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Várossá nyilvánítási pályázat benyújtása  

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2016. októberében megkeresett dr. Habil Trócsányi András tanszékvezető egyetemi docens           

( Pécs ) Nagycenk várossá nyilvánításával kapcsolatban. Trócsányi úr a korábbi években már 

egyszer megkeresett, ám akkor nem tekintettem potenciális kiugrási lehetőségnek a közigazgatási 

terület megnevezésének a változását. Idei évben viszont meghallgatva a tanszékvezető urat és 

áttanulmányozva az 1. sz. melléklet szerinti várossá nyilvánítási anyagot, úgy gondoltam, hogy 

nem dönthetek a lehetőség elutasításáról vagy elfogadásáról egymagam, a képviselő-testületet 

mindenképpen tájékoztatnom kell. Az októberi ülésen egyebek napirendben már tájékoztatást 

adtam a képviselő-testületnek a megkeresésről, valamint felkértem a képviselő-testület tagjait, 

hogy szólaltassanak meg néhány települési szervezeti vezetőt, közéleti embert, lakost ezzel a té-

mával kapcsolatban. Mai napi közmeghallgatásra szintén napirendi pontként kerül a várossá nyil-

vánítással kapcsolatos lakossági vélemények megismerése.   

 

Az elmúlt 1 hónapban tájékoztattam Firtl Mátyás országgyűlési képviselőt, illetve Ivanics Ferenc 

volt országgyűlési képviselőt, a megyei önkormányzat alelnökét a várossá nyilvánítási megkere-

sésről. Jegyző asszonnyal tájékozódtunk Lébény város polgármesterénél és jegyzőjénél helyileg a 

várossá nyilvánítás lépéseiről. 2013-ban nyerte el Lébény a városi rangot, és azóta a  vezetők 

tájékoztatása alapján előnyükké vált a várossá nyilvánítás. Tájékozódtunk még több város hon-

lapján keresztül is a városi üzemeltetési feladatokról.  

 

Ma a lélekszám határozza meg egy település feladatait, így településünknek, mivel az 2000 lako-

sú, annak megfelelően kell teljesíteni a feladatokat. Az állami normatíva finanszírozás is feladat-

lapú, ugyanakkor előnyösebb pozíció várható (iskola, óvoda, közigazgatás….területén ) sikeres 

várossá nyilvánítás esetén.  

 

Amennyiben az önkormányzat elindul a várossá nyilvánítási pályázatnál, akkor 2017. január kö-

zepére kell elkészíteni a pályázati anyagot, amit a Kormányhivatal törvényességi szempontból 

véleményez, és január 31-éig kell benyújtani a Miniszterelnökségre. Döntés 2017. augusztus 31-

éig várható.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Javasolom a várossá nyilvánítási eljárás elindítását, a pályázati anyag elkészítésére megbízás adását dr. 

Habil Trócsányi András vezetésével eljáró szervezetnek. A pályázat-írásáshoz a 2. számú melléklet  sze-

rinti anyagot terjesztették elő, aminél a  2 alternatíva van, amit felteszek megvitatásra és szavazásra.  

 

Az első alternatíva szerint 2,5 millió Ft alapdíj és 500 ezer Ft sikerdíj van. Sikertelen pályázat esetén, 

2018. évre 500 ezer  Ft aktualizálási díj, és 2018.évi nyertesség esetén 500 ezer  Ft sikerdíj.  

 

A 2. alternatíva esetén 1,5 millió Ft alapdíj és 2,5 millió Ft sikerdíj. Sikertelen pályázat esetén, 2018. évre 

500 ezer Ft aktualizálási díj, és 2018.évi nyertesség esetén 2 millió Ft sikerdíj.  
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…………………./2016.(…………..) önkormányzati határozat.  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a várossá nyilvánítási pályá-

zat benyújtását, melynek elkészítésére külső szakértőt kíván bevonni, dr. habil Trócsányi András tan-

székvezető  egyetemi docens vezetésével.  

 

A képviselő-testület vállalja  sikeres pályázat esetén a várossá válással kapcsolatos feladatokat. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a pályázat benyújtására, valamint előtte 

a szükséges adatszolgáltatások megadására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2017. január 15, illetve kormányhivatal által megjelölt  időpont szerint.  

 

 1.alternatíva szerinti  

 
………………./2016.(…) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a várossá nyilvánítási pályá-

zat benyújtását, melynek elkészítésére külső szakértőt kíván bevonni, dr. habil Trócsányi András tan-

székvezető  egyetemi docens vezetésével.  

 

A pályázatírási díj összege: 2,5 millió Ft alapdíj, + 0,5 millió F sikerdíj.  

 

Amennyiben a pályázat sikertelen, úgy a 2018. évi pályázatnál a pályázatírás összege 0,5 millió Ft, illet-

ve 0,5 millió Ft sikerdíj.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

VAGY 

2.alternatíva szerinti  

 

………………./2016.(…) önkormányzati határozat  

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a várossá nyilvánítási pályá-

zat benyújtását, melynek elkészítésére külső szakértőt kíván bevonni, dr. habil Trócsányi András tan-

székvezető  egyetemi docens vezetésével.  

 

A pályázatírási díj összege: 1,5 millió Ft alapdíj, + 2,5 millió F sikerdíj.  

 

Amennyiben a pályázat sikertelen, úgy a 2018. évi pályázatnál a pályázatírás összege 500.000 Ft, illetve 

2 millió Ft sikerdíj.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Nagycenk, 2016. november 17. 

Csorba János 

          polgármester  


