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2.számú melléklet 

 

ÚJ BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, TERVEZÉSEK  

Belterületi vízrendezési munkálatok: (1-4. pont TOP projekt javaslat része!) 

1. Szépvölgyi utca vízrendezés 

 záportározó építése: 11.430,- eFt  

 Szépvölgyi utca csap.-víz-elvezetés + útburkola:t 23.000,- eFt 

2. Vadvirág utca csap.—víz-elvezetés + útburkolat: 25.400,- eFt 

3. Rtótfalu déli övárok építés, Váci M. utca csap.-víz elvezetés, Fagyöngy 

utca csap.-víz elvezetés + útburkolat, csatlakozó árok kiépítése: 25.400,- 

eFt 

4. Május 1. út környezetében zárt vezeték cseréje, új vezeték építése 34.450,- 

eFt 

5. Felső utca átereszek cseréje, árok burkolása: 4.000,- eFt 

6. Egyéb kisebb vízrendezések beruházások: 8.000,- eFt 

 

131.680,- eFt 

Közlekedés építési munkálatok: (1-2.pont TOP projekt javaslat része!) 

1. Máriaújfalui zárt-csapadék csatorna építés járda-felújítás (sportpályától 

– Mfalu Hársas-tó felöli végéig cca. 1230 fm): 96.000,- eFt 

2. Mikes K. utca új útburkolat építés, csap-víz elvezetés: 8.900,- eFt 

3. Haris megálló gyalogos-átkelőhely, gyalogút építés (GYSEV, Ipari Parki 

cégek támogatásával?): 32.000,- eFt 

4. Járda felújítási program 20.000,- eFt/év 

5. Arany J. utca liget előtti szakaszán útburkolat, csapadékvíz-elvezetés 

felújítás, illetve 30 db új parkoló kiépítése: engedélyeztetése+kivitelezés 

+ műszaki ellenőrzés: 30.000,- eFt 

6. Honvéd utca sportpálya elé 14 db párhuzamos parkoló építése: 

engedélyeztetés+kivitelezés+műszaki ellenőr: 20.000,- eFt 

7. Fürdő utca útburkolat, csapadékvíz-elvezetés, új parkoló létesítése 

40.000,- eFt 

8. Kis utca rekonstrukció (Zrínyi M. utca – Bem J. utca közötti szakasza 

EuroVelo 14 kerékpárúttal érintett) tervezés, engedélyezés, 

burkolatjavítás (szélesítés), zárt csapadék-csatorna építés, járda felújítás: 

32.000,- eFt 

9. Széll Kálmán tér 19. mögötti parkoló bővítés, burkolás, forgalmi rend 

változás: 7.900,- eFt 

10. Széchenyi utca OTP mellett parkoló bővítése 20.000,- eFt 

11. Rákóczi úti orvosi rendelő előtt térendezés (térköves parkoló, járda 

felújítás, csap. víz elvezetés, utcabútorok): 9.000,- eFt 

12. Egyéb kisebb közlekedésépítési beruházások 6.000,- eFt 

321.800,- eFt 

Utcafásítási (közterület fásítási) program  5.000,- eFt 

Művelődési házak felújítása: 

1. Máriaújfalui Kultúrház V. ütem: részleges belső átalakítás, felújítás 

(épület keleti részén öltözi vizesblokk, konyha, kazánhelyiség, padlás 

feljáró kialakítása), nyílászárócsere, homlokzat hőszigetelés : kivitelezés 

+ műszaki ellenőrzés: 16.000,- eFt  

2. Farkasfai Kultúrház színpad padozat csere: 600,- eFt 

3. Rtótfalu Kultúrház külső hőszigetelés, homlokzat felújítás, födém 

34.600,- eFt 
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hőszigetelés, részleges nyílászáró csere, utólagos vízszigetelés 18.000,- 

eFt 

Önkormányzati intézmények épületeivel kapcsolatos munkálatok: 

1. Városi Gondozási Központ tetőfelújítás: 20.000,- eFt 

2. Városi Gondozási Központ utcai árok lefedése, kőzuzalékos parkoló 

kialakítása 3.000,- eFt 

3. Városi Gondozási Központ utcafronti kerítés felújítása, átépítése: 4.000,- 

eFt 

4. SZEOB játékvár Óvoda gáznyomás-szabályozó áthelyezése Óvoda 

területére: 2.000- eFt  

5. SZEOB játékvár Óvoda vizesblokk felújítás: 7.000,- eFt 

6. SZEOB játékvár Óvoda fűtéskorszerűsítés: 12.000,- eFt 

7. Városi Gondozási Központ villamos-hálózat korszerűsítése (intézmény 

teljes erős- és gyengeáramú (riasztó, tűzjelző rendszer) kialakítása, 

helyreállítással): 19.000,- eFt 

8. Városi Gondozási Központ külső nyílászárók cseréje: 16.000,-eFt   

9. Színház fűtés-, illetve légtechnika korszerűsítés: 38.000,- eFt 

10. Széchenyi tornaterem elmaradt vizesblokk felújítás : 28.000,- eFt  

11. Egyéb igények 8.000,- eFt 

157.000,- eFt 

Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása: 

