
Feladat elvégezve

Uniós pályázatok Feladat kivitelezése folyamatban

Nem történt előrelépés

Új feladat

Ssz. Projekt megnevezése A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 márciusig Helyzet 2021 Szeptember elején Helyzet 2022 márciusában A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 szeptemberig

1
A csillagvizsgáló és környéke területrendezése a 

Csereháton
A tervezési és kivitelezési szerződés megkötése Az elindított közbeszerzés kiértékelési fázisban van

A közbeszerzésre egyetlen jelentkező jelentkezett, amely kizárásra 

került. Új kiírás szükséges. Új kiírás előkészítve.

Amennyiben az új kiírás során nem sikerül szerződést kötni, a magas önrész 

arány és a megemelkedett költségek miatt a finanszírozási szerződést 

felbontani. Új finanszírozási lehetőséget beazonosítani a projekt számára.

2
Tömbházszigetelések az Eminescu, 

Függetlenség és Építők utcákban
A kivitelezési szerződések megkötése Két kivitelezési szerződés megkötve.

Mindhárom kivitelezési szerződés megkötve. Egyik munka átadási 

formaságai elkezdődtek, másik két munka folyamatban.

Háromból egy átadott projekt (Eminescu), másik két projekten jelentős 

előrehaladás.

Kivitelezési szerződés megkötése Közbeszerzési dokumentumok előkészítve
Kivitelezési szerződés megkötve, amelyet a bíróság megsemmisített. 

Újra kell nyitni a közbeszerzés kiértékelését.
Megkötött szerződés, jelentős előrehaladás az építkezésben.

Berendezési közbeszerzés kiírása -
Nem történt jelentős előrelépés. Befoglalva a költségvetésbe külső 

tanácsadó a közbeszerzésre.
Megkötött szerződés, leszállított berendezési eszközök.

4 Idősek nappali foglalkoztatója A berendezési tárgyakra a közbeszerzés elindítása - Közbeszerzés elindítva Megkötött szerződés, leszállított berendezési eszközök.

Tó utcai rendezési tervezésre a szerződés megkötése Közbeszerzési dokumentumok előkészítve Közbeszerzés elindítva Megkötött szerződés, leszállított és engedélyeztetett tervek.

Tó utcai rendezési tervre a kivitelezési közbeszerzés 

kiírása
- A tervek jóváhagyása után tud esedékes lenni. Közbeszerzés elindítva.

Régészeti munkák és ásatások leszerződése -
Külső közbeszerzővel leszerződve, dolgozik a dokumentáción. 

Március folyamán SEAP-ra kerül

Megkötött kivitelezési szerződés, jelentős előrehaladás a régészeti 

munkákban.

Munkálatok kivitelezésének közbeszerzési kiírása -
A műszaki tervek ellenőrzés alatt a gyulafehérvári központban. Kiírás 

csak ezután lehetséges
Megkötött kivitelezési szerződés, elkezdett munkálatok.

6
A Bethlen Gábor általános iskola 

tornatermének felújítása
A berendezési tárgyakra a közbeszerzés elindítása -

Nem történt jelentős előrelépés. Befoglalva a költségvetésbe külső 

tanácsadó a közbeszerzésre
Megkötött szerződés, leszállított berendezési eszközök.

Projektmenedzsment szrződés megkötése - Szerződés megkötve. -

Tervezési és kivitelezési szerződés megkötése Az elindított közbeszerzés kiértékelési fázisban van Szerződés megkötve, munka elindítva. Jelentős előrehaladás az építkezésben.

Autóbuszok közbeszerzésének kiírása - Külső közbeszerzővel leszerződve, dolgozik a dokumentáción. Közbeszerzés elindítva.

Utcabútorzatok közbeszerzésének kiírása - Külső közbeszerzővel leszerződve, dolgozik a dokumentáción. Közbeszerzés elindítva.

Projektmenedzsment szerződés megkötése - Közbeszerzés elindítva Megkötött szerződés.

Tervezési és kivitelezési szerződés megkötése - Nem történt előrelépés. Közbeszerzés elindítva.

Autóbuszok közbeszerzésének kiírása - Nem történt előrelépés. Közbeszerzés elindítva.

Utcabútorzatok közbeszerzésének kiírása - Nem történt előrelépés. Közbeszerzés elindítva.

