiányt és a pénzben megtérített 

követeléseket a könyvtár állományából, majd a nyilvántartásból is kivonjuk. 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) több helyen módosította a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit.  

A módosítás többek között érintette a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

ellátását. 

2016. január 1-től a két szolgáltatást integrált formában lehet biztosítani család- és 

gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításával, melynek elsődleges célja a 

gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése.  

A törvény 16. § (8) bekezdése kimondja, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. 

A törvény tartalmazza, hogy a települések kötelező feladatként család- és gyermekjóléti 

szolgáltatást biztosítanak, míg a járásszékhely önkormányzatok család- és gyermekjóléti 

központot működtetnek.  

A törvény 21. § (1) bekezdése alapján a család- és gyermekjóléti központnak az a 

járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 

intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 

működik. 

A törvény 16. § (9) bekezdése alapján „A települési önkormányzat 2015. október 31-éig 

felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A 

települési önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő 

biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) 

bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges módosítását 2015. november 30-áig 

kérelmezi.” 

A fentiek alapján áttekintettük a feladatellátás biztosításának módját és egyeztettünk az 

ellátást biztosító intézményekkel is.  

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézményekben – az SZKTT 

Humán Szolgáltató Központ kivételével- a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

integrált formában működik, önálló szakmai egységként.  

A SZKTT Humán Szolgáltató Központ esetében szükséges az ellátások integrálása, ezzel 

egyidejűleg szükséges kialakítani a család és gyermekjóléti központot.  



A törvény tartalmazza továbbá, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések az 

ellátást csak egy szolgáltató útján biztosíthatják.  

Jelenleg Szászberek község Besenyszög várossal alkot közös önkormányzati hivatalt, 

ugyanakkor a család és gyermekjóléti szolgáltatást a SZKTT Humán Szolgáltató Központ 

(Szolnok) intézmény biztosítja a település számára, míg Besenyszög város esetében a SZKTT 

Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja keretében biztosított az ellátás. A fentiek alapján 

szükséges a Szászberek község területén működő család és gyermekjóléti szolgáltatás SZKTT 

Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjához történő átadása. 

Az egyeztetések alapján az integrált családsegítő és gyermekjóléti ellátást továbbra is társulási 

formában javasoljuk biztosítani az alábbi formában:  

- SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja (Besenyszög), család és 

gyermekjóléti szolgálata (önálló szakmai egységként) biztosítja az ellátást, 

Besenyszög város, Csataszög, Hunyadfalva, Kötelek, Nagykörű, Szászberek és Szajol 

Községek részére  

- SZKTT Zagyva-menti Integrált Központ (Újszász), család és gyermekjóléti szolgálata 

(önálló szakmai egységként) biztosítja az ellátást Újszász város és Zagyvarékas 

község részére 

- SZKTT Humán Szolgáltató Központ (Szolnok) család és gyermekjóléti szolgálata 

biztosítja az ellátást Szolnok város, Tiszajenő, Tószeg és Vezseny községek számára. 

a család és gyermekjóléti központ feladatait a jogszabályban foglaltak szerint a 

szolnoki Járás valamennyi települése számára.  

- SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ (Rákóczifalva) család és 

gyermekjóléti szolgálata (önálló szakmai egységként) biztosítja az ellátást 

Rákóczifalva város, Rákócziújfalu és Tiszavárkony községek számára 

A hivatkozott törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet az előterjesztés elkészítéséig nem 

jelent meg, így a személyi és tárgyi feltételekről egyelőre nem áll rendelkezésünkre pontos 

információ.  

A végrehajtási rendelet megjelenését követően a személyi és tárgyi feltételekről, valamint 

ezek költségvetési hatásáról tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot.   

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása is, amely a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

52/2015.(XI.9.) sz. Társulási Tanácsi határozat módosításával lehetséges. 

 

Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 154/2015. (XI. 25.) 

határozatával döntött a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosításáról. Az akkori módosítás nem tartalmazta a család és 

gyermekjóléti szolgálat, feladatellátás miatti módosításokat, így e rendelkezéseket is 

figyelembe véve kérik a testület döntését a társulási megállapodás módosítása 

vonatkozásában. A 2015. november 25-ei ülésen tárgyalt módosítási javaslatokat a 

jelenlegi megállapodás módosítására vonatkozó tervezet ismét tartalmazza, így javaslom 

a korábbi, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló 154/2015. (XI. 25.) határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

………/2015. (      ) határozat   



a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

 

1/ Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § 

(2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében 

foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített 

többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. 

2/ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Veres Nándor polgármestert a Társulási 

Megállapodás módosító, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

3/ A Képviselő-testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló 154/2015. (XI. 25.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Dr. Veres Nándor polgármester 

Határidő: 2015. december 15. 

 

Erről értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás 

3. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

4. Szabó Szidónia jegyző 

5. Irattár. 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 2. 

 

       /: Dr. Veres Nándor:/ 

              polgármester 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          az…/2015.(    )  határozat 1. számú melléklete 

 

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 

bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják: 

 

1./ A Társulási Megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

 „2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  
 Település  Székhely  Képviselő 

 Besenyszög Város 

Önkormányzata 

 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.  Balogh Zoltán  

polgármester 

 Csataszög Község 

Önkormányzata 

 5064 Csataszög, Szebb Élet út 34.  Pomázi Ferenc 

polgármester 

 Hunyadfalva Község 

Önkormányzata 

 5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.  Vékonyné Házi Eszter 

polgármester 

 Kőtelek Község 

Önkormányzata 

 5062 Kőtelek, Szabadság út 1.  Lovász Tibor  

polgármester 

Martfű Város  

Önkormányzata 

 5435 Martfű, Szent István tér 1. Dr. Papp                                     Antal 

polgármester 

 Nagykörű Község 

Önkormányzata 

 5065 Nagykörű, Május 1 út 1.  Dr.Veres Nándor 

polgármester 

 Rákóczifalva Város 

Önkormányzata 

 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.  Kósa Lajos 

polgármester 

 Szajol Község 

Önkormányzata 

 5081 Szajol, Rózsák tere 1.  Szöllősi József 

polgármester 

 Rákócziújfalu Község 

Önkormányzata 

 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.  Papp János  

polgármester 

 Szászberek Község 

Önkormányzata 

 5053 Szászberek, Kossuth L. út 197.  Alapi József 

polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  Szalay Ferenc 

polgármester 

 Tiszajenő Község 

Önkormányzata 

 5094 Tiszajenő, Vasút út 11. 

 

 Puskás Béla 

polgármester 

 Tiszasüly Község 

Önkormányzata 

 5061 Tiszasüly, Kiséri út 47.  Pollák Tibor  

polgármester 

 Tiszavárkony Község 

Önkormányzata 

 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.  Hegedüs István 

polgármester 

 Tószeg Község 

Önkormányzata 

 

 5091 Tószeg, Rákóczi út 37.  Dr. Gyuricza Miklós 

polgármester 

 Újszász Város 

Önkormányzata 

 5052 Újszász, Szabadság tér 1.  Molnár Péter  

polgármester 

 Vezseny Község 

Önkormányzata 

 5093 Vezseny, Templom út 1. 

 

 Szabó Ferenc  

polgármester 

 Zagyvarékas Község 

Önkormányzata 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  Jánosi József  

polgármester 



                                                                                                                                      ” 

 

2./ A Társulási Megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

 
Település  Lakosságszám 

(2012. 01. 01.) 

Besenyszög Város   3 441 fő 

 Csataszög Község   340 fő 

 Hunyadfalva Község   230 fő 

 Kőtelek Község   1 655 fő 

Martfű Város   6653 fő 

 Nagykörű Község   1 704 fő 

 Rákóczifalva Város   5 542 fő 

 Rákócziújfalu Község   2 087 fő 

 Szajol Község   3 956 fő 

 Szászberek Község   994 fő 

 Szolnok Megyei Jogú Város   73 760 fő 

 Tiszajenő Község   1 625 fő 



 Tiszasüly Község   1 608 fő 

 Tiszavárkony Község   1 569 fő 

 Tószeg Község   4 588 fő 

 Újszász Város   6 506 fő 

 Vezseny Község   711 fő 

 Zagyvarékas Község   3 709 fő  

 A Társuláshoz tartozó települések 

lakosságszáma összesen:  

 120678 fő 

                    ” 

 

3./ A Társulási Megállapodás 4.1.a./ pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„a./ család- és gyermekjóléti szolgálat,” 

 

4./ A Társulási Megállapodás 4.1.e./ pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„e./ család- és gyermekjóléti központ,” 

 

5./ A Társulási Megállapodás 7.1;7.2;7.3; és 7.4 pontjaiban a „családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

„család- és gyermekjóléti szolgálat,” 

 

6./ A Társulási Megállapodás 7.1 pontja kiegészül az alábbi „f” ponttal: 

„f) Martfű:  

étkeztetés,  

házi segítségnyújtás,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja) 

támogató szolgálat” 

 

7./ A Társulási Megállapodás 7.3. pontja kiegészül az alábbi „h” ponttal: 

 h./ Szászberek: 

„család- és gyermekjóléti szolgálat,”  

 

8./ A Társulási Megállapodás 7.4. pontjából törlésre kerül a b./ pont, és a további 

alpontok betűjelei ennek megfelelően módosulnak. 

 



9./ A Társulási megállapodás 12. pontjából törlésre kerül az alábbi szöveg: 

 

„A Társulás Martfű részére külön megállapodás alapján biztosítja a támogató szolgáltatást, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a házi segítségnyújtást.” 

 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2014. október 29. napján 

kelt, 62/2014. (X.29.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás záradéka 

helyébe az alábbi szöveg lép:  

„Jelen Társulási Megállapodás 2016. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2014. október 29. napján kelt, 

62/2014. (X.29.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás hatályát veszti. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: ”  

 

10./ A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 

hatályban maradnak. 

Záradék: 

Az Társulási Megállapodás-módosítást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának 

Társulási Tanácsa 52 /2015. (XI.9.) sz. és …./2015. (XI.30.) sz. határozatával támogatta.  

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a 

fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták 

jóvá: 

 

  
 Önkormányzat neve  Határozat száma  Polgármester neve, aláírása 

 Besenyszög Város 

Önkormányzata  

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Balogh Zoltán 

polgármester 

 Csataszög Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Pomázi Ferenc 

polgármester 

 Hunyadfalva Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Vékonyné Házi Eszter 

polgármester 

 Kőtelek Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Lovász Tibor 

polgármester 

Martfű Város 

Önkormányzata 

  

 

 

…../2015. (…….) sz. határozat  

 

……………………… 

Dr. Papp Antal  

polgármester 



 Nagykörű Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Dr. Veres Nándor 

polgármester 

 Rákóczifalva Város 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Kósa Lajos 

polgármester 

 Szajol Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Szöllősi József 

polgármester 

 Rákócziújfalu Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Papp János 

polgármester 

 Szászberek Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Alapi József 

polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Szalay Ferenc 

polgármester 

 Tiszajenő Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Puskás Béla 

polgármester 

 Tiszasüly Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Pollák Tibor 

polgármester 

 Tiszavárkony Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Hegedüs István 

polgármester 

  

Tószeg Község 

Önkormányzata 

 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Dr. Gyuricza Miklós 

polgármester 

  

Újszász Város 

Önkormányzata 

 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Molnár Péter 



polgármester 

 Vezseny Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Szabó Ferenc 

polgármester 

 Zagyvarékas Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Jánosi József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a     /2015.(   .) határozat 2. számú melléklete 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  

PREAMBULUM 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján a 

2. pontban felsorolt települések önkormányzatai   

-a térséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

szervezeti keretének biztosítására, a térség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz 

minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás 

biztosítására,  

-térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az 

egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-

hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének 

kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, 

-a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 

fejlesztésére, intézményfenntartására, 

-a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a rendelkezésre 

álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználására,  

-a térség területének összehangolt fejlesztésére, 

-a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és 

minőségű ellátására, 

-a térség együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében 

az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 

rendelkező társulást hoznak létre, az önkormányzati egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a 

kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az alábbi feltételekkel. 

1. A társulás neve, székhelye:  
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás), 5000 Szolnok, Kossuth tér 

9. 

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  

 
 Település  Székhely  Képviselő 

 Besenyszög Város 

Önkormányzata 

 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.  Balogh Zoltán  

polgármester 

 Csataszög Község 

Önkormányzata 

 5064 Csataszög, Szebb Élet út 34.  Pomázi Ferenc 

polgármester 

 Hunyadfalva Község 

Önkormányzata 

 5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.  Vékonyné Házi Eszter 

polgármester 

 Kőtelek Község 

Önkormányzata 

 5062 Kőtelek, Szabadság út 1.  Lovász Tibor  

polgármester 

Martfű Város  

Önkormányzata 

 5435 Martfű, Szent István tér 1. Dr. Papp                                     Antal 

polgármester 

 Nagykörű Község 

Önkormányzata 

 5065 Nagykörű, Május 1 út 1.  Dr.Veres Nándor 

polgármester 

 Rákóczifalva Város 

Önkormányzata 

 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.  Kósa Lajos 

polgármester 

 Szajol Község 

Önkormányzata 

 5081 Szajol, Rózsák tere 1.  Szöllősi József 

polgármester 

 Rákócziújfalu Község  5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.  Papp János  



Önkormányzata polgármester 

 Szászberek Község 

Önkormányzata 

 5053 Szászberek, Kossuth L. út 197.  Alapi József 

polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  Szalay Ferenc 

polgármester 

 Tiszajenő Község 

Önkormányzata 

 5094 Tiszajenő, Vasút út 11. 

 

 Puskás Béla 

polgármester 

 Tiszasüly Község 

Önkormányzata 

 5061 Tiszasüly, Kiséri út 47.  Pollák Tibor  

polgármester 

 Tiszavárkony Község 

Önkormányzata 

 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.  Hegedüs István 

polgármester 

 Tószeg Község 

Önkormányzata 

 

 5091 Tószeg, Rákóczi út 37.  Dr. Gyuricza Miklós 

polgármester 

 Újszász Város 

Önkormányzata 

 5052 Újszász, Szabadság tér 1.  Molnár Péter  

polgármester 

 Vezseny Község 

Önkormányzata 

 5093 Vezseny, Templom út 1. 

 

 Szabó Ferenc  

polgármester 

 Zagyvarékas Község 

Önkormányzata 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  Jánosi József  

polgármester 

 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

 
Település  Lakosságszám 

(2012. 01. 01.) 

