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1,5-2 hónapPályázatírás

6 hónap-2,5 évPályázat elbírálása

3-9 hónapSzerződéskötés

3-9 hónapKözbeszerzés

2-6 hónap
Kiviteli tervek
engedélyezése

1-2 évKivitelezés

Tervezés 1-3 hónap

Egy EU-s pályázat teljes futamideje 2,5-6,5
évet is igénybe vehet.
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Tisztelt 
gyergyószentmiklósi 
polgártársam!

Városvezetői kötelessé
gemnek teszek eleget azzal, 
hogy tájékoztatást adok arról 
az itt élőknek, melyek azok 
a legjelentősebb beruhá
zások, amelyeket városunk 
önkormányzata 2016 óta 
előkészített, elindított vagy 
megvalósított. Az itt felsorolt 
fejlesztéseink mindegyike 
egy célt szolgál: az Önök igé
nyeivel összhangban élhető 
várost építeni.

Mindannyian tudjuk, hogy  
a fejlesztések útja nem zökke

nőmentes, az admi nisztráció 
és a bürokrácia sokszor gátat 
szab a dinamikus fejlődés
nek. De csapatommal nap 
mint nap azon dolgozunk, 
hogy szebbé, zöldebbé és 
élhetőbbé tegyük Gyergyó
szentmiklóst, visszaadjuk a 
város egykori patináját. Több 
évtizedes helyben toporgás 
után most végre kezd beérni 
az elmúlt évek munkájának  
a gyümölcse. 

Aszfalt, jó utak, víznyo
másgondok megszün
tetése, tiszta víz: ez az, 
amit mindannyian várunk!  
A közelmúltban lefolytatott 
lakossági egyeztetésünk is 
egyértelműen ezt igazolja.  
Jó tudni, hogy a lakosság 
igé nyei összhangban van
nak a városvezetés terveivel, 
hiszen a munkánk nagy ré
szét az köti le, ami az Önök 
számára a legfontosabb: 
számtalan utat, utcát újítunk 
fel, emellett korszerűsítjük  
a vízés szennyvízhálózatot is.

Gőzerővel dolgozunk 

azon is, hogy a kórházunk és  
a járóbetegellátónk a régió 
egyik legmodernebb intéz
ménye legyen és helyben 
kapjon maximális ellátást  
az életét ledolgozó nagy
mama vagy családanya is, ne 
kelljen minden problémával 
más településre utazni. A na
gyon rég várt CTgép mellett 
még olyan eszközök érkez
nek most a járóbetegellá
tóba, amelyekkel helyben 
végezzük például a csont
sűrűség mérést, a gyomor
tükrözést vagy az agyrezgés 
mérést.  De jó hír az is, hogy – 
ha a járványügyi helyzet engedi 
– ősztől már a saját tanuszo
dánkban vehetnek úszólecké
ket városunk diákjai. 

Kérem, olvassa el ezt a tá
jékoztató kiadványt, melyből 
Ön is láthatja, hogy 30 éves 
adósság törlesztését kezdtük 
el és évtizedekre tekintünk 
előre. Nem gyors sikerekre, 
áthidaló megoldásokra törek
szünk, hanem átgondoltan, 
tudatosan tervezve, hosszú 

távra építünk. Minden beru
házásunk során ezt tartjuk 
szem előtt: azért dolgozunk, 
hogy egy élhető, szerethető, 
családias Gyergyószentmik
lós legyen az otthonunk. 

Nagy Zoltán
Gyergyószentmiklós
polgármestere

A pályázati felhívástól a megvalósításig hosszú és bü
rokratikus a folyamat.  Az alábbiakban szemléltetjük 
az Európai Bizottság által közvetlenül kezelt finan
szírozási forrásokra vonatkozó pályázati eljárás sza
kaszait. Mindenek előtt viszont az szükséges, hogy 
az EU részéről legyen megfelelő pályázati kiírás.  
E nélkül nem indítható be a folyamat.

A PÁLYÁZÁS FOLYAMATA 
Nagyszüleink még tudnának mesélni arról, hogy a gyer
gyói székely, ha meg akart élni, ha földet akart venni, házat 
építeni, akkor felkerekedett. Katonáskodott, gyári munkás 
lett valamelyik nagyvárosban, vagy szolgált, hogy nehezen 
összegyűjtött pénzével itthon elindítson valamit, csalá
dot alapíthasson, legyen miből felnevelni a gyermekeit. Ez 
ma sincs másként. Fiataljaink messzi idegenben igyekez
nek pénzt keresni, és nagy boldogság, hogy többségük az 
ősökhöz hasonlóan itthon akar jövőt teremteni. Ugyanígy 
van ezzel Gyergyószentmiklós is. Önmaga fenntartására 
még csakcsak elegendő lenne az, amit elő tud teremte
ni a város. Az emberek által befizetett adókból, az állami 
adók hozzánk visszakerülő részéből szűkösen, de elle
nénk. Építeni, fejleszteni azonban nem elég. Ahogyan ré
gen a székely legény elment szolgálni, úgy a város vezetői 
az különböző külső forrásokból igyekeznek kicsikarni azt 
a pénzt, amiből csatorna, aszfalt, uszoda lesz. És ahogy az 
idegenben 510 vagy még több évet kellett és kell szolgálni 
most is ahhoz, hogy egy ház ára összegyűljön és felépül
jön, úgy egy ilyen fejlesztés sem egyik napról a másikra va
lósul meg.