9 Kézműves, termelői inkubátorház létrehozása Tervezési és kivitelezési szerződés megkötése -
PUZ folyamatban, ennek elfogadása előfeltétel. Befoglalva a 

költségvetésbe külső tanácsadó a közbeszerzésre
Megkötött szerződés.

Projektmenedzsment szerződés megkötése - Szerződés megkötve. -

Tervezési szerződés megkötése - iskola -
Nem történt jelentős előrelépés. Befoglalva a költségvetésbe külső 

tanácsadó a közbeszerzésre
Megkötött szerződés, leszállított és engedélyeztetett tervek.

Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - 

iskola
- A tervek jóváhagyása után tud esedékes lenni. Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - iskola.

Tervezési szerződés megkötése - park és sportpálya -
Közbeszerzési dokumentumok elkészültek, Március folyamán SEAP-

ra kerül.
Megkötött szerződés, leszállított és engedélyeztetett tervek.

Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - park 

és sportpálya
- A tervek jóváhagyása után tud esedékes lenni. Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindíása - park és sportpálya.

ÚJ: Berendezési tárgyak közbeszerzésének elindítása N/A N/A Közbeszerzés elindítása.

10
A Tompa László általános iskola és környéke 

rehabilitációja és a minifoci pálya felújítása

VonalON mobilitás projekt, utcahálózat rész8

A Bányai János Szakközépiskola felújítása

A Székelyudvarhely-i “Székelytámadt” vár 

rehabilitációja

3

5

VonalON mobilitás projekt II. Rákoczi Ferenc 

utcai rész
7



Saját projektek

Ssz. Projekt megnevezése magyarul A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 márciusig Helyzet 2021 Szeptember elején Helyzet 2022 márciusában A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 szeptemberig

1 Az Ugron Gábor utca korszerűsítési munkálatai
A tervek legyenek elkészítve és álljon készen minden 

ami a munkálatok elkezdéséhez szükséges.
Munkálatok leállítva

Új mérések elkészültek, elküldve a tervezőnek. Engedély módosítás 

szükséges
Jelentős előrehaladás az építkezésben.

2
A Cserehát lakónegyedi és a Kórház mögötti 

ANL tömbházak körüli területrendezések

A munkálatok elkezdéséhez szükséges közbeszerzések 

befejezése és a kivitelezési szerződés aláírása
Szükésges engedélyek beszerzése Közbeszerzés folyamatban. Befejezett munkálatok.

3 Szejke strand

A modernizálásához szükséges megvalósíthatósági 

tanulmányok elkészítése és a tervezésekhez szükséges 

közbeszerzések kiírása

- Elkészült projektterv egy fürdő és kezelőközpont létesítésére. Megvalósíthatósági tanulmányra közbeszerzés kiírva.

4 Városi strand

A modernizálásához szükséges megvalósíthatósági 

tanulmányok elkészítése és a tervezésekhez szükséges 

közbeszerzések kiírása

DALI elkészítve, PT befoglalva a költségvetésbe. PT kiszerződve, tervezés folyamatban.

4 Városi uszoda
A majdani városi uszoda megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítésének kiszerződése.
Látványterv elkészítve Nem történt jelentős előrelépés.

Megfogalmazott igények alapján közbeszerzés megvalósíthatósági 

tanulmányra elindítva.

5 Városi stadion

A városi stadion felújításához szükséges új 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének 

kiszerződése.

- Nem történt jelentős előrelépés.
Megfogalmazott igények alapján közbeszerzés megvalósíthatósági 

tanulmányra elindítva.

6 Budvár negyed PUZ
A Budvár negyedi rendezési terv (PUZ) véglegesítése és 

lezárása
Rendezési terv véglegesítése

Dokumentáció teljesen elkészült, engedélyek megszerezve, megyei 

és helyi jóváhagyás szükséges.
Jóváhagyott PUZ.

7 Csereháti bölcsődéhez szükésges PUZ
A Csereháton építendő napközi körüli rendezési terv 

(PUZ) véglegesítése és lezárása
Területcsere végrehajtva, PUZ kiszerződése folyamatban. Jóváhagyott PUZ.

8
Városi stadion melletti ideiglenes helikopter 

leszálló kivitelezése
Ideiglenes leszálló létesítése - Nem megvalósítható -

9 Éjjel-nappali helikopter leszálló
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a tervezés, 

kivitelezés kiszerződése
-

Tervező beazonosítva, idei költségvetésben jelentősen nagyobb 

összeg betervezve tanulmányokra.
Elkészült megvalósíthatósági tanulmány.