Besenyszög Város   3 441 fő 

 Csataszög Község   340 fő 

 Hunyadfalva Község   230 fő 

 Kőtelek Község   1 655 fő 

Martfű Város   6653 fő 

 Nagykörű Község   1 704 fő 

 Rákóczifalva Város   5 542 fő 



 Rákócziújfalu Község   2 087 fő 

 Szajol Község   3 956 fő 

 Szászberek Község   994 fő 

 Szolnok Megyei Jogú Város   73 760 fő 

 Tiszajenő Község   1 625 fő 

 Tiszasüly Község   1 608 fő 

 Tiszavárkony Község   1 569 fő 

 Tószeg Község   4 588 fő 

 Újszász Város   6 506 fő 

 Vezseny Község   711 fő 

 Zagyvarékas Község   3 709 fő  

 A Társuláshoz tartozó települések 

lakosságszáma összesen:  

 120678 fő 

 

 

 

4. A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök 
A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális, egészségügyi 

és gyermekjóléti feladatok ellátására, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 

szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására 

hozzák létre. 

Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a Társulás egyes funkcióiról, 

feladatköreiről, a feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, 



közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, 

összehangolásáról ezen Társulási Megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba 

foglaltan gondoskodhatnak. 

A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása 

érdekében a Társulás az alábbi feladatokat szervezi és hangolja össze a jelen megállapodásban 

rögzítettek szerint: 

4.1.Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok 

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az 

alábbi feladatok térségi szintű ellátására 1. sz. mellékletben található szerkezeti ábra alapján 

működő 5 db területileg lehatárolt működésű mikro-térségben ellátást nyújtó közös 

fenntartású intézményt tart fenn, melyek a következő feladatokat látják el: 

a./ család- és gyermekjóléti szolgálat, 

b./támogató szolgáltatás, 

c./közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása), 

d./jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e./  család-és gyermekjóléti központ, 

f./gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő, gyermekjóléti központ (csak Szolnokon), 

g./házi segítségnyújtás, 

h./nappali ellátás (idősek klubja), 

i./adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon), 

j./hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása, 

k./étkeztetés, 

l./tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás, 

m/ idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás (idősek otthona), 

n./ utcai szociális munka (csak Szolnokon) 

o./hajléktalanok átmeneti szállása, 

p./hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 

q./szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

r./ szociális foglalkoztatás, 

munkahelyi vendéglátás és 

s./fogyatékosok nappali ellátása 

u./gyermekétkeztetés. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Tevékenységek megnevezése, TEÁOR száma: 

Egyéb vendéglátás 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8411 Általános közigazgatás 

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása 



8510 Iskolai előkészítő oktatás 

8520 Alapfokú oktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás 

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

8899 Egyéb máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.2. Egészségügyi ellátás 
A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, figyelemmel az 

egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 

(V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, továbbá az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre, valamint az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre a fogorvosi ügyelet térségi szintű ellátását 

közreműködővel látja el. 

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését 

az ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását. 

5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: 
5.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

A Társulási Tanács minden tagja - a képviselt település lakosságszámától függetlenül - egy 

szavazattal rendelkezik.  

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott, valamint a települési 

önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati 

feladat- és hatásköröket. 

A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 

polgármesterei. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester helyettesítésének 

rendjéről a képviselő-testület rendelkezik teljes körű meghatalmazással. A helyettesítéssel, 

képviseleti joggal felruházott képviselő a felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő 

irat) Társulási Tanács Elnökének történő bemutatását, átadását követően járhat el. A Társulási 

Tanács települési polgármestert helyettesítő szavazó tagja csak az adott település 

önkormányzati képviselője lehet. 

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti. 

Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot. 

Az alakuló ülés kötelező napirendje: 

a./ a Társulás megalakulásának kimondása, 

b./ a Társulás tisztségviselőinek megválasztása, 

c./ a társulási szervek tagjainak megválasztása és 

d./ a Társulási Megállapodás felülvizsgálata. 

A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze és vezeti, akadályoztatása 

illetve távolléte esetén az Alelnök. A Társulási Tanács Elnöke és az Alelnök együttes 

akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti le.  

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a./ a Társulási Megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben, 



b./a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül 

c./ az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül 

d./ a Társulási Tanács Elnökének javaslatára. 

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Társulási Tanács ülése esetén a 

képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 

jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által kijelölt Társulási Tanács 

tag írja alá.  

Társulási Tanács Elnöke a Társulási Tanács üléséről készült hitelesített jegyzőkönyvet az 

ülést követő 15 napon belül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak 

és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a Társulás tagjainak. 

5.2. A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra a térséghez tartozó valamennyi 

települési önkormányzatra vonatkozóan kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát. 

A Társulás a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra - a 

térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan - kijelöli Szolnok 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát. 

 

6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei: 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek több mint 50 

%-a jelen van és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a 

társulásban résztvevő települések összes lakosságszámának 50 %-át.   

A Társulási Tanács döntéseit alapvetően a jelenlévő képviselők több mint 50 %-a támogató 

szavazatával hozza, de el kell érni a társult települések lakosságszámának több mint 50 %-át.  

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges:  

a./a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves gazdálkodásról szóló 

beszámolójának (zárszámadásának) elfogadásához, 

b./a Társulási Megállapodás elfogadásához, illetve módosításához, 

c./intézmény alapításához, megszüntetéséhez, összevonásához, 

d./a Társulás részére fizetendő tagdíj megállapításához, módosításához, 

e./ valamennyi társult tagot érintő pénzügyi kötelezettségvállaláshoz és 

f./ a Társulás feloszlásának kimondásához. 

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a./ a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökének megválasztása, Alelnök helyetteseinek 

kijelölése, 

b./ a Társulásból való kizárásról szóló döntés elfogadása, 

c./az intézményvezetők megválasztása, 

d./ pályázat benyújtása, 

e./ a Társulás állandó és eseti bizottságai tagjainak megválasztása,  

f./ a térség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához 

szükséges települési hozzájárulás meghatározása és 

g./a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. 



A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben minősített többséggel dönt, 

mely a Társulásban résztvevő települések szavazatának több mint 50 %-a és el kell érnie a 

társult települések lakosságszámának több mint 50 %-át.  

7. A közös fenntartású intézmény(ek) megnevezése(i): 
A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok: 

7.1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 

Központ: 
a.) Rákóczifalva: 

család-és gyermekjóléti szolgálat  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

támogató szolgáltatás, 

idősek ápolását-gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 

Magyarország közigazgatási területe) 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

étkeztetés 

b)Rákócziújfalu: 

család-és gyermekjóléti szolgálat   

támogató szolgáltatás, 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja) 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

étkeztetés 

c) Újszász: 

támogató szolgáltatás  

d) Zagyvarékas: 

támogató szolgáltatás  

e) Tiszavárkony: 

család- és gyermekjóléti szolgálat , 

házi segítségnyújtás 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki szolgáltatás 

f) Martfű:  

étkeztetés,  

házi segítségnyújtás,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja) 

támogató szolgálat 

7.2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 
a) Újszász: 

család- és gyermekjóléti szolgálat ,  

étkeztetés, 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás a térség 17 településén)  

b)Zagyvarékas: 

család- és gyermekjóléti szolgálat   



étkeztetés 

házi segítségnyújtás,  

közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás) 

nappali ellátás (idősek klubja) 

7.3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
a)Besenyszög: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás, 

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 

Magyarország közigazgatási területe) 

közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása a térség 17 településén, és Martfű 

településen), 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

munkahelyi vendéglátás 

b)Kőtelek: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja ellátási területe: Kőtelek és Hunyadfalva), 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c)Hunyadfalva: 

család-és gyermekjóléti  szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d)Csataszög: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

házi segítségnyújtás 

e)Nagykörű: 

család és gyermekjóléti szolgálat ,  

étkeztetés, 

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 

Magyarország közigazgatási területe),  

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f)Tiszasüly: 

család és gyermekjóléti szolgálat   

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális foglalkoztatás 

g)Szajol: 

étkeztetés, 



házi segítségnyújtás,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

család- és gyermekjóléti szolgálat  

nappali ellátás (idősek klubja) 

h./ Szászberek: 

család- és gyermekjóléti szolgálat ,  

 

7.4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 
a./ Szolnok: 

család- és gyermekjóléti központ   

család- és gyermekjóléti szolgálat   

utcai szociális munka,  

adósságkezelő szolgáltatás 

szociális foglalkoztatás 

drog-konzultációs információs központ 

fogyatékosok nappali ellátása 

b../ Tószeg: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

c../ Tiszajenő: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

d../ Vezseny: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

e../ Társulás teljes területén: 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása  

hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása (Nappali Centrum)  

hajléktalan személyek átmeneti szállása 

hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 

helyettes szülői ellátás 

f../ Fogyatékosok nappali ellátása esetén az ellátási területe: 

Jászberényi kistérség 

Kunszentmártoni kistérség 

Szolnoki kistérség 

Törökszentmiklósi kistérség.  

 

 

7.5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 

a./ Szolnok: 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 

Magyarország közigazgatási területe) 

tanyagondnoki szolgáltatás 



jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

gyermekétkeztetés 

b./ Szászberek: 

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c./ Tószeg: 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

étkeztetés 

d./ Tiszajenő: 

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e./ Vezseny:  

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f./ Zagyvarékas: 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, 

feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának 

rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák. 

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésnek módja:  
8.1. A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a Társulás működési 

költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulni 

(működési pénzügyi hozzájárulás).  

8.2. A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési 

forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-

ellátási pénzügyi hozzájárulás).  

8.3. A Társulás Tagjai lakosságszám alapján éves tagdíjat kötelesek fizetni, melynek mértékét 

a Társulási Tanács minden év március 1-ig külön határozatával állapítja meg.  

A Társulás tagjai a 8.1-8.3. pontokban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön 

megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.  

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 

eljárás: 
A tagönkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén a Társulás 

jogosult azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazására. Amennyiben a tag 

önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát 

követően - az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is 



tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül - nem tesz eleget, úgy a 

Társulási Tanács felhatalmazó határozata alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali inkasszó beszedési 

megbízás (inkasszó) benyújtására. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a 

számlavezető felé a jogosultat és kötelezetett, a követelés jogalapját, összegét és 

esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a kötelezett 

ellenvetésétől és bármely más jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. Amennyiben 

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az inkasszálást jogosulatlanul gyakorolja, 

úgy az inkasszált összeg számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó 

időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi 

kamattal terhelve köteles visszafizetni az inkasszált összeget, Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala köteles továbbá a jogosulatlan inkasszálásból eredő kárt a polgári jog 

szabályai szerint megtéríteni. 

A Társulási Tanács tagjainak több mint a felének minősített többséggel hozott határozatával 3 

hónapos határidővel a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely ismételt felhívásra 

határidőben a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot elérő 

összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 

kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget. 

10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlásának rendje:  
10.1.  A Társulás vagyonának köre: 

a./a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon, 

b./más forrásból átvett vagyon, 

c./a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás 

közös tulajdonát képezi (saját vagyon), 

d./ pályázati úton megszerzett vagyon és 

e./egyéb. 

A Társulás vagyonának részét képezi a Társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a Társulás 

döntésével szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon. 

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek térítésmentesen a Társulás 

rendelkezésére bocsátani a Társulás által ellátott feladatok biztosítására szolgáló 

ingatlanjukat. 

Amennyiben egy települési önkormányzat egy új ellátást szeretne a Társuláson keresztül 

biztosítani, köteles térítésmentesen az ehhez szükséges ingatlant és eszközöket a Társulás 

rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: 

A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 

11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezések: 
A Társulás a 4. pontban felsorolt feladatok ellátására intézményeket alapít és tart fent.  

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, 

feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának 

rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák. 

Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet a Társulási Tanács. 

12. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja: 



A mikro-körzeti társulás tagjai azok az önkormányzatok, melyek a Társulási 

Megállapodásban, illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön 

megállapodásban a térségen belül egy vagy több kötelező alapellátási feladatot, vagy egyéb 

szabadon választott feladatot közösen oldanak meg.  

A Társulás Rákóczifalva, Rákócziújfalu települések részére külön megállapodás alapján 

biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

41- 42. §-ai alapján Gyermekek napközbeni - bölcsődei - ellátását mikro-társulás keretében.  

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 
A Társulás szolgáltatásainak igénybevételére Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 

szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a vonatkozó 

magasabb szintű ágazati jogszabályok rendelkezései szerint van mód. 

14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 

kötelezettsége: 
A Társulási Tanács Elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-

éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban 

tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait. A Társulási Tanács Elnöke köteles minden év április 

30-ig a Társulási Tanács ülésén pénzügyi beszámolót tartani a Társulás előző évi 

gazdálkodásáról. A Társulási Tanács Elnöke az adott évi munkatervben foglaltak alapján 

tájékoztatja a Tanács tagjait a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és beszámol az 

egyéb tevékenységekről. Minden polgármester beszámol évente egy alkalommal saját 

képviselő-testületének a Társulás által végzett tevékenységekről.  

