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3.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2016.(II.12.) rendeletében
határozta meg a város 2016. évi költségvetését. A Képviselő-testület döntése értelmében a féléves adatok figyelembevételével - a felhalmozási kiadások a szeptemberi testületi ülésen felülvizsgálatra kerülnek, esetleges azonnali beszerzések, műszaki akadályok miatt az
egyes tételek között átcsoportosításra nyílik lehetőség.
A mellékletben csatolásra került a 2016. augusztus 30. napjáig pénzügyileg teljesített felhalmozásokról készített beszámoló, illetve egy összesített pénzforgalmi jelentés, mely a
2016. július 30-ai állapotot tükrözi. A pénzforgalmi jelentésadatai alapján a tervezett működési bevételek 58,5%-ban realizálódtak, a tervezett kiadások 52,2 %-os teljesítést mutatnak.
2016. évben előrelátható nagyobb kiadások a Munkácsy utca felújítása, Szegfű utcai járda
kivitelezése, Temető melletti ingatlan kisajátítása, mely közel 55 m Ft-os tételt jelentenek.
A város gazdálkodása a tervezettnek megfelel, a beérkező számlák határidőre kiegyenlítésre kerülnek, a bevételek beszedése időarányos, mind az intézmények, mind a város napi
működése biztosított. Nem rendelkezünk információval sem az Urányi Sportcsarnok, sem az
általános iskola 2017. évtől történő üzemeltetésének feltételeiről, ezért tartalék képzése
indokolt lenne.
Meglévő műszaki állapot miatt az alábbi tételek soron kívüli kivitelezésére teszünk javaslatot:
Várható költség
[ezer Ft-ban]
1.

Az Árpád u. 40. szám alatti lakóépület bontása

2.

Gyalogátkelők létesítése

2.1.

Árpád u. – Kilátó u. kereszteződésben
- építés

- kiemelt megvilágítás
- tervezés
2.2.

Erzsébet utcában járda átvezetésnél gyalogátkelő
- építés

- kiemelt megvilágítás
- tervezés
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Megjegyzés

Költségvetésben nem
szereplő munka. Elvégzésére a lakók kiköltözésével lehetőség nyílt
A gyalogátkelő terve elkészült, az engedélyezése
megtörtént. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
Az előírt kiemelt megvilágítás megvalósítás alatt
áll.

A gyalogátkelő terve elkészült, az engedélyezése
megtörtént. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
Az előírt kiemelt megvilágítás megvalósítás alatt
áll.

2,3.

Gaál G. u. – Bercsényi u kereszteződésében gyalogátkelő kiépítése

3.

Villámhárítók készítése

3.1.

3.2

4.
5.

5.1.
5.2.
6.

3500

945

Új gyalogátkelő kiépítése
a Bercsényi u-ban, Csatlakozó járdák kiépítése a
Gaál G. utcában a gyógyszertár előtt már meglévő
járdától a Bercsényi u-i
járdáig, parkolók áthelyezése ároklefedéssel, tervezéssel és engedélyeztetéssel

Iskolai tornaterem, építés, mérési
jegyzőkönyvvel

700

189

Elkészült

Nagyiskola építés, állványozás és
mérési jkv. készítése

80

1.600

22

432

Új elektromos mérőhely kiépítése
a tornateremnél teljesítmény növelése miatt

120

600

32

162

Jankovich telepi strandon Krúdy
köznél a meglévő konténer WC
cseréje

3.550

689

3.550

959

- tervezés

- tervezés

Strandi WC-k építése

Kodály strandi WC felújítása

Kőpótlás a Jankovich telepi strandon a partvédőmű előtt a tómederben

7.725

Költségvetésben szereplő
tétel

1.275

Balatonboglár, 2016. szeptember 15.

Csere Viktória
osztályvezető

Gáspár László
referens

