
Nagykőrös Város Önkormányzat 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Nagykőrös, 

Október 23. téri lakótelep 

útjainak felújítására 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2017. május 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

54/2017. (V.10.)        önkormányzati határozat 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 

pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 

meghirdetett pályázati felhívásra „Nagykőrös Október 23. tér útfelújítás” címmel benyújtott 

pályázatot az alábbiak szerint: 

 

1. A pályázat összköltsége bruttó 59.746.452 Ft, az igényelt támogatás bruttó 30.000.000 Ft. 

 

2. A pályázat benyújtásához, a pályázati cél megvalósításához szükséges bruttó 29.746.452 Ft 

önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a pályázatok önereje céltartalék előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges 

dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidők és felelősök:  

 

Határidő: 2017. 05. 10., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása : 1., 2. és 3. 

pont 

 

K.m.f. 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 Nagy  Balázs sk. Kiss Attila Csaba sk.  

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” című pályázati kiírásra 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2017. május 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

55/2017. (V.10.)        önkormányzati határozat 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (A felhívás kódszáma: 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-17) című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be: 

 

1/. 1. célterületre: „Vásártéri kiszolgáló épület építése” címmel, a Nagykőrös, külterület 

Vásártér (0247/2 hrsz) kiszolgáló épület építésére.  

 

   a.) A pályázat összköltsége bruttó 81.816.610,- Ft, az igényelt támogatás 50.000.000,- Ft, a 

szükséges önerő 31.816.610,- Ft. 

 

   b.) Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához és 

megvalósításhoz szükséges 45.000.000,- Ft önerőt a 2017. évi költségvetésében a pályázatok 

önereje céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 

 

 

2./ 2. célterületre: „Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1. sz. (hrsz: 2968) alatti Óvodakonyha 

korszerűsítésének II. ütem” címmel. 

 

   a.) A pályázat összköltsége bruttó 25.000.000,- Ft, az igényelt támogatás 20.000.000,- Ft, a 

szükséges önerő 5.000.000,- Ft. 

 

   b.) Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához és 

megvalósításhoz szükséges 10.000.000,- Ft önerőt a 2017. évi költségvetésében a pályázatok 

önereje céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 

 

3./ Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati támogatások elnyerése 

esetén a megvalósítást követő 5 éves fenntartási időszakban a fenntartási költségeket a 

mindenkori költségvetésében biztosítja. 
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4./ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázatok benyújtására, valamit a benyújtáshoz szükséges intézkedések megtételére, 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidők és felelősök: 

Határidő: 2017. 05. 10., Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester, A feladat leírása:  

Határozati javaslat 1., 2., 3., 4. pontjai. 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

 polgármester címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 Nagy  Balázs sk. Kiss Attila Csaba sk.  

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Kivonat hiteléül: 

 

 


