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Érdeklődők:  3 fő 
 
Napirend: 
 

1. A 2010. évi költségvetés III. módosítása 
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 
 

2. 2011. évi költségvetés I. tárgyalása 
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 
 

3. Széchenyi Village Kft közvilágítása 
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 

 
 
Ivánkovics Ottó: Szeretettel köszöntök mindenkit a 2011. február 10-i rendkívüli testületi 
ülésen. Mivel rendkívüli testületi ülés, egyéb napirendi pontok felvételére nincs lehetőség. Az 
előterjesztést és a meghívót a Képviselő-testület megkapta, Ben Sassi Lívia betegsége miatt 
nem tud részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképes a testület. Három napirendi 
pont került kiküldésre, aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 



 

Készült: 2011. február 10-i Képviselő-testületi ülésen. 

2 

1. A 2010. évi költségvetés III. módosítása 
 

Ivánkovics Ottó: Mind a szöveges részt, mind a táblázatokat megkapták a Képviselő-testület 
tagjai. Szeretném megkérdezni pénzügyes kolléganőket, van-e módosítási észrevételük? 
Nincs.  
Képviselő-testület tagjainak van-e kérdése, észrevétele? 
Nincs. 
Szavazásra bocsátom a kérdést, aki elfogadja a 2011. évi költségvetés III. módosítását, kérem 
kézfeltartással jelezze.  
 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, minősített többséggel fogadta 
el az önkormányzat és szervei 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) számú 
rendeletét módosító 1/2011. (II. 16.) számú 
rendeletét. 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

 
 

2. 2011. évi költségvetés I. tárgyalása 
 

 
Ivánkovics Ottó: Az önkormányzati törvény szerint folyó év február 15-ig kell I. tárgyalásra 
benyújtani a költségvetést, március 15-ig pedig el kell fogadni. A szöveges és táblázatos részt 
a képviselő-testület tagjai megkapták. Ez alapján a különböző intézmények és a Polgármesteri 
Hivatal részéről megfogalmazott igények láthatóak a kiadási sorokon, ezzel szemben a 
bevételi táblázatban látható, hogy 39 millió 783 ezer Ft hitelfelvételi igény jelentkezik, ha 
változatlan formában marad a költségvetés. Továbbra is azt a trendet kell követnünk, amit az 
elmúlt 4 évben tettünk, hogy hitelt ne vegyünk fel, hanem a rendelkezésünkre álló erőforrások 
erejéig nyújtózkodjunk. Valamint, hogy telek, illetve ingatlan értékesítésből vélt bevételként 
ne tegyünk be összeget, hanem törekedjünk fokozatosan az értékesítésre. Amennyiben ez 
megvalósul, akkor tudjuk érvényesíteni a bevételt. Ezek az összegek fejlesztésre fordíthatók.  
Kérdés, észrevétel? 
Nincs. 
Azt javasolom, hogy menjünk végig tételesen a bevételi tábla, majd az intézmények kiadási 
tábláinak sorain.  
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési tervezet bevételi és kiadási oldalát tételesen 
átbeszélte, a módosítási javaslatokat elfogadta, mely tételek jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képező költségvetési táblázatokban is megjelölésre és javításra kerültek.  
 
 
A módosított tételek 2011. évi előirányzata a költségvetés I. tárgyalása után 
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Bevételek: 
 
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 
Fénymásolás 15 e Ft 
Hirdetési díj 130 e Ft 
Hatósági engedélyezési, igazgatási szolgáltatási díj 
Bírságból származó bevétel 200 e Ft 
Bérleti és lízingbevételek 
Gyógyszertár bérlete 210 e Ft 
Mozi terem, volt tűzoltószertár bérbeadása 400 e Ft 
Egyéb bérleti díjak (iskola tornaterem, állvány) 600 e Ft 
Földbér, közterület használati díja 2000 e Ft 
Pénzügyi befektetések bevételei 
Osztalék bevétel (Vízmű Zrt.) 500 e Ft 
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. Belülről 
Központi költségvetési szervtől 
Pályázati támogatás iskola (NUSI) 75 e Ft 
Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit szervezettől 
Világörökségi Tanács Ikva Parti Napokra  175 e Ft 
 
Kiadások: 
 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. ruházati költségtérítések ei. 0 e Ft 
Köztisztviselők ruházati költségtér. ei.  (anyakönyvi) 30 e Ft 
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása ei. 720 e Ft 
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étk. hozzájár. ei. 144 e Ft 
Fejlesztési kiadások  
Világítás, központi-fűtés korszerűsítés 
 500 e Ft 
Önkormányzati jogalkotás 
Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata 
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása ei. 144 e Ft 
Adatátviteli célú távközlési díjak ei. 20 e Ft 
 
Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása ei. 144 e Ft 
Adatátviteli célú távközlési díjak ei. 10 e Ft 
Reklám és propaganda előirányzata 0 Ft 
 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Külterületi utak karbantartása, árkok tisztítása 100 e Ft 
 
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Telekkialakítás iparterületnél 200 e Ft 
Közművesítés iparterületnél 0 e Ft 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Fejlesztési kiadások 
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Széchenyi tér KMB-iroda felújítása, átalakítása 0 e Ft 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Fejlesztési kiadások 
Vágóhíd felújítása 500 e Ft 
 
Közvilágítás 
Fejlesztési kiadások 
Gyár u. 54-56. (Szigetvár) közvilágítás bővítés 0 e Ft 
Gyár u. 60-66. közvilágítás bővítés 190 e Ft 
Széchenyi Village közvilágítása 125 e Ft 
 