10 Városi kutyamenhely Végleges átadás Garanciális problémák megoldása Átadás megvan, üzembe helyezés még nincs. Üzembe helyezett menhely.

11 ÚJ: PNRR pályázatok Kiírási feltételek a második negyedévben Előkészített és leadott PNRR pályázatok.

12 ÚJ: Közvilágítás pályázat - AFM Februárra volt igérve az útmutató , második negyedévre várható Előkészített és leadott közvilágítás pályázat.

13 ÚJ: Középület hőszigetelése pályázat - AFM A második negyedévre várható Előkészített és leadott hőszigetelési pályázat.

14 ÚJ: Városfejlesztési stratégia aktualizálása Elfogadott városfejlesztési stratégia.

15
ÚJ: 4 átjáró intelligens közvilágítással való 

felszerelése
Befejezett munkálatok.

16 ÚJ: Orbán Balázs iskola tornaterme Jelentős előrehaladás az építkezésben, átadásközeli állapot.

17
ÚJ: Wesselényi és Balcescu utcák 

kereszteződése
Megkötött kivitelezési szerződés, elkezdett munkálatok.

18 ÚJ: Városi terelőúut Megvalósíthatósági tanulmányra közbeszerzés kiírva.

Egyéb, a Polgármesteri hivatal működését érintő elvárások:

Ssz. Projekt megnevezése magyarul A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 márciusig Helyzet 2021 Szeptember elején Helyzet 2022 márciusában A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 szeptemberig

1 Polgármesteri kabinet

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.

Megoldva -

2 Városi kórház vezetőtanácsa
A városi korház vezetőtanácsi tagjainak véglegesítése, 

még 2021 szeptemberében.
Végleges -

3
ÚJ: Fontos, hosszú távú üzemeltetési szerződések 

megkötése - Hótalanítás
Legalább két évre szóló szerződés megkötve



4
ÚJ: Fontos, hosszú távú üzemeltetési szerződések 

megkötése - Zöldövezet karbantartás
Legalább két évre szóló szerződés megkötve

5
ÚJ: Fontos, hosszú távú üzemeltetési szerződések 

megkötése - Közvilágítás üzemeltetése
Legalább két évre szóló szerződés megkötve

6
ÚJ: Fontos, hosszú távú szerződések megkötése: 

Útjavítás
Legalább két évre szóló szerződés megkötve

7

ÚJ: Szejkefürdő - a mozgóárusokra vonatkozó 

működési szabályzat összeállítása, tájbaiilő 

standok elkészítése

Áprilisi tanácsülésre előkészíteni

8 ÚJ: Tömegközlekedési koncepció véglegesítése
Felelősök beazonosítva és megnevezve, hatástanulmány alapján a 

tömegközlekedés működésének megszervezése.

Más, az elvárási listában nem szereplő témák, amelyekben előrelépés volt

Ssz. Projekt megnevezése magyarul Megvalósítás Időszak Státusz

1 Anghel Saligny Fejlesztési Program 24 utcára leadott finanszírozási kérés - 49.1 M RON 2021 november Elbírálásra vár (min 10 mill Ron garantalt)

2 Környezetvédelmi Alap pályázatok (AFM) 2 leadott finanszírozási kérés - 5.85 M RON 2021 november Elbírálásra vár- Sziget utcai családorvosi rendelők, Csillagvár napközi

3
EU pályázat - POCU - Iskolaelhagyás 

visszaszorítása
leadott pályázat 2022 január Elbírálásra vár

4 DALI - Orbán Balázs Iskola elfogadott DALI 2021 november Finanszírozási forrás beazonosítására vár

5 DALI - Móra Ferenc Iskola elfogadott DALI 2022 január Finanszírozási forrás beazonosítására vár

6 Középület DALI (iskola, művház, stb.) megkötött szerződések, folyamatban lévő munka 2021 vége / 2022 eleje
PNRR vagy AFM pályázatra, Művelődési Ház, Palló, Villanytelep 

fogászati rendelők, Polgármesteri Hivatal  

7 UCECOM épület - harmadik emelet felújítás felújítva 2021 vége / 2022 eleje A Babas Bolyai TE-el közösen ősszel elindítani IT mesterképzést

8 Budvár szociális központ
Részleges felújítás - Norvég Alaptól elnyert támogatáson 

keresztül
2021/2022 eleje

9 Gazdasági stratégia elkészítve, bemutatás és elfogadás következik 2021/2022 eleje
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