
KÖZMEGHALLGATÁS 
2016

Tisztelettel köszöntjük 
Önöket!



A közmeghallgatás tematikája:

- Polgármesteri beszámoló

- Alpolgármesteri beszámoló 

- lakossági észrevételek – válaszok

- Nagycenk várossá nyilvánítása - pályázat



I.

Polgármesteri beszámoló:

- 2016-os költségvetés bevételeinek
és kiadásainak ismertetése

- 2016 évi fejlesztések részletes ismertetése

- 2017 évi tervezett fejlesztések



Bevételek
• Állami támogatás feladatfinanszírozásra:  

137 millió forint
• Helyi adó bevételek: 56 millió forint
• saját bevételek /lakás és föld bérletek, óvodai konyha 

bevételei, vízi közmű bérleti díjai, sportcsarnok bérlete, 
stb/: 39 millió forint

• ingatlan értékesítés Cukorgyári úton lévő telkek 
ÁFÁSAN / tervezett: 35 millió, megvalósulás: a meglévő 
31 db telket sikerült értékesíteni/ : 152 millió forint                                                                      

• Előző évi maradvány: 31 millió forint

Összes bevétel: 415 millió forint



TELEPÜLÉSI GAZDÁLKODÁS 2016
Bevételek



BEVÉTELEK
Állami támogatások

• Közös Önkormányzati hivatal                                           52 millió forint
• Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 

19 millió forint
• Óvoda                                                                                  38 millió forint
• Szociális feladatok                                                            9.7 millió forint
• Gyermek és szociális étkeztetés                                   16.1 millió forint
• Könyvtár, közművelődés                                                  2.2 millió forint

• összesen                                                                            137 millió forint



BEVÉTELEK
Állami támogatások



BEVÉTELEK
Helyi adó bevételek

• iparűzési adó                                                      27 millió ft
• telek adó                                                             10 millió ft
• építmény adó                                                       7 millió ft
• kommunális adó                                                  6 millió ft
• gépjármű adó (40%)                                           6 millió ft

• Összesen                                                             56 millió ft



BEVÉTELEK
Helyi adó bevételek



KIADÁSOK 
• Közös önkormányzati hivatal 55 millió ft
• Óvoda és konyha finanszírozás                                                              65 millió ft
• Település üzemeltetés 63 millió ft
• Értékesített telkek ÁFÁJA 32 millió ft
• Víz-szennyvíz hálózat üzemeltetése bérleti díjból                               14 millió ft
• Sportcsarnok üzemeltetés                                                                        8 millió ft
• Civil szervezetek támogatása, Széchenyi pályázati alap, nem önkormányzati 

rendezvények támogatása.                                                                        8 millió ft
• Egészségügy, védőnői szolgálat                                                             5,3 millió ft
• Szociális támogatások 5 millió ft
• Könyvtár                                                                                                1,7 millió ft

• összesen:                                                                                                        257 millió ft

• Fejlesztések, felújítások: 110 millió ft

• Mindösszesen: 367 millió ft



TELEPÜLÉSI GAZDÁLKODÁS 2016
Kiadások



TELEPÜLÉSI GAZDÁLKODÁS 2016

Fejlesztések, 
felújítások



Községháza 
felújítása

külső homlokzat vakolás, 
összes nyílászáró csere, udvar 

térkövezése, csapadékvíz 
elvezetés az udvarból, utcai 

kapu cseréje, díszterem fűtés 
korszerűsítése és díszítő 

festése, színpadi öltöző helyre 
állítása, ablakokra új 

függönyök, új színpadi 
függöny és működtető 

szerkezet/                  
37 millió ft

Fejlesztések, felújítások



Községháza 
alagsor és tető 

A felújításra 
felhasznált MNB 

támogatás 
visszafizetése.

25 millió ft

Fejlesztések, felújítások



Gyár utca, 
Vízimalom utca

útburkolat 
felújítás                                     

20 millió ft

Fejlesztések, felújítások



Közvilágítás 
kiépítése

Akácos út,  
Fűzfa köz

és Nyárfa köz 
4 millió ft

Fejlesztések, felújítások



Járdafelújítás

Soproni utca 
járdaszakasz felújítása 

/ tejautomata 
környékén/           
2 millió ft

Fejlesztések, felújítások



Telekvásárlás
Dózsa körúton a 

260/2 hrsz-ú 
6404 m2-es telek 

megvásárlása.                   
18 millió forint



Civil szervezetek 
beruházásának 

támogatása

Horgásztó építés 
támogatása                                                                        
3 millió frt

Tűzoltó őrs építésének 
támogatása                                                             
1 millió frt
Összesen                                                                                                       

4 millió forint



Fejlesztés, vásárlás, támogatás



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN
Bevételek összesen:  

415 millió forint

Kiadások összesen:                                            
367 millió forint

Különbség - jövő évi tartalék:                                         
48 millió forint

A falu biztonságos működtetése 
min. 10 millió forint tartalék 
képzését teszi szükségessé.



Költségvetési számok elemzése: 

Éves rendszeres „biztos” bevételek                                                      
236 millió forint

Éves rendszeres, „biztos” kiadások 
225 millió forint

Ingatlan értékesítés nélkül kb. 10 millió forint 
használható fel fejlesztésre évente.



2017 évi tervezett fejlesztések



Tervezett fejlesztések 2017
• Az új lakóparkunknál további 43 db telek 

kialakítása, víz- csatorna, villany és gáz közmű 
hálózat kiépítése.                       60 millió ft

• A 260/2 hrsz-ú telekből megosztással 7 db 
telek kialakítása, víz – csatorna közmű 
bekötése                                        5 millió ft

• Gyár utca útburkolat felújítása 20 millió ft
• Új Szigetvári szennyvíz átemelő építés                         

18 millió ft
• Eperfa sor és a névtelen utca aszfaltozása                                  

10 millió ft
• Cukorgyári út és Kövesmezei út közvilágítás 

kiépítése                                          6 millió ft
• Széchenyi village felé vezető gyalogjárda 

közvilágítás építése                        8 millió ft

Összesen: 117 millió ft



Tervezett fejlesztések 2017
Tervezett fejlesztések 

fedezete:
• 2016 évi költségvetés 

tartaléka                                                      
48 millió ft

• A kialakításra kerülő 7 db 
telek értékesítése                                

32 millió ft
• A kialakításra kerülő  43 db 

telekből 10 értékesítése                
50 millió ft

Összesen: 130 millió ft



Pályázatok

Beadásra került pályázatok 2016

• Egészségház teljes felújítása                                                          
60 millió ft

• Iskola teljes felújítása                                                                      
85 millió ft

• Óvoda bővítés és teljes 
felújítás                                                    

85 millió ft
Összesen: 230 millió ft

Beadásra kerülő pályázatok 2017
• Parkoló felújítása                                                                              

30 millió ft
• Járda felújítás a Vám utcában                                                         

20 millió ft
• Remete kápolna rekonstrukció 

szoborpark díszvilágítás            
20 millió ft

• Külterületi utak felújítása                                                                  
??

• Közterület fenntartás / gépek 
beszerzése/                                     
??



Köszönöm figyelmüket!