 

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.  

Bizottságok  

A Társulás a Társulás tevékenységének, intézményei működésének, gazdálkodásának 

ellenőrzésére, valamint felügyeletére hat állandó bizottságot működtet. A bizottságok 

feladatait és működését a Társulási Tanács bizottsági ügyrendben határozza meg.  

A Társulás a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére, tevékenységének és pénzügyi- 

gazdálkodásának ellenőrzésére 3 fős Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre, melynek 

elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai sorából minősített többséggel.  

A Társulás a szociális és egészségügyi tevékenységének ellenőrzésére 5 fős Szociális és 

Egészségügyi Bizottságot hoz létre, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja 

meg tagjai sorából minősített többséggel. 

A Társulás az önállóan gazdálkodó szociális intézményei működésének felügyeletére 4 db 

Területi Szociális Bizottságot hoz létre. A Területi Szociális Bizottságok tagjai az érintett 

önkormányzatok polgármesterei, vagy az érintett önkormányzat által kijelölt képviselő, 

elnökét a bizottsági tagok maguk közül választják. 

Munkaszervezet 



A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása nem elkülönült 

munkaszervezetben történik, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, 

belső szabályzatában rögzített módon.  

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatokra vonatkozó 

szabályokat a Társulás és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti 

megállapodás részletesen tartalmazza azzal, hogy a feladatellátásban közreműködők bére, 

annak járulékai a Társulás költségvetését terhelik, a munkaszervezeti feladatellátáshoz 

szükséges tárgyi eszközöket a Társulás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Ellátó és Szolgáltató Szervezete vagyonkezelésébe adja. 

16. A megállapodás módosításának feltételei:  

Csatlakozás a Társuláshoz: 

A Társuláshoz települési önkormányzatok bármikor bejelenthetik csatlakozási szándékukat. A 

Társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 

dönteni. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni.  

Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén meg kell vitatni.  

A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi 

határozatot, melyben a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy  

- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 

- a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 

hozzájáruláshoz.  

A Társulási Megállapodás módosítása: 

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás 

tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 

napon belül döntenek. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás 

módosításához. 

17. A Társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: 
17.1. A Társulásból kiválni minden év július 1., illetve a naptári év utolsó napjával lehet. A 

kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-

testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulás tagjaival közölni. 

17.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a 3 hónapos határidővel a 

Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely az alábbi kötelezettségének ismételt 

felhívásra határidőben nem tett eleget: 

- ha a Társulás tagja a társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot 

elérő összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 

kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, 

- a tag önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéshez szükséges döntési 

kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, 

módja: 
A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás 

hiányában - a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a 

Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 



rendelkezéseket kell alkalmazni. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási 

tag részére történő kiadását a Társulási Megállapodásban meghatározott időtartamra, de 

legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a 

Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a Társulással kötött szerződés 

alapján - használati díj illeti meg.  

Amennyiben az adott feladat Társulásban történő ellátása megszűnik - kivéve, ha a feladat 

jogszabály által kerül megszüntetésre - úgy a támogatást, kamattal növelten kell a központi 

költségvetésnek visszafizetni. A társulási hozzájárulást az elszámolás keretében lakosságszám 

és időarányosan kell visszafizetni, kivéve, ha a külön megállapodás másként rendelkezik. 

A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 

A közös vagyon kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 

veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a 

Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

A térségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon- az aktiválást követően- 

ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve 

a) ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó 

ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire 

fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy 

b) az adott közszolgáltatás társulási ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a 

támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi 

önkormányzat tulajdonába kerül. 

 

 

19. Egyéb rendelkezések 
19.1.Társulási Tanács Elnöke 

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás vezetője, képviselője. 

A Társulási Tanács Elnöke önálló aláírási jogkörrel rendelkezik.  

A Társulási Tanács Elnökének feladat és hatáskörébe tartozik a Társulási Tanács által hozott 

határozatok döntéseinek végrehajtásáról történő gondoskodás.  

A Társulási Tanács Elnöke tevékenységéről a Társulási Tanács ülésein számol be.    

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:  

a./ képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 

b./ a Társulás számlavezetéséről gondoskodik, 

c./ intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás és intézménye 

törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a 

módosítást követő 15 napon belül,  

d./ irányítja a Társulás gazdálkodását és a Társulásban szereplő közszolgáltatások biztosítását,  

e./ összehívja és levezeti a Társulás Tanács ülését és 

f./ gondoskodik a Társulás kereteiben biztosított közszolgáltatások után a normatív állami 

támogatás igényléséről és elszámolásáról. 

A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács tagjai négy év időtartamra választják tagjaik 

közül.  



A Társulási Tanács Elnökének megbízatása megszűnik:  

a./ a megbízási idejének leteltével, 

b./ halálával, 

c./ polgármesteri tisztsége, vagy képviselői jogviszonyának megszűnésével, 

d./ lemondásával és 

e./ a tagok 1/3-ának kezdeményezésére a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 

döntése alapján visszahívással. 

A Társulási Tanács a Társulási Tanács Elnöke helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai 

sorából Alelnököt választ. A Társulási Tanács az Alelnök helyettesítésére annak 

akadályoztatása esetére két fő Társulási Tanácsi tagot jelöl határozatban. A helyettesítés 

rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 

19.2. Jegyzői Kollégium 

a)  A Jegyzői Kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői. 

b)  A Jegyzői Kollégium tevékenységét a székhely település jegyzője koordinálja, szervezi. 

c)  A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

bevonhatja a Jegyzői Kollégiumot. 

d)  A Társulási Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a 

Jegyzői Kollégiummal. 

e)   A Jegyzői Kollégium szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket lát el a 

Társulási Tanács részére, továbbá segíti döntéseinek végrehajtását. 

19.3. Közalkalmazotti Tanács: 

A Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján Közalkalmazotti Tanácsot 

működtet. 

A Társulás döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti: 

a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így 

különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté 

alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket, 

b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére 

vonatkozó, illetve a személyügyi tervet, 

c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások 

igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket, 

d) a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések 

tervezetét, 

e) az éves szabadságolási tervet, 

f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését, 

g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét, 

h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot, 

i) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, 

j) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

k) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, 

l) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

m) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint 

n) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. 



A Társulás köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot: 

a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, 

b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató 

beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, 

c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő 

likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a 

munkafeltételek jellemzőiről és 

d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és 

munkakörük megnevezéséről. 

19.4. Tájékoztatás, kapcsolattartás: 

A Társulási Tanács a Társulás tájékoztatási rendszerének keretében a Társulás és szervei 

dokumentumait, a Társulás üléseinek időpontját, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a 

Társulás döntéseit, a Társulásra vonatkozó közérdekű adatait a térség honlapján folyamatosan 

közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

A Társulási Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, egyéb társulásaival. A Társulási Tanács kapcsolatot 

tart és együttműködik a térség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai 

érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel. 

Folyamatosan kapcsolatot tart a térségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel. 

Tájékoztatási kötelezettség: 

a) A Társulási Tanács tagjai a Társulás térségi feladatellátásról, a Társulási Tanács 

munkájáról, a Társulási Tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat  

képviselő-testületének rendszeresen tájékoztatást adnak. 

b.)A Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési 

önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a 

Társulási Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről, a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak. 

19.5. A Társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:  

a./ a Társulás által biztosított közszolgáltatások biztosításában szabadon részt vehet, 

b./ a Társulási Tanács döntéseiben az általa delegált tag, vagy megbízott személy útján részt 

vehet, 

c./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulási Megállapodásban, a társuló 

tagönkormányzatok között a közös feladatellátásra vonatkozó egyéb megállapodások és 

jogszabályokban rögzített, illetve a Társulási Tanács határozataiban meghatározott 

kötelezettségeinek eleget tegyen, a feladatellátással kapcsolatos feladatait és pénzügyi 

kötelezettségeinek határidőn belül eleget tegyen,  

d./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 

részére rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljainak 

megvalósításához, a Társulás működéséhez szükségesek és 

e./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, a feladatellátáshoz 

szükséges támogatást a tőle elvárható módon és az igénybevett közszolgáltatások mértékében 

támogatást nyújtson.  

A Társulási tagság megszűnik: 

a./ kilépéssel, 

b./ kizárással, 

c./ a Társulás megszűnésével. 



19.6. A „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj” adományozásának 

szabályai 

a) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti 

intézményekben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható 

„Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj”-at alapít azok részére, akik a fenti 

szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak. 

b) A díj minden olyan személynek adományozható, aki Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanács által fenntartott intézmények dolgozójaként az ellátási területen a 

szociális és gyermekjóléti ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott. 

c) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására nincs 

lehetőség. 

d) A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti az intézmény ellátási területén 

hatáskörrel rendelkező Területi Szociális Bizottság (továbbiakban: TSZB ).  

Minden TSZB az illetékességi területén működő intézményekben dolgozók közül, 

intézményenként egy főre tehet javaslatot.  

A TSZB részére az illetékes intézményvezető tesz javaslatot az elismerésben részesíthető 

személyekre.  

A javasolt személynek legalább 5 éve kell az intézménynél munkaviszonyban állni.  

e) A javaslatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Szociális és 

Egészségügyi Bizottság véleményezi.  

f) A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a Társulási Tanács elnöke terjeszti - 

döntés céljából - legkésőbb a szeptemberi Társulási Tanács ülése elé. 

g) A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, amelynek 

nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 3-szorosa. A díjat a Társulási Tanács 

elnöke minden év október 1-jén adja át. 

h) Tekintettel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács által fenntartott 

intézményekben foglalkoztatott személyek létszámára és ellátott feladatok eltérőségére a 

Szolnoki és vidéki intézmények dolgozói évente váltva részesülhetnek a díjban. Ugyanazt az 

intézményt díjazását követően 2 évig nem lehet felterjeszteni. 

i) A díjazottakról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság 

Szociális és Integrációs Osztálya nyilvántartást vezet.     

k) A díj részét képező plakettet a társulási tanács elnöke készítteti el. A 2014. évre 

vonatkozóan az oklevél és a plakett elkészítésének és a pénzjutalom forrásának fedezetét a 

tartalék biztosítja. 2015-tól a díjak forrásának fedezetét Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása mindenkori költségvetésében biztosítani szükséges.” 

19.7 Egyéb rendelkezések 

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 

önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-

testületének jóváhagyó határozatával válik érvényessé. 

A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi a Társulás tagjainak. 

A Társulási Megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott 

normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 

Térség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján 

lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. 

A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik: 

a./ Társulás intézményeinek szervezeti ábrái (1. számú melléklet) 



b./ a Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok, 

(2. számú melléklet) 

c./ a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék) 

d./ a Társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék) 

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő, a 

Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 

tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre, megegyezésre. 

A Társulás tagjai a jogvita eldöntésére a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékességét kötik ki. 

Jelen Társulási Megállapodás 2016. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2014.  október 29. napján 

kelt, 62/2014. (X.29.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás hatályát 

veszti. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei  az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

   
Önkormányzat neve  Határozat száma  Polgármester neve, aláírása 

 Besenyszög Város 

Önkormányzata  

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Balogh Zoltán 

polgármester 

 Csataszög Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Pomázi Ferenc 

polgármester 

 Hunyadfalva Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Vékonyné Házi Eszter 

polgármester 

 Kőtelek Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Lovász Tibor 

polgármester 

Martfű Város 

Önkormányzata 

  

 

 

…../2015. (…….) sz. határozat  

 

……………………… 

Dr. Papp Antal  

polgármester 

 Nagykörű Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 



Dr. Veres Nándor 

polgármester 

 Rákóczifalva Város 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Kósa Lajos 

polgármester 

 Szajol Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Szöllősi József 

polgármester 

 Rákócziújfalu Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Papp János 

polgármester 

 Szászberek Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Alapi József 

polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Szalay Ferenc 

polgármester 

 Tiszajenő Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Puskás Béla 

polgármester 

 Tiszasüly Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Pollák Tibor 

polgármester 

 Tiszavárkony Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Hegedüs István 

polgármester 

  

Tószeg Község 

Önkormányzata 

 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Dr. Gyuricza Miklós 

polgármester 

  

Újszász Város 

Önkormányzata 

 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 

Molnár Péter 

polgármester 

 Vezseny Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

…………………… 



Szabó Ferenc 

polgármester 

 Zagyvarékas Község 

Önkormányzata 

 …../2015. (…….) sz. határozat   

 

 

…………………… 

Jánosi József 

polgármester 

 

                                                                          



Előterjesztés 

a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló 14/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014. évben a Képviselő-testület megalkotta a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 

11/2014./XII.19./  rendeletét, melyben a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 

valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselőjének 2015. évre 

alapilletményének 20%-a illetménykiegészítést állapított meg. A rendelet 2015. december 31-

én hatályát veszti. 

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 2016. évre is rendelkezzen a korábbi évnek 

megfelelő – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseire 

tekintettel – illetménykiegészítésről tisztviselői tekintetében. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést és a 1. mellékletét képező 

rendelettervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

 

Nagykörű, 2015. december 3. 

       /: Dr. Veres Nándor :/ 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 14/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelete megalkotására szóló előterjesztéshez 

 

 

 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 

14/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

 

 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) 

és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Nagykörű Községi Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) 

rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

tisztviselőjének 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a 

köztisztviselő alapilletményének 20%-a.  

 

2. § 

 

A Képviselő-testület a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középiskolai 

végzettségű tisztviselőjének 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a 

köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

 

3. § 

 

A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszíti. 

