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Megnevezése
1 Óvodaépítés a Szászfaluban
2 Borsos Miklós tér rendezése
3 parcellázási térképek elkészítése
A víztároló és kezelő állomás
4
modernizálása

5 Mezei utak felujítása

6 Községi utcák modernizálása

Tervezett beruházáslista - 2017

Tárgya
Két csoportos óvoda építése és felszerelése.
Tervezés és kivitelezés.
A Hivatal, Kultúrotthon, tömbházak, kazánház
környéki tér rendezése, szabadidős elemek
felszerelése
A község kültereületeinek (szántók, kaszálók,
erdős területek) felmérése, parcellázási térképek
elkészítése, a tulajdonlapok kiadása végett.
A víztározó tó feljavítása, a kezelő bázis
modernizálása, automatizálása.

Aktuális helyzet
Tervezés alatt, kormányprogramból való
finanszírozásra ígénylést adtunk be.
Leader pályázatból. A munkálatvégzésre a
közbeszerzés folyamatban.
A közbeszerzés előkészítés alatt.
Kivitelezés ekezdve 2016-ban, a
finanszírozás kormányprogramból
biztosítva.

9 mezei út felújítása Uniós alapokból. A
betervezett utak: Völgy, Déllő, Nagymezei árok Készül a pályázati dokumentáció, az idei
melletti, Szentmiklósi, Festettkeresztfa,
kiírásra tervezzük leadni.
Hosszúvész, Szegelet, Fülöpútja, Setétrét.
22 községi utca aszfaltozása Uniós alapokból:
Völgy, Temető utca, Kisút mellékútcái, Lukácsok,
Újnegyed, Madarászok, Farkasdomb, Nagyeger,
Készül a pályázati dokumentáció, az idei
Piac felé, Földeklábja, Középláb, Hosszúvész,
kiírásra tervezzük leadni.
Magyari, Új, Kulcsár, Mohos, Orbánok,
Alsókakas, Kakas (Somlyóvölgye rész),
Rokalyok,Habák, Czirjákkert.
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7 Járdaépítés a 126-os megyei út mentén

8

A községi szennyvízhálózat bővítése és
modernizálása

9 Tűzvédelmi felszerelések vásárlása
10

Riasztórendszer felszerelése a Csalóka
óvodához

11

Az V-VIII oszt. iskola fűtésrendszerének
felujitása

12

Csatornahálózat bővítése a 126-os megyei
út mentén

13 Óvoda felújítás és bölcsöde kialakítása
14

Az 1-es számú Köllő Miklós iskola
felujítása

15 Közvilágítás feljavítása

A Fő út mentén járdaépítése Hargita Megye
Megvalósíthatósági tanulmány leadva, a
Tanácsának programja által. A község része a
kivitelezési tervezés leszerződve.
tervezés, a munkálatot a Megyei Tanács végezteti.
Az ujonnan belterületté minősített zónákból a
szennyvíz összegyüjtése kötelező a
környezetvédelem utasítására. Ezért tervezzük a
Készül a pályázati dokumentáció, az idei
Lok, Erdőszád és Veresvirág részekig
kiírásra tervezzük leadni.
hosszabbítani a csatornahálózatot. A projekt része
a jelenlegi átemelőrendszerek modernizálása és
további kettő létesítése.
Tömlők, mélyszívó pompa beszerzése a
Kivitelezés alatt.
polgárvédelem részére.
A Csalóka óvodához (Fő u. 1531 sz)
Az iskola 2016-os ígénylése alapján, idén
riasztórendszer felszerelése.
lesz kivitelezve.
Az V-VIII osztályos iskola, az elmaradt
Az iskola 2016-os ígénylése alapján, idén
fűtésrendszerénél az elmaradt rész kicsereélése,
lesz kivitelezve.
felújítása.
Fogyasztók rákötése a rendszerre, a Fú út mentén.

Kivitelezés alatt.

A volt Községháza épületében müködő óvodarész
Pályázati dokumentáció elkészítése 2017felujítás és felszerelése, valamint bölcsöde
ben.
kialakítása a másik részen.
A Fő út melleti I-IV-es iskola épületének
Pályázati dokumentáció elkészítése 2017hőszigetelése, felújítása az ígények szerint.
ben.
A megvalósíthatósági tanulmány készül,
A közvilágtási égők cseréje hatékonyabbra,
kormányprogramból ígényeljük a
részleges távírányítás beépítése.
finanszírozást.
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16

A kultúrotthon felújítása és
felszereltségének bővítése

17 Autó vásárlás
18 Területvásárlások
19 Labdarúgópálya építése

20

A polgármesteri hivatal hőszigetelése és
akadálymentesítése

22 Keringető szivattyú az iskola számára
23 Piactér rendezése és kiépítése
24 A 61-es községi út modernizálása
25 Mohos mezei út felujítása – tervezés

Tűzvédelmi szakértői véleményeztetés elkészítése
és szükség szerinti átépítés, valamint felszerelés
bővítés.
Személygépkocsi vásárlás a hivatal számára, a
jelenlegit átadjuk az ivóvíz közszolgálatnak.
Szükségesség és lehetőség szerint, különböző
célokra vásárolunk területeket a község számára.
Egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
megépítése.
A hivatal külső szigetelése, tetőfedők és
nyílászárók cseréje, valamint mozgássérült feljáró
és belső akadálymentesítési munkálatok.
Tartalék szivíttyú a fűtésrendszerhez.
Rendezett, fedett standokkal ellátott piactér
kiépítése.
A 61-es községi út befejező szakaszának ( 2+600 3+880 km) aszfatozása, a lakott területen (Akadán
utca) járda építés.
A Mohosi mezei út feljavítása, mivel a pontozási
rendszer miatt kimaradt a pályázatból.
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2017-ben a terveket készíttetjük el,
lehetőség szerint pályázunk.
Az első félévben valósítjuk meg.
Lehetőség szerint járunk el.
Jeleztük szándékunkat a részvételre a
Román Labdarugó Szövetség kiírásán,
várjuk a további fejleményeket.
A létező tervek aktualizálása, ígényt
nyujtottunk be kormányprogramból való
finanszírozásra.
Az iskola által ígényelt beruházás.
Tervezés 2017-ben.
Tervek elkészíttetése, lehetőség szerint
finanszírozás ígénylés.
2017-ben a tervek elkészítése