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
Közalkalmazottak alapilletményének ei. 1176 e Ft 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ei. 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 216 e Ft 
Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerz. ei. 250 e Ft 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés ei. 30 e Ft 
Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiad. ei. 400 e Ft 
Fejlesztési kiadások 
Benzinmotoros sövénynyíró 0 e Ft 
Önjáró fűnyíró 0 e Ft 
Széchenyi tér felújítása 28000 e Ft 
Közbeszerzési díj, pályázat, műszaki ellenőr 300 e Ft 
 
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ei. 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 144 e Ft 
 
Civil szervezetek működési támogatása 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 700 e Ft 
Körzeti megbízott támogatása 50 e Ft 
 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 288 e Ft 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés ei. 40 e Ft 
Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata 
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadási ei. 200 e Ft 
Fejlesztési kiadások 
Fűnyíró beszerzése 0 e Ft 
 
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 1296 e Ft 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés (9 fő) 30 e Ft 
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Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 
Reprezentáció ei. (Szent György napi rendezv.tám.) 35 e Ft 
 
Konyha kiadásai 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 
Közalkalmazottak étekzési hozzájárulásának ei. 288 e Ft 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása 
Étkezési hozzájárulás 144 e Ft 
Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei. 80 e Ft 
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei. (előfizetés) 40 e Ft 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 
Közalkalmazottak túlóra díjának ei. 350 e Ft 
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj ei. 100 e Ft 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 528 e Ft 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai 
Étkezési hozzájárulás ei. 144 e Ft 
 
Irodaszer, nyomtatvány 
Irodaszer, nyomtatvány kiadási ei. 100 e Ft 
 
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 
Könyvbeszerzés kiadási ei. 100 e Ft 
 
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek kiad. ei. 
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek kiad. ei.130 e Ft 
Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha 
Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés ei. 0 e Ft 
 
Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata 70 e Ft 
Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiadások 
Belföldi kiküldetés 50 e Ft 
Reprezentáció ei. 0 e Ft 
 
Számlázott szellemi tevékenység kiadása 
Számlázott szellemi tevékenység kiadási ei. 600 e Ft 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 
Közalk. túlóra díjának ei, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj ei. 725 e Ft 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 1068 e Ft 
Irodaszer, nyomtatvány 
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási ei. 150 e Ft 
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 125 e Ft 
Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 
Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, 
 szakmai informatikai eszközfejlesztés 100 e Ft 
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Munkaruha, védőruha formaruha, egyenruha 
Munkaruha, védőruha formaruha, egyenruha kiadási ei. 0 e Ft 
Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata 80 e Ft 
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 
Iskolaismertető kiadványok, jubileumi év 40 e Ft 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai 
Étkezési hozzájárulás ei. 72 e Ft 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha kiadási ei. 0 e Ft 
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj ei. 75 e Ft 
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások előirányzata 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának ei. 132 e Ft 
Irodaszer, nyomtatvány 
Irodaszer, nyomtatvány kiadási ei. 15 e Ft 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha kiadási előirányzata 0 e Ft 
 
Ivánkovics Ottó: Aki a 2011. évi költségvetés I. tárgyalásánál a módosításokat elfogadja, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

19/2011. (II.10.) Kt határozat 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I. 
tárgyalásánál a tervezett előirányzatokat a 
módosításokkal elfogadja. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre a 
módosításokkal változtatott rendelettervezetet 
terjessze elő. 
 
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

                            Dr. Pintér Gábor jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 
 

 

3. Széchenyi Village Kft közvilágítása 
 

Ivánkovics Ottó: Az lenne a határozati javaslatom, hogy készüljön egy megállapodás a 
Széchenyi Village Kft és a Nagycenki Önkormányzat között, amiben a 2011. évi közvilágítási 
költségei ¼ -ét átvállalja. Tehát készüljön egy 4 évre szóló szerződés, melyben minden évben 
25-25 %-al nagyobb részt vállalunk.  
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Aki ezt így elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással. 
 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
20/2011. (II.10.) Kt. határozat 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre 2011. 
március 01-től 2014. december 31-ig szóló időintervallumra részben átvállalja a Széchenyi 
Village lakópark közvilágításának villamos-energia költségeit.  
A támogatás formáját a következőkben határozza meg: az első évben a közvilágítási 
villamos energia-költségek 25%-ának, a második évben a közvilágítási villamos energia-
költségek 50%-ának, a harmadik évben közvilágítási villamos energia-költségek 75%-ának, 
a negyedik évben a közvilágítási villamos energia-költségek 100%-ának kifizetését vállalja 
át az önkormányzat. 

Az átvállalt közvilágítási alapdíjat 34.523,- Ft/hónap – azaz Harmincnégyezer-
ötszázhuszonhárom forint – határozza meg, azaz erre az összegre értendő a támogatás 
mértéke.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szerződés elkészítésére, és kéri hogy a tárgyévi 
költségvetés tervezésekor a pénzügyi kötelezettségvállalást vegye figyelembe. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közvilágítási villamos-energia díj 
átvállalási szerződés aláírására a Széchenyi Village Kft-vel.  
  
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 
              Dr. Pintér Gábor jegyző 
Határidő: 2011. február 28. 
 
 
 
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, a testületi ülést bezárom. 
 
 
 
Jegyzőkönyv lezárva. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 dr. Pintér Gábor Ivánkovics Ottó 
 jegyző polgármester 