 

 

 

Dr. Veres Nándor        Szabó Szidónia 

     polgármester               jegyző 

 



A rendelet kihirdetve: 

2015. december 17-én. 

 

 

 

Szabó Szidónia 

jegyző 



 

1. melléklet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 14/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelethez 

Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

szóló 14/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, 

melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

a) A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági hatás: 

- társadalmi hatása: a köztisztviselőket érintő, munkájuk elismeréséhez szükséges 

magasabb szintű szabályozások évek óta nem történtek meg. Az elvégzett munka után 

járó jövedelem fluktuációhoz vezet, veszélyeztetheti az elhivatottság intézményét. Az 

illetménykiegészítéssel a dolgozók nem csak anyagi, hanem a megbecsültség érzését is 

magukénak tudhatják. 

- gazdasági hatása: Költségvetési hatása van. A 2016. évre szóló költségvetésben 

rendezni szükséges. 

b) környezeti és egészségi következmények: 

- jelentős változással nem jár. A szociális biztonságérzet növelése, elősegítheti az 

„elhivatottság” érzés kialakítását. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- jelentős többlet feladatot nem jelent. Jelenlegi ügyintézési folyamattal továbbra is 

ellátható. 

b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
Az Önkormányzat rendeletével a köztisztviselők szociális biztonságérzetének növelését 

eredményezi, elősegítheti az „elhivatottság” érzés kialakítását is. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 2. Indoklás 

Általános indoklás 

Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt évben is rendezte a köztisztviselők 

illetménykiegészítését, így a jövedelmi viszonyokra és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseire tekintettel alkotja meg önkormányzati rendeletét. 

 

Részletes indoklás 

1. § A rendelet Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

tisztviselőjének 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg 20%-os mértékben. 

2. § A rendelet Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű 

tisztviselőjének 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg 20%-os mértékben. 

3. § A rendelet hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseit tartalmazza. 

 

Nagykörű, 2015.december 3. 

 

     Szabó Szidónia 

              jegyző 



Nagykörű Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Előterjesztés 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak 2015. 

évi tevékenységére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Kulturális, Sport és 

Idegenforgalmi, valamint a Szociális Bizottsága 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló/k, a Képviselő-testület 2015. évi munkaterve - pontosabban a december hónapra 

szóló - napirendjeinek egyike. Az előterjesztés 

1. melléklete az Ügyrendi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló; 

2. melléklete a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

szóló; 

3. melléklete Szociális Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 

A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésén felülvizsgálta és döntött a bizottságok 

számáról, azok összetételéről. A 2014. évi helyhatósági választásokat követő alakuló ülésen a 

Képviselő-testület 4 bizottság létrehozásáról döntött, azonban a Mezőgazdasági bizottság sem 

akkor, sem később feladat-hatáskört nem kapott, a bizottság egyéb feladatokat sem végzett 

végül a testület a bizottság megszüntetéséről, és a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi 

Bizottság személyi összetételéről döntött, mely változtatások az SZMSZ-n átvezetésre 

kerültek. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a bizottságok 2015. évi munkájáról szóló beszámolókat - az 

előterjesztés mellékleteként – tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

Határozati-javaslat: 

…../2015.(XII.16.) határozat 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak 2015. évi 

tevékenységéről 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ügyrendi, a Kulturális, Sport és 

Idegenforgalmi, továbbá a Szociális Bizottságának a 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és az 1-3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Erről értesül: 

1./ A Képviselő-testület tagjai 

2./ Szabó Szidónia jegyző 

3./ Ügyrendi Bizottság tagjai 

4./ Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tagjai 

5./ Szociális Bizottság tagjai 

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5./ Irattár. 

 

 

Nagykörű 2015. december 7. 

/: Dr. Veres Nándor :/ 

       polgármester 

 



 

1. melléklet 

Beszámoló 

az Ügyrendi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Ügyrendi Bizottság 2015. évben is elvégezte munkáját. 

 

A bizottság tagjainak a testület Kiss Ferencet, Pravda Juliannát és Makk Józsefet választotta 

meg. A bizottság elnöke: Kiss Ferenc. 

2015. november 30-ig a bizottság 4 alkalommal ülésezett és várhatóan december 16-án kerül 

sor még egy bizottsági ülésére, ahol a testület elé terjesztett beszámolót és a 2016. évre szóló 

Ügyrendi Bizottság munkatervét tárgyalja meg. 

 

Az Ügyrendi Bizottság feladata többek között a polgármester, képviselők és a hozzátartozók 

illetve bizottsági tagok által kitöltött és aláírt vagyonnyilatkozatok átvétele, ellenőrzése és 

őrzése. 

Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 

számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati 

képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- 

vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 

A polgármester és a képviselők a vagyonnyilatkozatokat a törvényben meghatározott 

határidőre aláírva átadták az Ügyrendi Bizottságnak. Mivel a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozatai – a hozzátartozók vagyonnyilatkozata kivételével - nyilvánosak, a 

vagyonnyilatkozatok megtekintéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell vezetni. Ebben az 

évben betekintési kérelem előterjesztésére nem került sor. 

Az Ügyrendi Bizottság 2015. évben az alábbi döntéseket hozta: 

 

Határozat: 

 

Napirend: 

1/2015. (III. 23.)  Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

2/2015. (III. 23.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2013. (I. 

24.) rendelet módosításának előzetes 

véleményezéséről. 

 

3/2015. (III. 23.) Temetőkről és temetkezési tevékenységekről szóló 

16/2005. (X. 20.) rendelet módosításának előzetes 

véleményezéséről. 

 

4/2015. (IX. 30.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

5/2015. (IX. 30.)  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2013. I. 

24.) rendelet módosításának előzetes 

véleményezéséről. 

 

6/2015. (XI. 11.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

7/2015. (XI. 11.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 



hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2004. (IV. 

28.) rendelet módosításának előzetes 

véleményezéséről. 

 

8/2015. (XI. 11.) Közterület eltérő használatának rendjéről szóló 

15/2008. (IX. 11.) rendelet módosításának előzetes 

véleményezéséről. 

9/2015. (XI. 25.) Napirendek elfogadásáról 

10/2015. (XI. 25.) Pénzben és természetben nyújtott  szociális ellátások 

helyi szabályairól szól  2/2015. (II. 26.) rendelet 

módosításának előzetes véleményezéseséről 

 

Fent nevezett döntések végrehajtásra kerültek. 

 

2016. évben a Bizottság a 2016. évre szóló munkaterve szerint, továbbá a 2016. évre született 

SZMSZ-ben is rögzített témájú további előterjesztések esetében minimum az előírt 

ülésszámban fogja végezni munkáját. 

 

 
 

Nagykörű, 2015. december 7. 

Kiss Ferenc 
Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. melléklet 

Beszámoló 

az Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

 
A bizottság tagjainak a testület Galsi Zoltán, Pravda Juliannát, Balázs József, Lipták Péter, 

Nagy Elemér személyeket választotta meg. A bizottság elnöke: Galsi Zoltán. 

 

A bizottság személyi összetétele az SZMSZ-módosításával került módosításra, mivel a 

korábbi bizottsági tagok közül 2 fő cseréje volt szabályszerűség okán indokolt. 

A bizottság az SZMSZ módosításáig nem működött. Feladatkörére tekintettel decemberben a 

bizottság 2016. évre szóló munkaterve elkészült, mely koncentrál a településen 

megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvények lebonyolítására, oktatási-nevelési 

intézmények működésének véleményezésére, a fenti feladatkörökhöz rendelt 2016. évi 

költségvetés tervezése és végrehajtása véleményezésére is. 

 

A bizottságnak fontos szerepe lesz a jövőben az élhető település kialakításában való 

közreműködés, pályázati lehetőségek véleményezésével segítve a település kulturális, 

idegenforgalmi fejlődését. 

 

Feladata lesz továbbá figyelemmel kísérni a kulturális területen (közművelődés, nevelés-

oktatás, média) végzett olyan tevékenységek, táborok, rendezvények, kirándulások szakmai 

programjainak támogatását, melyek hozzájárulnak a Nagykörűben élő, vagy tanuló/dolgozó 

állampolgárok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és 

tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint az egészséges életmódra 

nevelnek. A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, 

önszerveződő közösségek), melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását 

vállalják a település lakosainak bármely korosztálya számára. Ezen közösségek 

együttműködését, közös programok kialakítását szükséges a bizottságnak támogatnia, 

tudatosítani, hogy a fenti célok megvalósítása elsősorban összefogás útján valósíthatók meg. 

 
 

2016. évben a Bizottság a 2016. évre szóló munkaterve szerint, továbbá a 2016. évre született 

SZMSZ-ben is rögzített témájú további előterjesztések esetében minimum az előírt 

ülésszámban fogja végezni munkáját. 

 

 
 

Nagykörű, 2015. december 7. 

Galsi Zoltán 
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. melléklet 

Beszámoló 

a Szociális Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 

A bizottság tagjainak a testület Kiss Ferenc, Balázs József, Galsi Zoltán, Póta Lászlóné, Bolla 

Kálmánné személyeket választotta meg. A bizottság elnöke Kiss Ferenc. 

 

A bizottság figyelemmel kíséri a település területén az egészségügyi és szociális ellátottság 

helyzetét, véleményezi a testület ilyen tárgyú előterjesztéseit. Elemzi a munkanélküliségből, a 

foglalkoztatási feszültségekből eredő szociális gondokat, javaslatot dolgoz ki a megoldásukat 

segítő eszközrendszerre. Figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű lakossági 

csoportok helyzetét, különös tekintettel a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra. 

Legfontosabb feladatként jelenik meg azonban a mindenkor hatályos jogszabályok (törvény, 

kormányrendelet, miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) alapján átruházott hatáskörben 

dönt a szociális rendeletben meghatározott kérdésekben. 

2015. november 30-ig a bizottság 10 alkalommal ülésezett és várhatóan december 16-án kerül 

sor még egy bizottsági ülésére, ahol a testület elé terjesztett beszámolót és a 2016. évre szóló 

Szociális Bizottság munkatervét is megtárgyalja az addig beérkezett önkormányzati rendelet 

szerinti kérelmekkel együtt. 

Az Szociális Bizottság 2015. évben az alábbi döntéseket hozta: 

Önkormányzati segély ügyek: 44 db, 

Önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölése: 16 db, 

Települési támogatási ügyek: 67 db, 

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem: 267 db, 

 

Fent nevezett döntések végrehajtásra kerültek. Bérlőkijelölés szempontjából két esetben került 

sor az 1 éven belüli kijelölésre. Az év második felére, a szociális ellátásokra szóló 

önkormányzati rendelet módosításával a település lakossága részéről tudatosabbá vált a 

települési támogatások iránti kérelmek benyújtása, lassan, de érezhetően egyre inkább 

elfogadják, hogy a rendelet szerinti jogosultságaik mellett kötelezettségeiknek is 

maradéktalanul eleget kell tenni. A bizottság több alkalommal előtérbe helyezte a céljelleggel 

jutatott támogatást pl. élelmiszer, tisztasági csomag juttatás kijelölt munkatárs segítségével 

(családsegítő). 

 

2016. évben a Bizottság a 2016. évre szóló munkaterve szerint, továbbá a 2016. évre született 

SZMSZ-ben is rögzített témájú további előterjesztések esetében, továbbá hatósági 

feladatkörében minimum az előírt ülésszámban fogja végezni munkáját. 

 

 

Nagykörű, 2015. december 7. 

Kiss Ferenc 

Szociális Bizottság Elnöke 



Előterjesztés 
Működési célú folyószámlahitel felvételére 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az elmúlt évben nagy segítséget jelentett az önkormányzat gazdálkodása számára a 

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezettől felvett 28 000 000 Ft összegű 

működési célú folyószámlahitel. 

 

A hitelkeretet határozott időre 2015. december 31-ig biztosította részünkre a 

Takarékszövetkezet. A hitel 2015. december 31-ig visszafizetésre kerül. 

 

A 2016. évben szintén tervezzük a hitelkeret igénybevételét, amely biztonságot jelent a 

bevételek/ kiadások teljesülésének időbeni eltéréseinek esetére. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és az alábbi határozat 

meghozatalára: 

 

 

…/2015. (XII.16.)  h a t á r o z a t : 

Működési célú folyószámlahitel felvételéről 

1/ Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

elhatározta, hogy a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezettől 28 millió forint 

működési célú folyószámlahitelt vesz fel.  

2/ A Képviselő-testület a hitel fedezeteként felajánlja az önkormányzat tulajdonát képező 

nagykörűi 97/3 (Látogatóközpont) és az 1005 hrsz-ú (Asztalos üzem) ingatlanát.  

A hitel visszafizetésére és annak kamataira a helyi adóbevételek nyújtanak fedezetet. 

3/ A Képviselő-testület felkéri a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

vezetőjét, hogy a határozat 1/ pontja szerint vállalt kötelezettséget az önkormányzat 2016. évi 

költségvetése tervezésekor vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Dr. Veres Nándor polgármester 

   Szabó Szidónia jegyző 

   Marsi Szilvia pénzügyi vezető 

 

Erről: 

1./ Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 

2./ Képviselő-testület tagjai 

3./ NKÖH Pénzügyi Iroda 

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5./ Irattár- é r t e s ü l -  

 

Nagykörű, 2015. december 8. 

 

        /: Dr. Veres Nándor :/ 

              polgármester 

TÁJÉKOZTATÓ 



NAGYKÖRŰ KÖZSÉG 

2015. ÉVI TŰZ - ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a település tűz- és katasztrófavédelmi 

helyzetéről, az év során végzett munkáról.  

