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Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok
ellátásáról tájékoztató
5. napirend
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a 2019. évben
elvégzendő beruházások, felújítások megnevezését, kiadási összegét. Az önkormányzati rendelet
Önkormányzati fejezetének 4. számú melléklete 180.252.751 Ft összegben jelöli meg a felújítások
összegét, 83.078.056 Ft összegben a beruházások összegét.
Ezúton szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az első félévben végzett beruházások,
vagyongazdálkodási feladatok hogyan alakultak:
1./ Temetőnél ravatalozó felújítás, előtető építés, valamint út és előtér kövezés volt betervezve:
Ennek a folyamatnak még az elején vagyunk, az ingyenes tulajdonba vétel a temetőnél az Egyháztól
megvalósult, elindítottuk a tervezést. Jelenleg zajlik a tervezéssel párhuzamosan a telekösszevonás. Az
építési engedély nyár végére, szeptemberre várható.
2./ Dózsa körúti telek közművesítésére 3.136.900 Ft összeget fizettünk, 5 telekre. A vállalt
kötelezettségünket így teljesítettük.
3./ Tűzoltóőrs építésére 2019. első félévben 2.708.614 Ft összeget fizettük ki ( járólapozás 1.566.729 Ft, betonozás: 374.650 FT;Ř műszaki ellenőr 340.000 Ft; nyílászárók 177.235 Ft , egyéb
költségre 250.000 Ft )
4./ Tárgyak, bútorok megrendelése volt az óvodában-bölcsődében :1.069.950 Ft , valamint az
Egészségházban padokat rendeltünk 357.400 Ft összegben.
5./ Közvilágítás felújítására a Széchenyi Village-ben: 348.829 Ft-ot fizettünk ki.
6. / Engedélyeztetési díjak: Az óvodában tűzjelző rendszer engedélyeztetési eljárására, tervezésére
250.000 Ft összeget fizettük ki, valamint az egyik pályázatnál közbeszerzési szerződést kellett
módosítani, amire 110.000 Ft összeget fizettük ki.
7./ Parkoló, kerítés épül az óvoda, iskola mellett, aminél 3.845.268 Ft összeget fizettünk. Zöldterület
pótlásra, felújítására a Tünde Virágboltnak fizettünk 730.847 Ft-ot,
8./ Út-és csapadékvíz-elvezetésre kifizettünk ki : 31.724.892 Ft összeget ( Cukorgyári út, Soproni
utca...stb. )
9./ A Rendezési terv komplex módosításánál az előzetes tájékoztató a településfejlesztési koncepciónál
elkészült, illetve a 2 egyeztetési anyag is , azok részszámlája 2019.év 1. felében kifizetésre került, 3
alkalommal fizettünk szerződés szerint: 254.000 Ft; 1.968.500 Ft; 3.937.000 Ft összege.
10./ Korábbi telekalakításnál fizettünk több esetben földmérői díjat, illetve összesen az első félévben
654.050 Ft összegben. ( telekhatár-rendezés is volt )
11./ A pályázatainknál már több alkalommal beszámoltunk róla, hogy mennyi sikeres pályázataink
voltak 2017. év végén, aminek 2018. és 2019.évben a végrehajtását bonyolítottuk/bonyolítjuk.
- a TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú, Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg
községek között című projekt esetében az elnyert támogatás összege 298.935.463 Ft . Ennél a
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beruházásnál az első félévben kifizettük az alábbi tételeket: Impulzus Kft-nek a szemléletformálási
tevékenységre 1.500.001 Ft összeget ,valamint a nyilvánosság biztosítására 300.001 Ft összeget,
Lagler Andrásnak fizettünk ki a projektben rendezvényszervezésre: 1.447.800 Ft-ot.
Folyamatosan fizettük havonta a projektmenedzser szervezetnek a megbízási díjakat, aminek május
végén volt az utolsó esedékessége.
-a TOP-1.4.1-15-GM1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése címmel
elnyert támogatás 94.620.389 Ft . Ennél a beruházásnál az első félévben fizettük ki :
épületenergetikai szakértői tevékenységre : 675.000 Ft-ot
épületszerkezeti szakértői tevékenységre : 675.000 Ft-ot
műszaki ellenőrzés végszámlájára 435.000 Ft-ot,
kivitelezői 2 esetben fizettünk, a III. részszámlára: 14.912.165 Ft-ot, valamint a végszámlára
16.945.086 Ft-ot ( fordított áfa )
bútorokra előleget 2.361.702 Ft-ot
Alex bútor felé kisbútorok, berendezési tárgyakra 719.254 Ft-ot
akadálymentesítéshez szakértés + nyilatkozat 127.000 Ft
-EFOP-4.1.7-16-2017-00268 pályázat, Próbaterem kialakítására 19.920.801 Ft összeget nyertünk.
Ennél a beruházásnál az első félévben kifizettünk a kivitelezésre 6.521.070 Ft, valamint 1.760.869 Ft
összeg áfát a NAV felé megfizettünk ( fordított áfa )
- Költségvetési támogatás mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására 10.000.000 Ft
összeget nyertünk. Ezzel a beruházással már elszámoltunk, a szükséges adminisztrációt lefolytattuk,
értesítést még nem kaptunk róla, hogy elfogadták az elszámolást. A teljes beruházás: 15.000.000 Ft
volt.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat (Egészségház felújítása)
28.925.998 Ft. A projektet lezártuk, elszámoltunk vele, még értesítést nem kaptunk az elszámolás
elfogadásáról.
-a HIM-HF17 kódszámú pályázati kiírás CPI/270-13/2018 nyt. számú Támogatási szerződéssel
támogatott „Nagycenki temetőben (Nagycenk 452/2 hrsz) található Széchenyi Alajos kriptájának
helyreállítása” címmel pályázati projektre az önkormányzat 50.000.000 Ft támogatást kapott. Ezt a
beruházást lezártuk, elszámoltunk vele, értesítést még nem kaptunk az elszámolás elfogadásról.
-Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése sikeres pályázatnál előlegszámlára 9.413.748 Ft összeget fizettünk ki
a Készenlét Zrt-nek.
Már lassan 3 éve döntött a képviselő-testület a közművesítési hozzájárulás kivetéséről. Szeretném
tájékoztatni a T. Testületet, hogy 13 telek esetében történt a 1. félévben pénzösszeg befizetés
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a fentiekben felsorolt Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási
feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadását.
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………………../2019.(…..) 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, 2019. június 17.

Csorba János
polgármester
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