
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 

Készítette:  

Markóné Kubicsek Erika pü. előadó 

Szabóné Kóbor Katalin pü. előadó  

 

ELŐTERJESZTÉS         
 

Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetése 

(2. forduló) 
         2. napirendi pont  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és 

b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) 

bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a felügyelete alá tartozó 

önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását 

éves költségvetés alapján folytatja. 

 

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet 

a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, melyet az Országgyűlés 2014. december 15-én 

fogadott el,  és 2015. január 1-jén lépett hatályba. A jegyző a tervezési folyamat során a 

Nagycenki Aranypatak Óvoda vezetőjével és informálisan a társult önkormányzatok 

polgármestereivel előzetesen egyeztetett. Az együttes ülésre 2015. február 05-én került sor, 

ahol elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, ami a Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzat költségvetésének részét képezi.   

 

Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a helyi önkormányzat által 

irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati 

rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül 

adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez (Ávr. 33.§. (1) bekezdése). 

 

A Mötv. 117.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási rendszer 

keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon 

a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – 

felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási 
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szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási 

rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.  

 A Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetését a Költségvetési és Gazdálkodási 

Bizottság és a képviselő-testület is megtárgyalta 2015. január 29-én.  

Az első fordulóhoz képest  a kiadás-bevétel csak néhány tételben jelentett változást:  

 

1./ Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Cofogon 

(továbbiakban: kormányzati funkción) a felújításoknál változás az első tárgyaláshoz képest, 

hogy az óvodában tervezett radiátor cseréjét a vezető óvónő a későbbi évekre tervezné, így az 

összeg kikerült, míg többlet kiadást jelent a ravatalozó lépcsőfelújítása, mely kiadása 635 e 

Ft-t jelent. 

 2./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása cofogon a tévesen jelölt áfa javításra 

került.(270 e Ft)  

3./ Zöldterület kezelés cofogon módosításra került a gépi kaszálás és áfa kiadása, mely 

összege: 356 e Ft. 

4./ A Civil szervezetek támogatásánál a Friends’ of Europe Egyesület támogatását 100 e Ft-al 

emeltük.   

5./ A Sportlétesítmények , edzőtáborok, működtetése, fejlesztése cofogon a Hangosító 

berendezésre tervezett összeget emeltük meg. 

6./ Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások cofogon terveztünk még az első lakáshoz 

jutók támogatására 500 e Ft-ot. 

7./ Az Egyéb kiegészítő szolgáltatások(Konyha) kiadásánál a mosogatógép javítására 150 e 

Ft-ot , valamint a konyha előtti járólapozásra 500 e Ft-ot tettünk. 

8./ A bevételeknél a Magyar Államkincstár által kiközölt 2014.évről áthuzódó 

bérkompenzációt terveztük.(163 e Ft) 

9./ A Tornacsarnok bérleti díját az óradíj emelés miatt 200 e Ft-al növeltük. 

10./ A telekértékesítés bevételére 5.500 e Ft-ot tettünk. 

11./ A tartalék összege így 15.371 e Ft. 

                          2015.évi  előirányzatunk összességében 344.639 e Ft 

 

Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek.  

Nagycenk, 2015. február 19.                                                                         Csorba János  

                                                                                polgármester                                                                                           