 

Tűzvédelem, műszaki mentés 
 

2015-ben Nagykörű közigazgatási területéről 6 esetben kapott riasztást a Szolnok Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága, amelyből két esetben szerencsére csak 

a tűzjelző automata téves riasztása történt, először az általános iskolából 2015.08.18-án este, 

míg a második esetben a látogató központból 2015.09.12-én éjjel.  

Beavatkozást nem igénylő utólagos jelzést kapott a tűzoltóság az Arany János út 8. sz. alatti 

ingatlanon történt 1 m2-t érintő tűzesetről 2015.09.09-én. 

Beavatkozást igénylő tűzeset egy alkalommal történt, 2015.11.23-án délelőtt a Rákóczi út 

118. sz. alatti ingatlan melléképületében mintegy 5 m2-en keletkezett tűz. A 

katasztrófavédelemnek két esetben műszaki mentést kellett végrehajtania: 

2015.08.04-én a 3223-as számú bekötőút 1-2 km szelvények közötti fa kidőlés elhárításában 

vettek részt a tűzoltók. Az egyetlen személyi sérüléssel járó beavatkozás 2015.04.12-én este 

történt, amikor is a Rákóczi út 20. sz. alatti ingatlanhoz riasztották a katasztrófavédőket 

szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt. A beavatkozás során 1 fő ellátása vált szükségessé. 

 

Katasztrófavédelem, Polgárvédelem 
 

2015. március 20-án a köteles polgárvédelmi szervezet riasztási gyakorlata valamint elméleti- 

és gyakorlati kiképzése történt. Az elméleti és gyakorlati kiképzéshez csatlakozott a 2014 év 

végén megalakult Települési Önkéntes Mentőcsoport is. A délelőtti elméleti felkészítés az 

Önkormányzat épületében volt, míg a gyakorlat a Tisza melletti partszakaszon történt 

sátorállítással, homokzsák-védmű építéssel.  

  

A veszély-elhárítási terv szükséges pontosításokkal történő frissítése megtörtént, csakúgy, 

mint a település katasztrófavédelmi szempontból fontos jellemzőit leíró települési adattár is. 

A katasztrófavédelem valamint a KÖTIVIZIG közreműködésével megtörtént a települési 

belvízelvezető rendszerek valamint a jelzőszirénák szokásos éves ellenőrzése.  

 

A 2015 októberében történt felülvizsgálat után továbbra is maradt a település az I. 

katasztrófavédelmi osztályban, ami a leginkább veszélyeztetett kategória. Nagykörű 

esetében ennek oka az ár- és belvíz-fenyegetettség által okozott veszélyhelyzet. Szerencsére 

árvíz, belvíz, vagy időjárási káresemény miatti beavatkozás, vis major nem történt. 

 

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a katasztrófavédelem munkatársaival, negyedévente 

megbeszélést tartunk az elvégzendő feladatokról. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját, 

hogy egy esetlegesen bekövetkező vészhelyzet esetén felkészülten, a legfrissebb adatok 

birtokában és a legnagyobb szakértelemmel segíthessünk annak elhárításában. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a tájékoztatásom áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 



 

……/2015. (XII. 16.) h a t á r o z a t 

Tájékoztató Nagykörű Község 2015. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről  

 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykörű Község 2015. évi tűz- és 

katasztrófavédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. Szabó Szidónia jegyző 

3. Sári Krisztián közbiztonsági referens 

4. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

5. Irattár. 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 8. 

/: Sári Krisztián :/ 

közbiztonsági referens 



Előterjesztés 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

tevékenységére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolója, a Képviselő-testület 2015. évi munkaterve, pontosabban a december hónapra 

szóló napirendjeinek egyike. 

A Képviselő-testület 2015. november 30-ig összesen 22 alkalommal ülésezett (soros, soron 

kívüli) ebből 14 alkalommal nyílt és 8 esetben zárt ülést tartott, ahol 17 önkormányzati 

rendeletet (új és módosító) alkotott, valamint 157 esetben hozott határozatot melyek az 

alábbiak: 

 

Határozat/rendelet: Tárgy: 

 

1/2015. (II. 11.)  Napirendek elfogadása.  

 

2/2015. (II. 11.) Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására. 

 

3/2015. (II. 11.) Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése.  

 

1/2015. (II. 12.) 2015. évi költségvetés. 

 

4/2015. (II. 11.) 2015. évi közbeszerzési terv. 

 

5/2015. (II. 11.) Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások térítési díja. 

 

6/2015. (II. 11.) Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek hivatásetikai 

szabályzata. 

 

7/2015. (II. 11.) Nagykörűi cseresznye Helyi Értéktárba történő felvételének 

kezdeményezése. 

  

8/2015. (II. 11.) Tomori út 29. sz. alatti bérlakás bérlőjének kijelölése. 

 

9/2015. (II. 11.) Háziorvosi állás betöltése. 

 

10/2015. (II. 11.) Háziorvosi szolgálat működésének támogatása.  

 

11/2015. (II. 25.) Napirendek elfogadása. 

 

12/2015. (II. 25.) Polgármester szabadságának ütemezése. 

 

2/2015. (II. 26.) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól rendelet. 

 

13/2015. (II. 25.) Nagykörű község településrendezési tervének módosításával 

kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadása.  

 

14/2015. (II. 25.) Nagykörű község településrendezési tervének módosításával 



kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségessége. 

 

15/2015. (II. 25.) Polgármester felhatalmazása szociális szövetkezet megvásárlására.  

  

16/2015. (III. 23.) Napirendek elfogadása. 

 

3/2015. (III. 24.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2013. (I. 24l) 

rendelet módosítása. 

 

4/2015. (III. 24.) Temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 16/2005. (X. 

20.) rendelet módosítása. 

 

17/2015. (III. 23.) JNSZ Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz pályázat benyújtása. 

 

18/2015. (III. 23.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására ajánlat 

kérés.  

 

19/2015. (IV. 9.)  

 

Napirendek elfogadásáról. 

20/2015. (IV. 9.) Polgármester jelentés a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről. 

 

21/2015. (IV. 9.) 

 

Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igényléséről. 

22/2015. (IV. 9.) Volt gazdasági iskola megvásárlásáról. 

 

23/2015. (IV. 17.) Napirendek elfogadásáról. 

 

24/2015. (IV. 17.) Komp üzemeltetési szerződéséről. 

 

25/2015. (IV. 17.) Kikötő üzemeltetési szerződéséről. 

 

26/2015. (IV. 17.) Volt gazdasági iskola épületének megvásárlásáról. 

 

27/2015. (IV. 17.) Nehéz gépjárművek kitiltása egyes belterületi utakról. 

 

28/2015. (IV. 17.) Pályázat benyújtása gépjárművek vásárlására.  

 

29/2015. (IV.29.) Napirendek elfogadásáról 

30/2015. (IV. 29.) Polgármester jelentése a két ülés  között történt fontosabb 

eseményekről. 

5/2015. (IV. 30.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2014. (I. 

30.) rendelet módosításáról. 

6/2015. (IV. 30.) 2014. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló 

elfogadásáról. 

31/2015. (IV. 29.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről. 

32/2015. (IV. 29.) Beszámoló a SZKTT Besenyszögi Szociális Szolgáltató Központja 

2014. évi tevékenységéről. 

33/2015. (IV. 29.) Szolnoki Hivatásos Tűzoltóság beszámolója a település tűzvédelmi 

helyzetéről. 

34/2015. (IV. 29.) Hajókikötő üzemeltetési szerződéséről. 

35/2015. (IV. 29.) Civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról. 

36/2015. (IV. 29.) Előterjesztés a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról. 

37/2015. (IV. 29.) Önkormányzat gyűjteményeinek felülvizsgálatáról. 



38/2015. (IV. 29.) Javaslat  Nagykörű Településszerkezeti Tervéről szóló 24/2009. 

(II. 24.) határozat  és a  Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2009. 

(II. 25.) rendelet módosításáról. 

 

 

39/2015. (IV. 29.) Gépjármű vásárlására pályázat benyújtásáról szóló 28/2015. (IV. 

17.) határozat módosításáról. 

40/2015. (IV. 29.) Nyári gyermekétkeztetési támogatásra benyújtandó pályázatról. 

41/2015. (IV. 29.) Dobó Szilárd kérelme. 

 

 
 

42-50/2015. (IV. 29.) Bérlakások bérlőinek kijelölése, lakbértámogatás megállapítása. 

 

51/2015. (IV. 29.) Köztársaság út 40. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. 

 

52/2015. (V. 26.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

53/2015. (V. 26.) Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozataláról. 

 

7/2015. (V. 27.) Nagykörűi helyi adókról rendelet. 

 

54/2015. (V. 26.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról. 

 

55/2015. (V. 26.) „Együtt-es-ély”  a Szolnoki járás településeinek területi 

együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP-1.A.3-

2014-2014-0053 prograjához való csatlakozásról. 

 

56/2015. (V. 26.) TRV Zrt. által kezdeményezett bérleti üzemeltetési szerződés 

módosításáról. 

 

57/2015. (V. 26.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására szóló 

ajánlat beérkezéséről.  

 

58/2015. (V. 26.) Előterjesztés komp felújítására pályázat benyújtására.  

 

59/2015. (V. 26.) Előterjesztés út építésére pályázat benyújtására. 

 

60/2015. (V. 26.) Előterjesztés volt gazdasági iskola épületének megvásárlásáról 

szóló  26/2015. (IV. 17.) határozat módosítására. 

 

61/2015. (V. 26.) Előterjesztés hitel felvételére. 

 

62/2015. (V. 26.) Előterjesztés Sipos László   panaszának kivizsgálásáról. 

 

 

  

 
 

63/2015. (V. 26.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

64/2015. (V. 26.) Köves Attila és neje bérlőként történő kijelöléséről. 

 

65/2015. (V. 26.) Kiss Róbert bérlőként történő kijelöléséről. 



 

66/2015. (V. 26.) Pap Tamás bérlőként történő kijelöléséről. 

 

67/2015. (VI. 30.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

68/2015. (VI. 30.) Polgármester jelentésének elfogadásáról. 

 

69/2015. (VI. 30.) Tájékoztató elfogadása az oktatási, nevelési intézmények 

helyzetéről. 

 

70/2015. (VI. 30.) Beszámoló elfogadása a gyermekvédelem helyzetéről. 

 

71/2015. (VI. 30.) Hatósági beszámoló elfogadásáról. 

 

72/2015. (VI. 30.) Konditerem üzemeltetéséről szóló szerződés felülvizsgálatáról. 

 

73/2015. (VI. 30.) Elízium Kft. beszámolójának elfogadása a temető üzemeltetéséről. 

 

74/2015. (VI. 30.) Beszámoló megtárgyalása a TRV víziközműszolgáltatással 

kapcsolatos észrevételekről valamint az elmúlt időszak  

üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatokról. 

 

75/2015. (VI. 30.) Törvényességi felhívásban foglaltak elfogadásáról.  

 

76/2015. (VI. 30.) 2014-2019. évre szóló gazdasági program elfogadásáról. 

 

77/2015. (VI. 30.) Nagykörű Község Településszerkezeti Tervéről szóló 24/2009.  (II. 

24.) sz. határozat módosításáról. 

 

8/2015. (VII. 01.)  Nagykörű Község Helyi Építési Szabályzatáról  és Szabályozási 

Tervéről szóló 2/2009. (II. 25.) rendelet módosításáról. 

 

78/2015. (VI. 30.) Nagykörű Községi Önkormányzat Helyi  

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. 

 

79/2015. (VI. 30.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás  támogatására szóló pályázat 

benyújtásáról. 

 

80/2015. (VI. 30.) Diákok utazásának támogatásáról. 

 

81/2015. (VI. 30.) Zárt ülés elrendeléséről. 

82/2015. (VI. 30.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

83/2015. (VI. 30.) Bodor M. út 4. sz. alatti ingatlanon fennálló végrehajtói bejegyzés 

törléséhez szükséges tartozás megfizetéséről. 

 

84/2015. (VI. 30.) Petrovay Gy. út 46. sz. alatti önkormányzati bérlakás 

értékesítéséről. 

 

85/2015. (VI. 30.) Galsi János plébános részére NAGYKÖRŰÉRT kitüntetés 

adományozásáról. 

 

86/2015. (VI. 30.) Nagykörű Községi Önkormányzat tulajdonát képező besenyszögi 

0232/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.  



 

87/2015. (VII. 14.)  Napirendi pontok elfogadásáról. 

88/2015. (VII. 14.) A nemzetközi és/vagy országosan turisztikai vonzerővel bíró 

kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására szóló 

pályázat benyújtásáról. 

 

89/2015. (VII. 14.) Az önkormányzat tulajdonát képező Volkswagen T5 kombi típusú 

gépjármű értékesítéséről. 

 

90/2015. (VII. 14.) A Volkswagen típusú gépjármű pályázati önerejének 

megfinanszírozásáról. 

 

91/2015. (VII. 14.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatása pályázat benyújtásáról. 

 

92/2015. (VIII. 14.) Napirendi pontok elfogadása. 

 

9/2015. (VIII. 15.) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól  szóló 2/2015. (II. 26.) rendelet módosításáról. 

 

93/2015. (VIII. 14.)  Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatása keretében  rendkívüli szociális támogatás 

igénylésére. 

 

94/2015. (IX. 2.)  Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

95/2015. (IX. 2.) Polgármester jelentésének elfogadásáról. 

 

96/2015. (IX. 2.) Önkormányzati nonprofit kft. létrehozásáról. 

 

97/2015. (IX. 2.) Zárt képviselő-testületi ülés elrendeléséről. 

 

98/2015. (IX. 2.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

99/2015. (IX. 2.)  Köves Attila ingatlan megvásárlása iránti kérelmének 

elutasításáról. 

100/2015. (IX. 2.) Petrovay Gy. út 46. sz. alatti ingatlan értékesítéséről. 

