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Nagycenk Nagyközség Önkormányzat 2012. évi gazdasági terve 
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság ajánlása 

 
 
Tervezetünk a község polgármesterével, alpolgármesterekkel, képviselőkkel történt egyeztetés 
és külsős lakossági, egyesületi kérések figyelembevételével lett összeállítva. Az év folyamán 
természetesen a tervek változhatnak, figyelembe kell venni a felmerülő aktuális ügyeket (pl: a 
júniusban várható új közigazgatási törvényt, ami nem tudni, hogyan befolyásolja pénzügyi 
helyzetünket.) 
 
A 2012. évi feladatok: 

 Az év elején elkezdődött Széchenyi-tér felújítása 
 A Rákóczi utcában 100-120 méter járda építése 
 A Vám utcában 50-60 méter hosszban járdaépítés 
 Soproni utca 37-től 45-ig út megtervezése. 
 Játszótér felülvizsgálata, karbantartási javítások elkezdése. 
 Vízmű telep bővítése érdekében (kútfúrás) a Széchenyi MSZ-el tárgyalni, szerződést 

kötni. 
 Volt Vágóhíd helyzetének meghatározása, szükséges intézkedések megtétele. 
 Kapuvári víztársulattal megállapodás megkötése. 
 Önkormányzati épület felújítására pályázatok előkészítése. 
 Falumúzeum létrehozására az iskola melletti volt vizesblokk épületéből pályázat 

beadása, felújítás előkészítése. 
 Gyár utca 1-ből 11-be lakók áthelyezése. 
 Rozmán Szabolcs házától az Ikva patakig húzódó fasor tulajdonviszonyának 

rendezése. 
 Ipari park körüli utak, melyek állami tulajdonban vannak, önkormányzati tulajdonba 

kérése, hogy a jelenlegi állapot a későbbi beruházásokat ne gátolja. 
 Rendőrségi lakásokkal kapcsolatos tárgyalások elkezdése. 

 
A 2012-es évi fejlesztéseket természetesen csak biztos anyagi háttérrel lehet megvalósítani. A 
bizottság javasolja, hogy egy 10-15 milliós beruházási, fejlesztési alapot hozzon létre az 
Önkormányzat. Mivel az Önkormányzat a 2012-es évre nem tervezi az adók emelését, olyan 
források után kell néznünk, amelyek a lakosságot nem terhelik. Ilyen lehet az ipari park és 
lakópark folyamatos hasznosítása, fejlesztése úgy, hogy pl. lakópark esetében 70-80%-ot 
vissza kell fordítani a közműfejlesztésre, hogy az értékesítés hatékonyabb legyen. A bizottság 
javasolja, hogy a 2012-es éven átnyúló feladatok megvalósítása érdekében egy beruházási 
alap jöjjön létre, a beruházások anyagi hátterének biztosítására. Az alap, természetesen a 
leghamarabb megvalósítható feladatokra megfelelő anyagi háttérrel kell, hogy megvalósuljon.  
A 2012-es éven átnyúló beruházásokra a bizottság 5 alapot javasol. 
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5 alap: 
1. Lakóövezet-ipari park fejlesztése alap 
2. Utak-járdák fejlesztése alap  
3. Önkormányzati épület, faluközpont felújítása (pályázati önrész) alap. 
4. Gyár utca felújítása pályázati alap. 
5. Falumúzeum fejlesztési alap. (pályázati önrész) 
 
A bizottság javasolja, hogy a 2012-es évben az önkormányzat a folyamatos pénzügyi, 
gazdasági stabilitás, az intézmények jó működése érdekében szisztematikusan csak egy nagy 
feladatra koncentráljon, és lépésről lépésre valósítsa meg a fejlesztéseket. 
A választási cikluson átnyúló, a községet érintő ötleteket, javaslatokat is összegyűjtött a 
bizottság. Ezek hosszútávon meghatározó, idegenforgalmi, gazdasági szempontból is jó 
javaslatok. De ezeket a bizottság, egyelőre mint ötleteket, javaslatokat tudja kezelni. Az 
anyagi helyzet, a pályázati lehetőségek, a partnerek hozzáállása mind meghatározó, hogy ezek 
a tervek teljesüljenek a későbbiek során. 
 

 Deutschkreutz – Nagycenk határátkelő  
 Nagycenk- Pereszteg községek közötti útépítés 
 Gyár utca 1,4 km teljes szakasz felújítása 
 Szélkerékpark létrehozása Újtagon 
 Stb.. 

  
A bizottság azért dolgozik, hogy a polgármestert és a képviselő-testületet a legjobb tudása 
szerint segítse az előttünk álló feladatok elvégzésében. Ehhez kérjük támogatásukat, 
ötleteiket, javaslataikat a továbbiakban is.  
 
 
Nagycenk, 2012-01-24 
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