
1. -es számú prioritási lista, 2021. szeptember 3.

1. EU projektek:

EU projektek

Ssz
.

Projekt
megnevezése
magyarul

Projekt hivatalos
megnevezése románul

SMIS kód

A Szabad Emberek
frakciójának
elvárása 2022
március 1-ig

1

A csillagvizsgáló és
környéke
területrendezése a
Csereháton

Amenajarea zonei verzi
Cserehát prin
reconversia si
reutilizarea terenului,
respectiv
refunctionalizarea
clădirii degradate al
observatorului
astronomic din
municipiul Odorheiu
Secuiesc, Jud. Harghita

114758

A tervezési és
kivitelezési
szerződés
megkötése

2

Tömbházszigetelése
k az Eminescu,
Függetlenség és
Építők utcákban

Reabilitarea termică a
blocurilort Str.
Eminescu, Str.
Independentei, Str.
Constructorilor

118380
A kivitelezési
szerződések
megkötése

3
A Bányai János
Szakközépiskola
felújítása

ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE LA
COLEGIUL TEHNIC
„BANYAI JANOS”

120315

A kivitelezési
szerződés
megkötése és a
berendezési
közbeszerzés kiírása

4
Idősek nappali
foglalkoztatója

Reabilitare,
modernizare, extindere
şi echipare clădire
"CASA SENIORILOR" (
pentru servicii sociale

112958

A berendezési
tárgyakra a
közbeszerzés
elindítása

1



fără cazare destinate
grupului vulnerabil
persoane vârstnice

5
A Székelyudvarhely-i
“Székely Támadt”
vár rehabilitációja

Dezvoltarea integrată a
Cetății Székely Támadt
din Municipiul Odorheiu
Secuiesc prin: Ob.1
Realizarea centrului
cultural recreativ; Ob.2
Reabilitarea
infrastructurii stradale
aferente

123147

A Tó utcai rendezési
tervre a szerződés
megkötése és a
kivitelezési
közbeszerzés kiírása.
A várban szükséges
régészeti munkák és
ásatások
leszerződése és a
várban szükséges
munkálatok
kivitelezési
közbeszerzésének
kiírása.

6

A Bethlen Gábor
általános iskola
tornatermének
felújítása

REABILITAREA, DOTAREA
SĂLII DE SPORT ŞI
ETAJAREA, EXTINDEREA
ANEXEI SĂLII DE SPORT
LA ŞCOALA
GIMNAZIALĂ ”BETHLEN
GÁBOR” DIN ODORHEIU
SECUIESC

120298

A berendezési
tárgyakra a
közbeszerzés
elindítása

7
VonalON mobilitás
projekt II. Rákoczi
Ferenc utcai rész

Reabilitarea si
modernizarea
infrastructurii rutiere
din Municipiul Odorheiu
Secuiesc în vederea
diminuării traficului
rutier şi reducerea
emisiilor de carbon -
Strada II RAKOCZI
FERENC

121550

A
projektmenedzsme
nt és a tervezési és
kivitelezési
szerződések
megkötése és az
autóbuszok meg az
utcabútorzatok
közbeszerzésének
kiírása.

2



8
VonalON mobilitás
projekt, utcahálózat
rész

Reabilitarea si
modernizarea
infrastructurii rutiere
din Municipiul Odorheiu
Secuiesc în vederea
diminuării traficului
rutier şi reducerea
emisiilor de carbon -
Retea stradala

120881

A
projektmenedzsme
nt és a tervezési és
kivitelezési
szerződések
megkötése.
Amennyiben külön
lesz kiszerződve a
kivitelezés akkor
ennek a
közbeszerzésnek a
kiírásra való
előkészítése.
Ugyanakkor az
autóbuszok és az
utcabútorzat
közbeszerzésének
kiírása.

9
Kézműves, termelői
inkubátorház
létrehozása

Înființarea unui
Incubator de Afaceri
sectorial în municipiul
Odorheiu secuiesc

122733

A tervezési
szerződés
megkötése és a
kivitelezési
közbeszerzés
előkészítése kiírásra

10

A Tompa László
általános iskola és
környéke
rehabilitációja és a
minifoci pálya
felújítása

Îmbunătățirea calității
vieții populației din
Municipiul Odorheiu
Secuiesc Ob.1
Reabilitarea,
modernizarea,
extinderea și dotarea
școlii Gimnaziale Tompa
László Ob.2
Modernizarea,
reabilitarea și dotarea
terenului de sport și a
locului de joacă pentru
copii din interiorul

123205

A
projektmenedzsme
nt és a tervezési és
kivitelezési
szerződések
megkötése.
Amennyiben külön
lesz kiszerződve a
kivitelezés akkor
ennek a
közbeszerzésnek a
kiírásra való
előkészítése.
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Parcului Central
Municipal

2. Saját beruházások:

Szintén 2022 március 1.-ig megvalósítandó:

a. Az Ugron Gábor utca korszerűsítési munkálataihoz a tervek legyenek elkészítve
és álljon készen minden ami a munkálatok elkezdéséhez szükséges.

b. A Cserehát-i és a Korház mögötti ANL tömbházak körüli területrendezések
elkezdéséhez szükséges közbeszerzések befejezése és a kivitelezési szerződés
aláírása.

c. A Szejke-i és a városi strand modernizálásához szükséges megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítése és a tervezésekhez szükséges közbeszerzések kiírása

d. A majdani városi uszoda megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésének
kiszerződése.

e. A városi stadion felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésének kiszerződése.

f. A Budvár negyedi rendezési terv (PUZ) véglegesítése és lezárása
g. A Csereháton építendő napközi körüli rendezési terv (PUZ) véglegesítése és

lezárása
h. A városi stadion melletti ideiglenes helikopter leszálló kivitelezése
i. Az éjjel-nappali helikopter leszálló megvalósíthatósági tanulmányának

elkészítése és a tervezés, kivitelezés kiszerződése
j. A városi kutyamenhely végleges átadása

3. Egyéb, a Polgármesteri hivatal működését érintő elvárások:

a. Tisztázni kell a Polgármesteri kabinet funkcióját, tagjait és ezek
feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül. Ugyanakkor a kabinet
folyamatos beszámolási kötelezettséget kell vállaljon a Frakció irányába.

b. A városi korház vezetőtanácsi tagjainak véglegesítése, még 2021
szeptemberében.
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