 

101/2015. (IX. 2.) Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről. 

 

 

 

102/2015. (IX. 2.) 

103/2015. (IX. 2.) 

104/2015. (IX. 2.) 

105/2015. (IX. 2.) 

 

Bérlakások bérlőinek kijelöléséről: 

 

Liszt f. út 12. sz. alatti ház bérlőjének kijelöléséről 

Honvéd út 1. sz. alatti ház bérlőjének kijelöléséről 

Rákóczi út 4. sz. alatti ház bérlőjének kijelöléséről 

Hunyadi .. sz. alatti ház bérlőjének kijelöléséről 

 

106/2015. (IX. 30.)  Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

107/2015. (IX. 30.) Polgármester jelentésének elfogadásáról. 

 

108/2015. (IX. 30.) Szolnoki Rendőrkapitányság beszámolójának megtárgyalásáról és 

elfogadásáról. 

 



109/2015. (IX. 30.) Az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról. 

 

110/2015. (IX. 30.) Pályázat benyújtásáról 2015. évi szociális tűzifa támogatásra. 

 

111/2015. (IX. 30.) Sportpálya-labdarugó pályára vonatkozó szabályzat és házirend 

elfogadásáról. 

 

112/2015. (IX. 30.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtására 

érkezett ajánlatokról. 

 

113/2015. (IX. 30.) 

 

 

114/2015. (IX. 30.) 

 Swis Immobilien Group Kft. névhasználat iránti kérelméről. 

Swis Immobilien Group Kft. látogatóközpont üzemeltetése iránti 

kérelméről. 

 

115/2015. (IX. 30.) 

116/2015. (IX. 30.) 

117/2015. (IX. 30.) 

 

118/2015. (IX. 30.) 

119/2015. (IX. 30.) 

 

120/2015. (IX. 30.) 

Bizottságok összetételének felülvizsgálatáról: 

- Mezőgazdasági Bizottság megszüntetéséről. 

- Érintettség bejelentéséről. 

- Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság személyi 

összetételének megváltoztatásáról. 

- Érintettség bejelentéséről. 

- Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 

megválasztásáról. 

- Szociális Bizottság elnöke helyesbítéséről. 

-  

10/2015. (X.1.) SZMSZ-ről szóló 2/2013. (I. 24.) rendelet módosításáról. 

 

121/2015. (IX. 30.)  Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről. 

 

122/2015. (IX. 30.)  Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

123/2015. (IX. 30.) Önkormányzati telkek értékesítéséről szóló 101/2015. (IX. 2.) 

határozat módosítása. 

 

 

124/2015. (IX. 30.) 

125/2015. (IX. 30.) 

126/2015. (IX. 30.) 

127/2015. (IX. 30.) 

Bérlakások bérlőinek kijelölése: 

- Burai Attila és Szalai Erika 

- Böröczki Károly és Böröczki Mária 

- Réz-Mezei-Vona Ágota és Réz-Mezei Tamás 

- Simon László és Simonné Nagy Erika 

 

128/2015. (IX. 30.) Nagy Tibor és az önkormányzat által kötött adásvételi szerződés. 

 

129/2015. (IX. 30.) Nagy István és az önkormányzat által kötött adásvételi szerződés. 

 

130/2015. (XI. 11.)  Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

131/2015. (XI. 11.) Polgármester jelentésének elfogadásáról. 

 

132/2015. (XI. 11.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról. 

133/2015. (XI. 11.) Vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatának elkészíttetéséről. 

 

134/2015. (XI. 11.) Törvényességi felhívás elfogadásáról. 

 

11/2015. (XI. 12.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 



közszolgáltatásról szóló 14/2004. (IV. 28.) rendelet 

módosításáról. 

 

12/2015. (XI. 12.) Közterület eltérő használatának rendjéről szóló 15/2008. (IX. 

11.) rendelet módosításáról. 

 

135/2015. (XI. 11.) Az önkormányzat tulajdonát képező nagykörűi 1046/7 hrsz-ú telek 

megosztásáról és átminősítéséről. 

 

136/2015. (XI. 11.) Konditerem működtetésére kötött használatba adási szerződés 

felülvizsgálatáról. 

 

137/2015. (XI. 11.) Az önkormányzati nonprofit kft. létrehozásáról. 

 

138/2015. (XI. 11.) Napirendi pontok elfogadásáról. 

 

139/2015. (XI. 11.) Réz-Mezei Tamás és neje bérlőkijelölése. 

 

140/2015. XI. 11.) Simon László és neje kérelméről. 

 

141/2015. (XI. 11.) Aldu-Med Bt. kérelméről. 

 

142/2015. (XI. 25.)  Napirendi pontok elfogadása. 

 

143/2015. (XI. 25.) Polgármesternek a társulási tanácsokban végzett tevékenységéről 

szóló beszámolójának elfogadásáról. 

 

144/2015. (XI. 25.) Hitel felvételéről, a volt gazdasági iskola épületeinek 

megvásárlásáról szóló 61/2015. (V. 26.) határozat hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

145/2015. (XI. 25.) Az önkormányzat 2015. ¾. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról. 

 

146/2015. (XI. 25.) 2016. évi pénzügyi koncepció elfogadásáról. 

 

13/2015. (XI. 26.)  A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

147/2015. (XI. 25.) 2016. évi munkaterv elfogadásáról. 

 

148/2015. (XI. 25.) 

149/2015. (XI. 25.) 

A nagykörűi 0114/4 hrsz-ú és a 078/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre 

történő kijelöléséről. 

 

150/2015. (XI. 25.) Bölcsőde szakmai programjának módosításáról. 

 

151/2015. (XI. 25.) 2016-2030 időszak gördülő fejlesztési terv elfogadásáról. 

 

152/2015. (XI. 25.) OrtoProfil Kft. kérelmének elbírálásáról. 

 

153/2015. (XI. 25.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

 

154/2015. (XI. 25.) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 



Megállapodásának módosításáról. 

 

155/2015. (XI. 25.)  Polgármester jelentésének elfogadásáról. 

 

156/2015. (XI. 25.)  Napirendi pont elfogadásáról. 

 

157/2015. (XI. 25.) Simon László és neje lakásbérleti  bérleti jogviszony 

meghosszabbítása iránti kérelméről. 

 

 

A fenti döntések végrehajtásra kerültek az alábbi határozatok kivételével: 

 
15/2015. (II. 25.) határozat Polgármester felhatalmazása szociális szövetkezet megvásárlására.  

Végrehajtása jelenleg is folyamatban van, határidő nem került 

megállapításra. 

 

26/2015. (IV. 17.) határozat Volt gazdasági iskola épületének megvásárlásáról. 2016. évre szóló 

kötelezettséget keletkeztetett (2016. január 15. és 2016. április 15.) 

ezért végrehajtása folyamatban van. 

 

55/2015. (V. 26.) határozat „Együtt-es-ély”  a Szolnoki járás településeinek területi 

együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP-1.A.3-2014-2014-

0053 programjához való csatlakozásról. Az együttműködés jelenleg is 

folyamatban van. 

 

51/2015. (IV. 29.) határozat Köztársaság út 40. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. 

A határozatban foglaltak nem teljesültek, tekintettel arra, hogy az 

ingatlan tulajdonosa a mai napig nem igazolta le az önkormányzat felé, 

nevezett ingatlanra bejegyzett tartozás pontos összegét. A tartozás összege 

nagymértékben befolyásolhatja az ingatlan testület által jóváhagyott 

vételár összegét. Javasolt a határozat végrehajtás határidejét módosítani 

2015. augusztus 30.-ról folyamatosra. 
 

58/2015. (V. 26.) határozat Előterjesztés komp felújítására pályázat benyújtására.  

   A nyertes pályázat végrehajtása jelenleg is folyamatban van. 

 

59/2015. (V. 26.) határozat Előterjesztés út építésére pályázat benyújtására.  

   A pályázat forráshiány okán elutasításra került. 

 

74/2015. (VI. 30.) határozat Beszámoló megtárgyalása a TRV víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos észrevételekről valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, 

működtetési és karbantartási tapasztalatokról. 

 A beszámoló, a TRV-vel folytatott egyeztető tárgyalások végrehajtásáig – 

mely a mai napig folyamatban van – elnapolásra került. 

 

93/2015. (VIII. 14.) határozat Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatása keretében rendkívüli szociális támogatás igénylésére. 

 A támogatás felhasználásának határideje 2015. december 31., 

végrehajtása folyamatban van. 
 

110/2015. (IX. 30.) határozat Pályázat benyújtásáról 2015. évi szociális tűzifa támogatásra. 

A pályázati feltételeknek megfelelően vonatkozó önkormányzati rendelet 

módosításra került, a kérelmek benyújtására a határidő 2016. január 8. A 



Képviselő-testület 2016. február 15-ig eljuttatja a jogosultak részére 

megítélt támogatást. Elszámolás 2016. február 25. 

 

112/2015. (IX. 30.) határozat Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terv 

végrehajtására érkezett ajánlatokról. 

 Végrehajtása jelenleg is folyamatban van. A Pénzügyi 

kötelezettségvállalás 2016. évet terheli. 
 

133/2015. (XI. 11.) határozat Vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatának 

elkészíttetéséről. 

Elkészítése jelenleg is folyamatban van. Pénzügyi 

teljesítése várhatóan 2015. december 31.-ig teljesül. 

 

139/2015. (XI. 11.) határozat Réz-Mezei Tamás és neje bérlőkijelölése. 

A bérlőkijelöléstől eltérő, egy éven belüli kijelölés történt. 

Végrehajtása folyamatban. 

 

148/2015. (XI. 25.) és 149/2015. (XI. 25.) határozatok A nagykörűi 0114/4 hrsz-ú és a 078/3 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről. 

  Végrehajtásuk jelenleg is folyamatban van. 
 

151/2015. (XI. 25.) határozat 2016-2030 időszak gördülő fejlesztési terv elfogadásáról. 

  Végrehajtása jelenleg is folyamatban van. 
 

152/2015. (XI. 25.) határozat OrtoProfil Kft. kérelmének elbírálásáról. 

Végrehajtása jelenleg is folyamatban van. A szerződés 

aláírás, a szakrendelés engedélyezési eljárás szakban van. 

 

153/2015. (XI. 25.) határozat 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

Végrehajtása jelenleg is folyamatban van. A Megbízási 

szerződés megkötése folyamatban van. A Pénzügyi 

kötelezettségvállalás 2016. évet terheli. 

 

157/2015. (XI. 25.) Simon László és neje lakásbérleti bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 

kérelméről. 

A bérlőkijelöléstől eltérő, egy éven belüli kijelölés történt. 

Végrehajtása folyamatban. A határozatban foglalt 

kötelezettségek teljesítéséről szóló feljegyzés zárt ülésen 

kerül ismertetésre. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót - az előterjesztés mellékleteként – , továbbá a Nagykörű Köztársaság út  40.  sz. 

alatti (1058 hrsz) ingatlan megvásárlásáról szóló 50/2015. (IV. 29.) határozat módosítására 

szóló előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

Határozati-javaslat: 

…../2015.(XII.16.) határozat 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi tevékenységéről 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
Erről értesül: 

1./ A Képviselő-testület tagjai 

2./ Szabó Szidónia jegyző 

3./ Ügyrendi Bizottság tagjai 



4./ Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tagjai 

5./ Szociális Bizottság tagjai 

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5./ Irattár. 

 

Határozati-javaslat: 

…../2015.(XII.16.) határozat 
a Nagykörű Köztársaság út  40.  sz. alatti (1058 hrsz) ingatlan megvásárlásáról szóló 50/2015. (IV. 

29.) határozat módosításáról 

1/ Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a Nagykörű Köztársaság út  40.  sz. alatti (1058 hrsz) ingatlan megvásárlásáról szóló 50/2015. 

(IV. 29.) határozat 2. pontját és a végrehajtási határidejét az alábbiak szerint módosítja: 

2.) „A Képviselő-testület  az ingatlan vételárát a 2015. évi költségvetése, a döntés 

végrehajtási határidejének elhúzódása esetén 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

Határidő: folyamatos” 

 

2/ A Képviselő-testület a határozat módosítással nem érintett pontjait hatályában fenntartja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Veres Nándor polgármester 

 

Erről:    1./ képviselők 

             2./ Szabó Szidónia jegyző 

             3./ Rácz Sándorné ( résztulajdonos) 

             4./ Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja 

             5./ JNSZM Kormányhivatal 

             6./ Irattár     - é r t e s ü l n e k – 

 

A Nagykörű Köztársaság út 40. sz. alatti (1058 hrsz) ingatlan megvásárlásáról szóló 50/2015. 

(IV. 29.) határozat módosításáról szóló …../2015.(XII.16.) határozatával egységes szerkezetbe 

foglalt Nagykörű Köztársaság út  40.  sz. alatti (1058 hrsz) ingatlan megvásárlásáról szóló 

50/2015. (IV. 29.) határozat 

50/2015. (IV. 29.) h a t á r o z a t : 

a Nagykörű Köztársaság út  40.  sz. alatti (1058 hrsz) ingatlan megvásárlásáról 

1.) Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület)  elhatározta, hogy megvásárolja a Nagykörű Köztársaság út  40.  sz. alatti 

(1058 hrsz) ingatlant 150.000 Ft vételárért a jelzálogjog különbözetének figyelembe 

vételével. 

2.) 1
A Képviselő-testület  az ingatlan vételárát a 2015. évi költségvetése, a döntés 

végrehajtási határidejének elhúzódása esetén 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 

3.) A képviselő-testület megbízza dr. Veres Nándor polgármestert a jogügylet 

lebonyolításával,  adásvételi szerződés aláírásával. 