1. Rkethely ravatalozó tetőcsere, bővítés: 12.000,- eFt  

2. Baross G. u. 8. állagmegóvó intézkedések: 7.000,- eFt 

3. Tekepálya épületének felújítása (régi homlokzat felújítás, tető héjazat 

csere, födém hőszigetelése, nézői wc-k felújítása): 10.000,-eFt 

4. Mfalui út 87. önk-i lakás (Kultúrháznál lévő lakás homlokzat-felújítása, 

nyílászárócsre) 7.000,- eFt,  

5. Tótfalusi út 145. tetőjavítás volt óvoda épülete: 1.500,- eFt 

6. Május 1. út 2. tetőfelújítás, kéményekkel, 10.000,- eFt 

7. Kossuth 26. önk-i udvari lakás felett tetőjavítás: 2.500,- eFt 

8. Kossuth 26. tárolók feletti tető felújítása: 4.500,- eFt 

9. Alkotmány út 49. tetőfelújítás, kéményekkel 1.200,- eFt 

10. Egyéb év közben felmerülő, előre nem látható felújítások: 5.000,- eFt 

60.700,- eFt 

Ingatlan vásárlások: 

1. Sztg. 0167/71. hrsz. kiskertek: 14.500,- eFt 

2. Egyéb területek (útterületek, zsidai temetőparkoló, Sztg. 092/2. hrsz stb.) 

4.000,- eFt 

+ Lásd kötelezettséggel áthúzódó, kötelezettséggel terhelt résznél: 

Zsidai gyalogút 1.200,- eFt 

vízrendezési munkákhoz 9.000,- eFt 

18.500,- eFt 

Művelésből való kivonások 

1. Ipari park II. 0256/5 hrsz.: 5.500,- eFt 

2. Műfüves pályánál szemben 04/14 és 04/16: 4.500,- eFt 

10.000,- eFt 

Brenner kápolnához víz-, ill. szennyvíz bekötővezeték kiépítése 

úthelyreállítással 

3.500,- eFt 

Közvilágítás bővítése: 

1. Akác utca útmenti szakaszának napelemes lámpákkal történő 

2.500,- eFt 
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megvilágításának kiépítése: 1.700,- eFt 

2. egyéb bővítések: 800,- eFt 

Templomok díszkivilágításának kiépítése, bővítése: 

- Evangélikus templom: 3,8 mFt 

- Rkethelyi templom: 2,5 mFt 

- Református templom: 1,0 mFt 

7.300,- eFt 

Karácsonyi díszkivilágítás elemeinek cseréje (bővítése), akár ütemezetten is: 

- átfeszítés: 300,- eFt 

- kandelábereken alakzatok (jelenleg 21 db van): 120,- eFt/db 

- új elemek 

5.000,- eFt 

Brenner J. tér hősi emlékmű régi kerítés elbontása, fűvesítés, talapzathoz 

kavicsléc, talapzatra kovácsoltvas kerítés  

1.800,- eFt 

Utcabútorok (köztéri hirdetőtáblák, padok,  hull. gyűjtő beszerzése, letelepítése) 2.000,- eFt 

Önkormányzati Hivatal épületével kapcsolatos munkák: 

1. tetőfelújítás I. ütem, használaton kívüli kémények visszabontása stb.: 

40.000,- eFt 

2. Helyszíni szemlén meghatározott munkálatok : 5.000,- eFt 

3. Vizesblokkok felújítása: 8.000,- eFt 

53.000,- eFt 

Mindösszesen új beruházások, felújítások, tervezések 814.380 ,- eFt 

 

 

 

 

 



3.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 ......./ 2020 (...........) önkormányzati  rendelete  

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232/A §–ában , 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) 

bekezdésében ,  237. §-ában,  és  a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 

évi XC. törvény 61.§(6) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésének  „ 2020. december 31-ig” szövegrésze 

„2021. december 31-ig”  szövegrészre változik. 

2. § A Rendelet 10./A §- ának „ 2020.évben ” szövegrésze „2021. évben ”  szövegrészre 

változik. 

3. §.  E rendelet  2021. január 1-jén lép hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás a 8/2002. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosításához: 

1. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  

az illetménykiegészítést 2021. évre. 

2. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  

az illetményalapot 2021. évre. 

 


