
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatás el-

látásának támogatására 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. január 14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

1/2014. (I.14.)                önkormányzati határozat 

 
1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Minisztérium „2013. évi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biz-

tosító települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása részére” elnevezésű 

pályázati felhívására pályázatot nyújt be. 

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-t a 

pályázati kiírás közszolgáltatóra vonatkozó részének előkészítésére, és az ismert adatokból megál-

lapítható finanszírozási hiány (közszolgáltatási díj kompenzáció) meghatározására, a pályázati ki-

írásban rögzített feltételek teljesítéséhez szükséges módon és időben.  

 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. pont szerint megállapított finanszírozási 

hiány (közszolgáltatási díjkompenzáció) mértékének 100 %-ra történő pályázat benyújtását támo-

gatja.  

 

4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására. 

 

5.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. érte-

sítését. 

 

Határidő:     2014. január 20.: 4. pont    

    2014. január 14.: 1; 2; 3; 5 pontok 

 

Felelős:     Dr. Czira Szabolcs polgármester: 1; 2; 3; 4; 5 pontok    

                         Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató: 2; 4 pontok      

 

 

K.m.f. 

 

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

 polgármester címzetes jegyző 

  

 Nagy Balázs sk.                                                    Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat 

adósságának átvállalása 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. január 14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

2/2014. (I.14.)               önkormányzati határozat 

 

1. A Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország 2014. évi köz-

ponti költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Ál-

lam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2.  A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem ren-

delkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szol-

gált.  

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 

miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 

legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezé-

sét követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormány-

zatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  2014. február 28. 

 

K.m.f. 

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

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 Nagy Balázs sk.                                                     Szabóné Irházi Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 

Kivonat hiteléül: 