 

Felelős: dr. Veres Nándor polgármester 

             Marsi Szilvia pénzügyi ügyintéző 

 
2
Határidő: folyamatos 

 

                                                 
1
 Módosította a …../2015.(XII.16.) határozat 1/pontja. Hatályos: 2015. december 16. 

2
 Módosította a …../2015.(XII.16.) határozat 1/pontja. Hatályos: 2015. december 16. 



Erről:    1./ képviselők 

             2./ Szabó Szidónia jegyző 

             3./ Rácz Sándorné ( résztulajdonos) 

             4./ Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja 

             5./ JNSZM Kormányhivatal 

             6./ Irattár     - é r t e s ü l n e k – 
 

Nagykörű 2015. december 8. 

/: Dr. Veres Nándor :/ 

       polgármester 



Nagykörű Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

 

 

Előterjesztés 

a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóra 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagykörű településén megbízott háziorvos megküldte a Képviselő-testületnek „A település 

egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót megtárgyalásra. Az háziorvosi szolgálat tartalmas 

beszámolója jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező beszámolót 

tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

……./2015.(XII…...) határozat 

A település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóról 

Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülte „A település egészségügyi 

helyzetéről” szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

Erről értesül: 

11. A Képviselő-testület tagjai 

12. Háziorvosi szolgálat 

13. Szabó Szidónia jegyző 

14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

15. Irattár 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 8. 

 

 

 

/:dr. Veres Nándor :/ 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet A település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóra szóló 

előterjesztéshez

 



Nagykörű Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

 

 

Előterjesztés 

a GESZ gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóra 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagykörűi Gazdasági Ellátó (a továbbiakban: GESZ) szervezet vezetője megküldte a 

Képviselő-testületnek „a GESZ gazdasági helyzetéről” szóló tájékoztatót megtárgyalásra. Az 

GESZ tájékoztatója jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező tájékoztatót 

tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

……./2015.(XII…...) határozat 

a GESZ gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóról 

Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülte „a GESZ gazdasági helyzetéről” 

szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 

 

Erről értesül: 

16. A Képviselő-testület tagjai 

17. GESZ vezetője 

18. Szabó Szidónia jegyző 

19. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

20. Irattár 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 9. 

 

 

 

/:dr. Veres Nándor :/ 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet A GESZ gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóra szóló előterjesztéshez 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Gazdasági Ellátó Szervezet tevékenységéről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület ! 

 

 

 Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely tevékenységéről évente 

1 alkalommal beszámol a testület felé, most másfél év munkájáról szeretnénk számot 

adni. 

 

 2014. II. félévében részt vettünk a Templom kertben a tematikus utak kialakításában; 

két pavilon faszerkezetét valamint padok, szemetesek, hirdetőtáblák legyártását, 

leállítását végeztük el. 

 

 Befejeződtek a tavalyi évben megkezdett, nagyobb volumenű munkálatok: 

- Szennyvíz-hálózat felújítása, kiépítése. 

     - Az ivóvízminőség-javító program keretein belül Nagykörű, Csataszög és 

        Hunyadfalva településeken építési; épületgépészeti munkálatai. 

 

 A 2015. évben kezdődött el és be is fejeződött a nagykörűi Szociális Otthon bővítése, 

valamint a kapcsolódó eszközbeszerzést is továbbá a beszerzett eszközök üzembe 

helyezését is lebonyolítottuk. 

 

 Az asztalos üzemben az Önkormányzati intézményekben szükséges karbantartást, a 

vállalkozásokhoz szükséges asztalosipari munkákat , valamint lakossági bérmunkákat 

végeztek.  

Tovább Folytatódott a intézmények fűtéséhez szükséges pellet és apríték gyártása, 

mely az alapanyag begyűjtését, beszállítását valamint gyártáshoz való előkészítését is 

magába foglalja. 

 

 Ebben az évben is a GESZ üzemeltette a turistaszállót valamint a panziót. 

    



 A caterpillar munkagéppel a beruházási munkálatokban, egyéb önkormányzati 

munkálatokban való részvétel mellett bérmunka vállalására is volt lehetőség.  

 

 A Gazdasági Ellátó Szervezet ebben az évben is részt vett a Nagykörűért alapítvány és 

az Önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolításában. 

 

 Továbbá az Önkormányzat megbízásából az alábbi munkálatokban vett részt:  - 

plakátok, prospektusok, szórólapok készítése, terjesztése.  

- Köztéri Szobrok leállítása. 

 

 Közfoglalkoztatottak bevonásával történik a közterületek, közintézmények 

karbantartása, takarítása, egyéb szükséges munkálatok. 

 

 A 2014.-2015. évi közfoglalkoztatási pályázatokban szereplő eszközök beszerzésének 

a lebonyolítását is a GESZ fogta össze. 

 

 Folyamatos az önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása valamint az illetékes 

hatóságok által előírt feladatok elvégzése. 

 

 A Gazdasági Ellátó Szervezetnél a közalkalmazottak létszáma jelenleg 16 fő. Az 

intézmény vezetői állást 2008. január 1-től Galsi Zoltán tölti be. 

 

 A tájékoztatóban a gazdálkodás számadataira nem kívánok külön kitérni, mert az 

részét képezi az Önkormányzat  gazdálkodási beszámolójának. 

 

 

Nagykörű, 2015. december 09. 

 

 

 

          Galsi Zoltán 

                 GESZ - vezető 

  



Előterjesztés 

a kikötői úszóművek időszakos műszaki felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a kikötő üzemeltetési szerződéséről szóló 25/2015. (IV. 17. határozatával 

elfogadta a kikötő üzemeltetésére vállalt kötelezettségeket az üzembeadó és üzembevevő részéről 

egyaránt. A kikötő 2 db úszóműve időszakos műszaki felülvizsgálata és bekerülési költségeinek 

viseléséről azonban ezen az ülésen döntés nem született és az üzemeltetési szerződésben sem került 

rögzítésre e kötelezettség vállalás. A kikötő szabályos működésének elengedhetetlen feltétele az 

érvényes műszaki vizsga megléte, továbbá a kikötőre elnyert pályázat feltétele a kikötő előírás szerinti 

üzemeltetése. 

Az üzemeltető az előterjesztés 1. melléklet szerinti nyilatkozatára, valamint az önkormányzat által 

készített felmérésre tekintettel a Képviselő-testületnek döntenie kell a kikötő 2 db úszóműve időszakos 

műszaki felülvizsgálatához szükséges anyagköltségek és vizsgadíj vállalásáról. A kikötő 2 db 

úszóműve érvényes műszaki vizsgája 2015. december 10.-ig volt. 

A melléklet szerinti műszaki vizsga díja 2*65 000 Ft, bruttó 130 000 Ft, a hajózási hatóság a vizsga 

díjáról szintén a fent nevezett összegről tájékoztatta a hivatalt. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat 

 

……/2015. (XII. 16.) h a t á r o z a t 

a kikötői úszóművek időszakos műszaki felülvizsgálatáról 

1/ Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Nagykörűi kikötő 2 db úszóműve időszakos műszaki felülvizsgálata és az ahhoz kapcsolódó 

költségeket az alábbi feltétel/feltételek teljesülésével és módon vállalja: 

- a műszaki vizsgára való felkészítéshez szükséges anyagot/kat, 

- a műszaki vizsga díját, 

- a műszaki vizsgára való felkészítés során felmerülő munkát az önkormányzat és az üzemeltető 

½-½ arányú vállalással (költségek és technikai munkavégzés) végzi el. 

2/ A Képviselő-testület a határozat 1/pontja szerinti felülvizsgálathoz, az önkormányzat 2016. évi 

költségvetése terhére ……………………………..Ft összeget biztosít. 

3/ A Képviselő-testület felkéri Galsi Zoltán GESZ vetőjét, hogy a határozat 1/pontja szerinti, az 

önkormányzat és az üzemeltető által vállalt kötelezettségek teljesítésében működjön közre és azok 

végrehajtását felügyelje. 

 

Felelős:Dr. Veres Nándor polgármester 

 Galsi Zoltán GESZ vezetője 

 Kikötő üzemeltetője 

 

Határidő: 2016. április 30. 

 

Erről értesül: 

6. Képviselő-testület tagjai 

7. Szabó Szidónia jegyző 

8. Sári Krisztián közbiztonsági referens 

9. Kikötő üzemeltetője 

10. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

11. Irattár. 

 

Nagykörű, 2015. december 9. 

/: Dr. Veres Nándor :/ 

polgármester 



A kikötői úszóművek időszakos műszaki felülvizsgálatára előterjesztéshez 

(Nagyköri Községi Önkormányzat részéről) 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az üzemeltető az előterjesztés 1. melléklet szerinti nyilatkozatára, valamint az önkormányzat 

által készített felmérésre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom: 

 

A kikötő 2 db úszóműve időszakos műszaki felülvizsgálatához szükséges anyagköltségek: 

Deszkaanyag kb. 1m3     75 000 Ft 

Festék kb. 50 l       125 000 Ft 

Csavar          30 000 Ft. 

 

 

A műszaki vizsga díja 2*65 000 Ft, bruttó 130 000 Ft. 

 
A deszkaanyag mennyisége az üzemeltető nyilatkozatával szemben kb. felére csökkent annak 

okán, hogy az eredetileg cserélendő felületek egy része asztalos üzem kapacitásának 

kihasználásával javítható. 

 

A technikai munkavégzés a fentiek arányában nő, azonban tényleges bekerülési költséget 

vizsgálva gazdaságosabb. 

 

 

/: Galsi Zoltán :/        /: Sári Krisztián :/ 

  GESZ vezető         műszaki ügyintéző 

 

 



 



Előterjesztés 

a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatára 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak cafetéria-juttatását több jogszabály is 

szabályozza: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény; a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény; a közszolgálati tisztviselők 

részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) 

kormányrendelet. 

2015. évre a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározott max. keret 

összegéig voltak jogosultak cafetéria juttatásra. 

Idén októberben egy kormányhivatali ellenőrzés során feltárták a cafetéria szabályzat hiányát, 

ezért az ellenőrzés során tett megállapítások között szerepelt e szabályzat pótlásának 

kötelezettsége is. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztést a melléklet szerinti Cafetéria szabályzat 

tartalmára tekintettel áttekinteni és jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

……/2015. (XII. 16.) h a t á r o z a t 

a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatáról 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykörűi Közös Önkormányzati 

Hivatal Cafetéria szabályzatát megtárgyalta és elfogadta. 

 

Erről értesül: 

12. Képviselő-testület tagjai 

13. Szabó Szidónia jegyző 

14. NKÖH Pénzügyi Iroda 

15. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

16. Irattár. 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 9. 

/: Szabó Szidónia :/ 

jegyző 
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1. melléklet Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (XII. 16.) határozatához 

 

 

 

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 

 

 

 

CAFETÉRIA 

 

SZABÁLYZAT 

 

2016 

 
Hatályos: 2016. 01.01.-től 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Bevezetés   

A szabályzattal Nagykörű Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a 

továbbiakban: Szja tv.), valamint a helyi sajátosságokat, a következők szerint határozza 

meg a cafetéria-juttatási rendszer helyi szabályait. 

 

II. A szabályzat célja és hatálya   

A szabályzat célja, a dolgozók részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni 

igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása. A szabályzat hatálya a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó 

dolgozókra terjed ki. 

 

II.1. A cafetéria-juttatás összege 

A cafetéria-juttatásra felhasználható éves keretösszeget az önkormányzat képviselő-

testülete éves költségvetési rendeletében vonatkozó jogszabályok eltérő rendelkezései 

kivételével - minden év február 15-ig határozza meg, mely magában foglalja a 

munkáltatót terhelő közterheket is. Az éves keretösszeget ezer forintra kell megállapítani, 

kivéve, ha a keretösszeg megfelel: - a legalacsonyabb értéknek, vagy - a legmagasabb 

értéknek. Az aktuális évi keretet a „Nyilatkozat a cafetéria keret felhasználásáról” c. 1. 

melléklet tartalmazza. 

 

II.2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások   

A cafetéria-juttatásként választható juttatások közül minden évben választhatóak a jelen 

pontban meghatározott juttatások.    

a) A cafetéria-juttatásként választható juttatások: 

b) önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, 

c) önkéntes egészségpénztári támogatás 

d) Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP kártya) keretében 

1. SZÉP kártya szálláshely alszámlájára, 

2. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára, 

3. SZÉP kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatás, 

e) iskolakezdési támogatás, 

f) étkezési juttatás. 

 

A) Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás   

Az önkormányzat a magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a 

minimálbér 50 %-a erejéig nyújthat hozzájárulást akkor, ha a következő feltételek 

teljesülnek. Feltételek: 

- A magánszemélynek nyilatkoznia kell, hogy az adott jogcímen, 

- az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulásból, valamint 

- az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyező pénztárakba együttesen 

történő hozzájárulásból származó bevétele az adóévben más juttatótól nem volt. 

 

B) Önkéntes egészségpénztári támogatás   

Az önkormányzat a magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, 

illetve önsegélyező pénztárba együttvéve a minimálbér 30%-ának erejéig nyújthat 

hozzájárulást az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulásnál meghatározott 

feltételek szerint. 

 

C) Széchenyi Pihenő Kártya   



Az önkormányzat a hozzájárulást a dolgozó által meghatározott alszámlá(k)ra, a 

szolgáltatótól megrendelt elektronikus utalvány kártyán keresztül biztosítja, elektronikus 

utalvány formájában. A SZÉP kártya juttatás lehet: 

- szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-

szolgáltatásra felhasználható, 

 - vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken, 

kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható; 

- szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 

szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható. 

