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1. sz. melléklet 

 

 

 

- a Városüzemeltetés 2004. c. táblázat  

 utcabútor sorát csökkenti 2.000 E Ft-tal. 

 

- a Beruházás 2004. c. táblázat 

 Jobbágy u. támfal sorát csökkenti 4.000 E Ft-tal. Az idén a tervezés tud elindulni, a 

beruházás csak jövőre valósul meg. A tervezésre 1.000 E Ft maradna. 

 Egres u. híd önrész sorát csökkenti 6.500 E Ft-tal. Jelenleg a tervezés fázisában tart az 

ügy. Csak jövőre valósulhat meg a beruházás. A tervezésre 1.500 E Ft maradna. 

 Temető kisajátítás sorát csökkenti 10.000 E Ft-tal. Az idén már kifizettünk a 

kisajátításért 23.000 E Ft-ot. Egyezkedés stádiumában vagyunk a többi tulajdonossal, 

így nem várható, hogy az idén több pénzt tudnánk kifizetni. Tartaléknak maradna 

13.000 E Ft. 

 Ügyfélszolgálat kialakítása sorát csökkenti 18.350 E Ft-tal. Az idén, mint megannyi 

más beruházás, ez is csak a tervezésig jut el. A tervezési költség, pedig kifizethető a 

bank által fizetett bérleti díjból. 

 Termálkút fúrása sorát csökkenti 29.000 E Ft-tal. Jelenleg az elvi vízjogi engedély 

beszerzésének fázisában vagyunk. Nem valószínű, hogy a tavasz előtt a fúrásokat 

megkezdenék. 

 János u. járda sorát csökkenti 1.000 E Ft-tal.  

 

- a Felújítások 2004. c. táblázat 

 Intézményi felújítás sorát csökkenti 10.000 E Ft-tal. Az intézményi felújításokat ez ideig 

is a rendezési terv jóváhagyása miatt az Oktatási Alapítvány számlájára befolyt pénzből 

finanszíroztuk. Az alapítványra befolyt pénzösszegeket kizárólag intézményi 

felhasználásban lehet elkölteni. Az alapítvány számlájára várhatóan 7.000 E Ft érkezik 

még az idén, amely összeg elegendő a 2004-re betervezett intézményi felújításokra. 

 Egészségügyi épületek felújítása sorát csökkenti 3.000 E Ft-tal. A felújításra 

megkötötték a szerződést, brutto 5.000 E Ft szerződéses összegre. 

 Közintézmények világítás korszerűsítése 30% önrész sorát csökkenti 12.000 E Ft-tal. 

Az idei évben nem volt olyan pályázat e témában, ahol indulhattunk volna.  

 Bogdányi 34, kémény, tető sorát csökkenti 2.000 E Ft-tal. A házat kiürítettük, 

meghirdetjük hasznosításra, azzal a feltétellel, hogy a vállalkozó újítsa fel az épületet. 

 

- a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai c. táblázat 

 Főépítész sorát csökkenti 5000 E Ft-tal. 

 

 
 

 


