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Nagykőrös Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az épített örökség helyi 

értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 

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

 

 

1.§  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az épített örökség helyi 

értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban rendelet) 4.§-a a következő (6) bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(6) Egy pályázati kiírás alkalmából egy épületre vonatkozóan több eltérő, önálló 

műszaki tartalmú felújítási munka (pl.: homlokzat felújítás, festés, nyílászáró csere; 

továbbiakban: felújítási egység) is pályázható.” 

 

2.§ A rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A 2.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott védelemre érdemes épületek esetében  

a) egy épületre adható támogatás összege nem lehet több mint 

aa) egy felújítási egység esetében a felújítási költség 50%-a, de maximum a 

költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 100%-a  

ab) két felújítási egység esetében a felújítási költségek 40%-a, de maximum a 

költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 150%-a  

ac) három vagy több felújítási egység esetében a felújítási költségek 30%-a, de 

maximum a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 200%-

a  

b) többlakásos lakóépület esetében az egy lakóegységre adható támogatás összege 

nem lehet több mint 

ba) egy felújítási egység esetében az egy lakóegységre jutó felújítási költség 50%-

a, de maximum a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 

33,33%-a 

bb) két felújítási egység esetében az egy lakóegységre jutó felújítási költségek 

40%-a, de maximum a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási 

egység 50%-a  

bc) három vagy több felújítási egység esetében az egy lakóegységre jutó felújítási 

költségek 30%-a, de maximum a költségvetési rendeletben meghatározott 

támogatási egység 66,66%-a 

c) közösségi célra használt épület esetében sem lehet több mint 

ca) egy felújítási egység esetében a felújítási költség 50%-a, de maximum a 

költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 200%-a 

cb) két felújítási egység esetében a felújítási költségek 40%-a, de maximum a 

költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 300%-a  

bc) három vagy több felújítási egység esetében a felújítási költségek 30%-a, de 

maximum a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási egység 400%-

a 

 

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

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

 

Nagykőrös, 2013. március 29. 

 

 

  Dr. Czira Szabolcs     Dr. Nyíkos Sára  

      polgármester              jegyző 

 

 