Ezt a cafetéria-juttatási elemet választóknak a főkártya megrendeléséhez a 4. mellékletben 

megjelölt adatokat, és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot a 5. melléklet szerinti 

nyomtatványt kell kitöltenie. A kártya megrendelése a dolgozó igénylése alapján a 

Pénzügyi Irodán keresztül a közös hivatal pénztárosának feladata. A kártya 

megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban az igénylőt 

semmilyen költség nem terheli. 

 

D) Iskolakezdési támogatás   

Iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-áig adható. A dolgozó által kitöltött 

nyilatkozat - 6. melléklet - alapján a közös hivatal Pénzügyi Irodája az iskolakezdési 

támogatások összegéről analitikus nyilvántartást vezet. 

Iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a köznevelésben  

részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a 

kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító - 

papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott - utalvány formájában juttat, feltéve, 

hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett 

gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam 

hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult 

szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak 

(ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a 

juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz. 

 

E) Étkezési juttatás 

Étkeztetési juttatás a munkavállaló választása szerint Erzsébet-utalvány formájában 

juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló 

jogviszony minden megkezdett hónapjára a max. havi 8 ezer forintot meg nem haladó 

rész. 

 

3. A cafetéria-juttatás keretösszegének felhasználása 

Az éves keretösszeg az adott évben, a jelen szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás 

igénybevételére használható fel. 

3.1. Nyilatkozat a cafetéria-juttatás keret igénybevételéről   

a) A tárgyév január 1-én a KTTV. hatálya alá tartozó dolgozó nyilatkozatában, írásban 

vagy elektronikus úton a tárgyév március 1-éig köteles nyilatkozni arról, hogy a cafetéria-

juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. 

b) Amennyiben a dolgozó jogviszonya év közben keletkezik a jogosult, a cafetéria-

juttatás éves keretösszegének időarányos részére jogosult. A keretösszeget ezer forintra 

kerekítve kell megállapítani. A jogosultsági idő számításakor az adott évi naptári 

napjainak számát kell figyelembe venni. A dolgozót a jogviszony keletkezésekor 

tájékoztatni kell a részére megállapított keretösszegről. Amennyiben a dolgozó 



jogviszonya év közben keletkezik írásban vagy elektronikus úton köteles nyilatkozni 

arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. 

A nyilatkozat-tétel önhibából történő elmulasztása Ha a dolgozó a juttatásról való 

nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztja, akkor a munkáltató 

által meghatározott juttatásra jogosult. 

 

3.2. A nyilatkozat évközi módosítása   

A dolgozó által a cafetéria-juttatás adott évi keretösszegének igénybevételére vonatkozó 

nyilatkozata adott évben egyszer, indokolt esetben módosítható. A módosításhoz meg 

kell adni a dolgozó számára szükséges tájékoztatást különösen arra vonatkozóan, hogy a 

keretösszegből mennyi a még fel nem használt kerete. A módosítás ismételt nyilatkozat-

tétellel történik, melyen meg kell jelölni a juttatás keret igénybevétel módosítás kért 

dátumát. A módosítási igényt úgy kell leadni, hogy az igény leadás és a módosítás kért 

időpontja között legalább egy hónap különbség legyen. A módosítás névre szóló utalvány 

esetében csak akkor lehetséges, ha a szerv még nem rendelte meg a dolgozó részére 

annak korábbi nyilatkozata alapján. 

 

4. Cafetéria-juttatás helyzete a dolgozó év közbeni jogviszonyának megszűnése 

esetén 

Ha a dolgozó jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó 

mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a jogviszony megszűnésekor 

a) amennyiben a juttatás vissza nem adható vissza kell fizetni, vagy 

b) amennyiben a juttatás természete miatt a juttatás visszaadható, a dolgozó választása 

szerint a juttatást vissza kell adni, vagy vissza kell fizetni. 

Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó halála miatt 

szűnik meg. 

 

5. Nem jogosult cafetéria-juttatásra   

Nem jogosult cafetéria-juttatásra: 

- a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem 

jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot, (A távollétek 

időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.) TRGY, GYED, 

GYES időszakára a cafetéria juttatás szünetel. Ismételt munkába állás napjától – 

beleértve a tárgyév előtti, valamint tárgyévre időarányosan megállapított és kivett 

szabadság időszakát is – a juttatás nyilatkozatának megfelelően ismét igényelhető. 

Amennyiben a dolgozó az időarányos részt meghaladó mértékben vett igénybe cafetéria-

juttatást, a többletjuttatást vissza kell fizetni, illetve a juttatást visszaadni a dolgozó év 

közbeni közszolgálati jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályok szerint. 

6. A cafetéria-juttatás elszámolására vonatkozó szabályok   

6.1. Utalványok   

Az egyes cafetéria-juttatások tényleges biztosítását azokban az esetekben, ahol a juttatás 

természete lehetővé teszi, utalványok formájában kell biztosítani. Utalványok formájában 

kell biztosítani különösen a következő juttatásokat adott évben a cafetéria-juttatásról való 

szabályozás szerint olyan választható juttatás, melyeket utalványként is lehet adni. 

Az utalványok utalvány típusonkénti igényléséről és az igények időbeli eloszlásáról 

kimutatást kell készíteni. Az utalványokat a költségtakarékossági szempontokat, valamint 

a költségvetési szerv likviditási helyzetét figyelembe véve kell megrendelni. Lehetőség 

szerint az utalványokat legalább 1 hónapra előre meg kell rendelni.   

Erzsébet utalvány Az étkezési utalványok esetében a dolgozónak, az utalványok 

ütemezési igényéről nem kell nyilatkozniuk, azt havonta egyenlő részletben kapják meg.  



Az első három hónapra vonatkozó utalványt március 15-ig kell átadni a dolgozó részére. 

A többi hónapokban a dolgozó részére az illetmény kifizetés napjáig ki kell adni. A 

dolgozó távolléte esetében az utalványt az első munkában töltött napon át kell adni. 

Az utalványok igényléséről, időbeli megoszlásáról a dolgozónak nyilatkoznia kell. Az 

igénylések alapján kell gondoskodni az utalványok megrendeléséről. Az utalványokat a 

dolgozó által megjelölt hónap 10.-éig kell kiadni. (Távollét esetében a határidőt követő 

első munkanapon kell kiadni.)   

Az utalványok nyilvántartása 

Az utalványokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást 

úgy kell kialakítani, hogy abból megállapítható legyen: 

- a beszerzés, visszavételezés időpontja, 

- értéke, 

- az utalványok címlete és db száma, azonosító sorszáma, 

- a kiadás időpontja, értéke, 

- az utalványok címlete és db száma, azonosító sorszáma. 

 

6.2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári és egészségpénztári hozzájárulás   

A hozzájárulás munkáltató általi hozzájárulását, beleértve a dolgozó által kiegészítést is 

nyilvántartás alapján kell utalni az érintett szervek részére. 

A dolgozó általi kiegészítésekről külön nyilvántartást kell vezetni. A dolgozótól a 

kiegészítését a dolgozó választása alapján: 

- a személyi juttatásából a munkáltatói utalás hónapjában le kell vonni, vagy 

- előzetesen a pénztárba be kell fizettetni. 

 

6.3. A Széchenyi Pihenő Kártya biztosításának szabályai   

A Pénzügyi Iroda 

- megrendeli az elektronikus utalványt. A megrendelésben munkavállalónként megadja a 

szükséges adatokat, közreműködik abban, ha a munkavállalója a közeli hozzátartozója 

részére társkártyát igényel. 

A kártyának alszámláira (szállás, étkezés, szabadidő) az önkormányzat a munkavállaló 

által kért és általa engedélyezett összegben biztosít utalvány összeget. 

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája az eljárása során betartja a 

Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. 

(IV. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseit. 

 

7. A cafetéria-juttatások biztosításának rendje   

7.1. A költségvetés tervezéskor a cafetéria-juttatásra felhasználható összeg 

meghatározása 

A költségvetési terv javaslat összeállításakor a polgármester és a jegyző köteles javaslatot 

tenni az érintett költségvetési évre vonatkozó cafetéria-juttatásra. A javaslatnak 

tartalmaznia kell: - a cafetéria-juttatással érintett dolgozók számát, valamint az ismert 

nem teljes évre való jogosultságokat, a cafetéria-juttatások személyenkénti éves keret 

összegét, valamint a dolgozók állományára vonatkoztatott összesített éves keret összeget.   

A keretösszeg meghatározásnál a személyenként meghatározott legkisebb és 

legmagasabb összeghatárokhoz kell igazodni.  

 

7.2. Az adott évi cafetéria-juttatásokkal kapcsolatos szabályok meghatározása február 15-

ig történik. 



A polgármester és a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetben jóváhagyott előirányzat 

alapján meghatározza személyenkénti éves cafetéria-juttatás keretösszeget, valamint a 

választható juttatásokat. 

 

7.3. A tárgyévre vonatkozó tájékoztatót és nyilatkozatot minden dolgozó számára 

elérhetővé kell tenni az önkormányzat tárgyévi költségvetésben meghatározott keret-

összeggel, az igénybe vehető juttatásokkal és azok összeghatáraival. 

A dolgozók részére el kell juttatni azt a nyilatkozatot, melyen nyilatkozhatnak az adott 

évi cafetéria-juttatás keretösszegük igénybevételéről. A nyilatkozatra fel kell vezetni, 

hogy a nyilatkozatot meddig kell leadni.   

7.4. A cafetéria-juttatás helyi nyilvántartási rendszerének működtetése   

Ki kell alakítani, illetve módosítani kell a nyilvántartási rendszert a választható 

juttatásoknak megfelelően. Biztosítani kell a dolgozónkénti évenkénti elkülönített 

nyilvántartást. 

7.5. A cafetéria-juttatás biztosítási rendjének meghatározása, felelősök kijelölése   

Az utalványok megrendeléséért, nyilvántartásáért, és kiadásáért a Pénzügyi Iroda tartozik 

felelősséggel. A nem utalványban nyújtott juttatások biztosítására vonatkozóan a 

jogosultságról, illetve a tényleges juttatásról havonta kimutatást kell készíteni. 

A kimutatás elkészítéséért, valamint a pénzügyi teljesítéséért a a Pénzügyi Iroda tartozik 

felelősséggel.   

8. Záró rendelkezések   

A szabályzat 2016. január 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a már folyamatban 

lévő igénylések végrehajtása során is kell alkalmazni. 

A szabályzatot Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2015. 

(XII…..) határozatával hagyta jóvá. 

A szabályzatban rögzített dolgozói nyilatkozatok jóváhagyása tekintetében a jegyző, a 

jegyző tekintetében a polgármester a jogosult. 

 

A Szabályzat mellékletei: 

1. melléklet Nyilatkozat a cafetéria keret felhasználásáról 

2. melléklet Nyilatkozat Önkéntes Kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról, munkáltatói 

hozzájárulás igényléséről 

3. melléklet Nyilatkozat Önkéntes Kölcsönös Egészség Pénztári tagságról, munkáltatói 

hozzájárulás igényléséről 

4. melléklet Igénylőlap OTP Széchenyi Pihenőkártya 

5. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

6. melléklet Nyomtatvány iskolakezdési támogatáshoz 

7. melléklet Nyomtatvány Cafetéria juttatás értékének visszafizetéséhez 

8. melléklet Igénylőlap OTP Széchenyi Pihenőkártya társkártya megrendeléshez 

 
Kelt: Nagykörű, 2015. december ”      ”. 

 

A Nagykörűi Községi Önkormányzat képviseletében: 

        /: Dr. Veres Nándor :/ 

         polgármester 

 

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében: 

        /: Szabó Szidónia :/ 

         jegyző 

 



Előterjesztés 

Kőtelek 517.hrsz-ú ingatlan eladására szóló tájékoztatásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015. november 16.-án Nagykörű Községi 

Önkormányzat képviseletében Kőtelek 517.hrsz-ú „Lakóház, udvar, gazdasági épület”, Kőtelek, Aradi 

út 7.sz alatti 942 m
2 

területű belterületi lakóházas ingatlanra adásvételi szerződést írtam alá. Az 

ingatlan olyan rossz műszaki állapotban volt, hogy annak felújítása az önkormányzatnak a jövőre 

nézve jelentős kiadást jelentett volna, továbbá a felújítás bekerülési költsége nem állt volna arányban 

jelenleg a Kőtelek településre vonatkozó ingatlanárakkal. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése alapján a 

polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek 

kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.  

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2013.(I.24.) rendelet 21. § (3) bekezdése szerint a polgármester saját hatáskörében az 

önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem 

dönthet. A polgármester a költségvetési évben, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, 

vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről a soron 

következő testületi ülésen a képviselőket tájékoztatni köteles. 

Kérem a T. Képviselő-testület utólagos jóváhagyását a fenti ingatlan adás-vétele ügyében. 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a tájékoztatásom megvitatni szíveskedjenek és hozzák meg 

döntésüket. 

Határozati javaslat 

 

……/2015. (XII. 16.) h a t á r o z a t 

Kőtelek 517.hrsz-ú ingatlan eladására szóló tájékoztatóról 

1/ Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kőtelek 

517.hrsz-ú „Lakóház, udvar, gazdasági épület”, Kőtelek, Aradi út 7.sz alatti 942 m
2
 területű belterületi 

lakóházas ingatlan eladásáról szóló tájékoztatást elfogadta. 

2/ A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a határozat 1/pontja szerinti ingatlanra Dr. Veres 

Nándor polgármester 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint vételár ellenében adásvételi-szerződést írt alá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Veres Nándor polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. Szabó Szidónia jegyző 

3. NKÖH Pénzügyi Iroda 

4. Sári Krisztián közbiztonsági referens 

5. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

6. Irattár. 

 

 

 

Nagykörű, 2015. december 14. 

/: Dr. Veres Nándor :/ 

polgármester 



 



 



 


