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Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról
tájékoztató
2.napirend
A Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és szervei
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a
2017. évben elvégzendő beruházások, felújítások megnevezését, kiadási összegét. Az
önkormányzati rendelet Önkormányzati fejezetének 4. számú melléklete 123.511 e Ft
összegben jelöli meg a beruházások összegét, 82.091 e Ft összegben a felújítások összegét.
Ezúton szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a második félévben végzett
beruházások, vagyongazdálkodási feladatok hogyan alakultak ( az első félévről a 2017. június
29-ai ülésen számoltunk be ) :
1./ Gyár utca aszfaltozásának folytatása megtörtént 23.746.510 Ft összegben, melyhez az
Unser Lagerhaus Kft 6 millió Ft összegben hozzájárult.
2./ Eperfasor útfelújítása és szegély építése történt önerőből, 5.393.717 Ft összegben.
3./ Forgalomtechnikai munkák elvégzése történt, ami közlekedési táblák beszerzésével és
felállításával 603.250 Ft összegben valósult meg.
4./ Gyár utca „kis körforgalom „kialakítását „végeztük el 2.169.655 Ft összegben.
5./ A Vasútállomáshoz vezető út megerősítése 3.613.633 Ft összegben történt.
6./ Parkoló építése az Orvosi rendelő mögött történt 793.439 Ft összegben.
7./ Víz-és szennyvízcsonk kiépítése történt a Dózsa körúti telkeinknél ( 260/4 hrsz ) 627.380
Ft összegben.
8./ Fűnyíró traktor vásárlása 2.249.900 Ft összegben, Platós tehergépjármű vásárlása
kommunális célra 500.000 Ft összegben történt.
9./ A Nagycenki temetőben elhalt sövény kiszedése, új sövény telepítése történt testületi
döntés alapján 2.427.224 Ft összegben.
10./ A pályázatainknál a TOP pályázat keretén belül 2 pályázat nyertességéről számolhattunk
be 2017. első félévében. A 2. félévben tovább folytatódott a nyertes pályázatok száma.
EFOP-4.1.7-16-2017-00268 pályázat, Próbaterem kialakítására 19.920.801 Ft összeget
nyertünk.
Költségvetési támogatás mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására
10.000.000 Ft összeget nyertünk.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat (Egészségház
felújítása)
+ önerő is kell hozzá
28.925.998 Ft ( ebből 27.446.302 Ft pályázat,
1.446.302 Ft önerő )
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TAO pályázat –Nagycenki Sportegyesület, aki a pályázatot beadta.
49.269.211 Ft összegű projekt (ebből 34.731.569 Ft TAO támogatás,
14.884.958 Ft önerő- Önkormányzat biztosítja az önerőt )
Településképi arculati kézikönyv készítése ( állami támogatás + önerő ) 2.857.500 Ft
( ebből 1 millió ft állami támogatás )
11. Korábbi telekalakításnál fizettünk több esetben földmérői díjat, összesen 158.750 Ft
összegben.
12. A vagyoneladások, vagyonszerzések 2017.év második félévében a következőképpen
alakultak:
- 3 db önkormányzati lakótelek eladása valósult meg, 2 esetben a Kövesmezei út
mentén, 1 esetben a Dózsa körúti telekkialakításoknál. A telkek két részletben történő
eladással voltak, a Dózsa körúti egyösszegű vásárlás volt.
- 6 db önkormányzati gazdasági célú telek eladása is megvalósult is, melyek egyenként
szinte 1 hektáros területek voltak. A telkek egyösszegben kifizetésre kerültek
önkormányzatunknak. ( Dömper Kft, Promt Holz Kft )
13. A 0119/4 hrsz-ú (volt Vízmű telep- Tűzoltószertár kialakítása) ingatlannál
2017. II. félévében 1.375.423 Ft összegben felújítás, fejlesztés, közművesítés történt.
14. 2016. szeptemberében döntött a képviselő-testület a közművesítési hozzájárulás
kivetéséről. Szeretném tájékoztatni a T. Testületet, hogy 12 telek esetében történt
pénzösszeg befizetés, 4 esetben házanként 109.000 Ft, míg 8 telek esetében 267.000 Ft. A
4 ház esetben azért kevesebb, mert az építkezésnél még csak az ivóvízközművet fizeti meg,
a használatbavételkor fizeti meg a csatorna közművet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a fentiekben felsorolt Önkormányzati beruházások
vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadását.

helyzetéről

és

………………../2018.(…..) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beruházások
helyzetéről és a vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló polgármesteri tájékoztatót,
és felkéri a polgármestert a beruházások folytatására, a pénzügyi kifizetések szakaszos
lebonyolítására.
A képviselő-testület jóváhagyja a költségvetésben nem tervezett, de elvégzett beruházások,
felújítások, karbantartások összegét.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: folyamatos
Nagycenk, 2018. január 18.
Csorba János
polgármester
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