
KÖZMEGHALLGATÁS 
2016



Alpolgármesteri beszámoló



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



Önkormányzat bevételei
• 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, ingatlan értékesítés áfája, 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



Bevételek
Állami támogatások  

137 millió ft
Összes önkormányzati bevétel  

415 millió ft



KIADÁSOK
• Közös önkormányzati hivatal / bérek és járulékaik, költségtérítések, Cafetéria, ezek a hivatal összes 

munkatársára vonatkoztatva, dologi kiadások, rezsi költségek/                                                         55 millió ft
• Óvoda és konyha finanszírozás                                                             65 millió ft                                                                                      
• Település üzemeltetés /,közvilágítás, parkok, járdák, utak, temető karbantartása kis felújítása, községháza , 

gondnokok bére járulékai, polgármester alpolgármester tisztelet díja és járulékai, költségtérítések, 
különböző tagdíjak, közüzemi számlák pl. víz, gáz, telefon,  önkormányzati rendezvények finanszírozása pl. 
szüreti napok, idősek napja, gyermek nap, mikulás ünnepség stb./                           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 / szociális segélyek, szociális étkezés, gyermek nevelési támogatás, temetési segély, 

gyermek születési támogatás, első lakáshoz jutási támogatás stb./                                                       5 millió ft
• Könyvtár                                                                                                1,7 millió ft
• Fejlesztések, felújítások 110 millió ft
• összesen:                                                                                                                    367 millió ft



TELEPÜLÉSI GAZDÁLKODÁS 2016
Kiadások



Kiadások 2016



Kiadások 2016



KULTÚRA, SPORT

tornacsarnok  
8 millió

civil szerveztek 
támogatása,
rendezvények, 
nemzetközi 
kapcsolatok
8 millió

könyvtár  
1,7 millió



Kultúra és sport szervezés
- Saját rendezvények szervezése, lebonyolítása
- Települési ünnepségek szervezése, 

lebonyolítása
- Előadások, tanfolyamok, klubok szervezése 

(könyvtár)
- Reprezentáció, fogadások
- Széchenyi emlékhelyek fenntartóival állandó 

kapcsolattartás, közös programok szervezése
- Nemzetközi kapcsolatok  - Charta



Kultúra és sport támogatás

Helyi kultúra és sport önkormányzati támogatása

Közvetlen támogatás
(anyagi, eszköz)

Közvetett támogatás
(logisztika, bérleti díjak)

• Működési 
támogatás

• Eseti támogatás
(rendezvények)

• Segítség a 
szervezésben, 

előkészítésben, 
lebonyolításban



Közvetlen támogatások 2016

Működési támogatás

Sportegyesület
Tűzoltó egyesület

Polgárőrség
Néptáncegyesület

FOE Nagycenk Egyesület
Összesen: 3.950.000ft

Eseti támogatás
Széchenyi alap

16 pályázat
1.500.000ft támogatás



Közvetett támogatások

- Rendezvényekhez helyszín és eszközök 
biztosítása ingyenesen

- Szervezéshez, lebonyolításhoz infrastruktúra 
biztosítása

- Reklámanyagok elkészítése, sokszorosítása
- Rendezvények reklámozása, propagálása
(honlap, Cenki Híradó)



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Galambkiállítás



Hagyományőrző disznótoros

Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

• III. Jelmezbál



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Nyugdíjas farsang



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

VII. Szalai Gergely emléktorna



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Birkózás – országos rangsorverseny



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

III. Európa futás



Horgásztó avatás - horgászversennyel

Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

III. Tündérexpressz



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

István nap a kastélyban



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Kézműves
táborok



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Széchenyi 225



Széchenyi 225

Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

XXI. Szüreti Napok



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Halloween



Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során

Bozsik labdarúgó utánpótlás tornák



Még 2016-ban lesz

A rendezvényekre 
sok szeretettel 

várunk mindenkit!



Köszönjük minden szervezet, magánszemély 
segítségét, akik 2016-ban munkájukkal 

hozzájárultak a nagycenki kulturális élet 
sokszínűségéhez, a rendezvények 
szervezéséhez, lebonyolításához.

Köszönöm figyelmüket!

Rendezvények 2016
Több, mint 100 rendezvény az év során


