
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete  

az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 

5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

1.§ (1) Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról 

szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) E rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Nagykőrös Város településképének védelméről szóló 25/2017. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Településképi rendelet): 

 

a)  2. melléklet 1. pontjában nevezett országosan védett műemlék épületekre, 

b)  2. melléklet 2. pontjában nevezett „V1” feltétlen megtartandó és „V2” megtartandó 

helyileg védelemmel rendelkező épületekre.” 

  

(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) E rendelet hatálya kiterjed a településképet meghatározó épületekre is.” 

  

2.§ (1) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A pályázatot az önkormányzat általános esetben a tárgyévre vonatkozó költségvetési 

rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül, 2019. évben február 28. napjáig kiírja. Jelen 

rendelet hatálybalépése előtt megkezdett munkák támogatásához nem nyújtható be 

pályázat.” 

 

(2) A Rendelet 4.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A pályázatok befogadása a kiírástól az adott költségvetési évre e célra elkülönített 

pénzeszköz kimerüléséig, arra vonatkozó kötelezettségvállalásig folyamatos. A beadás 

legkésőbbi időpontját a pályázati felhívás tartalmazza.” 

 

(3) A Rendelet 4.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület soron következő ülésén történik.”  

 

3.§       A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) A pályázónak a pályázatban meghatározott munkák elvégzéséhez a munkák 

jellegéből adódó jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkeznie kell: 

a)  Településképi rendelet 37-41.§-ába foglaltak szerint lefolytatott, településképi 

bejelentés tudomásul vételét igazoló határozattal, vagy 

b) Településképi rendelet 34-36.§-ába foglaltak szerint lefolytatott, támogató 

településképi vélemény igazolásával, vagy 

c)  jogerős építési engedéllyel, 

d)  tervezői költségbecsléssel, vagy a munka teljes elvégzésére vonatkozó kivitelezői 

árajánlattal, 

e)  a pályázati kiírásban előírt dokumentációkkal.”  



4.§       (1) A Rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) A benyújtott pályázatokat az önkormányzat főépítésze a benyújtási határidőt követő 

10 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti.” 

  

(2) A Rendelet 9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„(3) A pályázatok elbírálása a felhívás közzétételét követő Képviselő-testületi üléseken 

folyamatosan történik.” 

 

5.§       A Rendelet 10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A Támogatási Szerződésben meghatározott támogatás felhasználásának határideje 

nem hosszabbítható meg.”  

  

6.§       A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a 

pályázati keretösszeget, valamint a támogatási egység értékét, mely 2019. évben 

400.000,-Ft. 

A pályázati keretösszeg kiegészülhet a pályázat kiírásakor rendelkezésre álló, az Étv. 

50.§-a szerinti összeggel.” 

  

7.§       (1) Ez a rendelet a 2019. 01. 01. napján lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

  

 

 Nagykőrös, 2018. november 30. 
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