Pályázatírás,
a pályázat benyújtás

Munkálatok
befejezése

Kivitelezési szerződés
aláírása

Finanszirozási
szerződés megkötése

Az önkormányzat hatáskö 
rén kívűl eső folyamatok

Az önkormányzat hatáskö
rébe tartozó folyamatok

Pályázat jelenlegi
állása

Jelmagyarázat
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Közel 9 km hosszúságú szakaszon 16 utcában és a városközpont
ban is felszedjük a régi, járhatatlan útfelületeket, új útalapok képezünk 
ki, amit aszfalttal borítunk. Járdákat, kerékpárutakat építünk, parko
lóhelyeket, buszsávokat alakítunk ki. Ezzel együtt az esővízelve
zetési problémákat is megoldjuk és a közvilágítást is korszerűsítjük.  
A közelmúltban vásárolt aszfaltozó gépünkkel pedig újrahasznosít
juk az útfelújítások törmelékeit és a megrongálódott útfelületeket 
járhatóvá tesszük a városban. Az útfelújítás szakaszosan történik:  
3 éven belül már teljesen új utakon járhatnak gépjárműveink 16 
utcában. Sőt kerékpárral a vasútállomástól a Batthanyi iskoláig el 
tudunk majd jutni biztonságosan. Tesszük mindezt annak érdeké
ben, hogy minél élhetőbb legyen a város; zökkenőmentessé váljon 
a gyalogos, kerékpáros és a gépjárműközlekedés is.

Útfelújítás

A teherforgalmi útszakasz felújítása
A Dózsa György utcában, a Békény utca teherforgal
mat kiszolgáló részén és a Halászok utcában zajlik 
teljes körű felújítás.

A Rózsa és Építő utca felújítása

A város 9 utcájának felújítása
A Testvériség sugárút teljes hosszának, a Tűzoltó utca teherfor
galmat kiszolgáló szakaszának, valamint a Márton Áron utca, 
Örmény templom utca, Selyem utca, Tölgyfa utca, Kurta utca, 
Kőrisfa utca illetve a Petőfi Sándor tér teljes felújítása.

Folyamatos útkarbantartó munkák a város tulajdonában lévő, sa
ját aszfalt újrahasznosító géppel, gréderrel Gyergyószentmiklós 
minden pontján.

A város 63 utcájában és három lakónegyedében 32 kmen cseréljük 
a vízhálózatot, 79 utcában pedig 49 km hosszan a szennyvízhálózatot 
is korszerűsítjük. Rövid időn belül minden víznyo másgond megszűnik 
a városban és nem marad olyan utca, ahol a szennyvízelvezetés ne 
az új rendszeren keresztül történne majd. Teljes körűen újjáépítjük a 
víz és szennyvízhálózatot Gyilkostó üdülőtelepen is.

Víz- és szennyvízhálózat 
korszerűsítése

2017.

2017.

2018.

2020. 2020.2018.

2017.

2019.

2019.

2021.

2023.

2021.

Városi vízhálózat korszerűsítése

2017. 2017. 2020. 2022.

Városi szennyvíz-hálózat korszerűsítése

2017. 2017. 2019. 2021.

Gyilkostó üdülőtelep közművesítése

2017. 2018 2020. 2022.
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Olyan hiánypótló orvosi eszközöket szerzünk be a járóbetegellátónkba, melyekkel számtalan orvosi vizs
gálatot helyben el tudunk végezni. Ezentúl nem kell más városba utazni CTvizsgálatért, csontsűrűség 
vagy agyrezgésmérésért. Összesen 17 új, professzionális orvosi diagnosztikai eszközzel/géppel gazda
godik a poliklinika. A térség egyik legmodernebb intézménye lesz a miénk. Emellett egyre több speciális 
nőgyógyászati és sebészeti beavatkozásra kerülhet sor a városi kórházban is. Új, korszerű helyiségekben 
folynak majd a laborvizsgálatok, és a mentőállomás épülete is megújul. Egészségügyi intézményünk folya
matosan képzi szakembereit, hogy a betegek gyógyítása a legjobb, leghozzáértőbb kezekben történjen.

Korszerű orvosi eszközbeszerzés 
és épület-korszerűsítés

A város sportéletében is több, egyedülálló fejlesztés 
van folyamatban. A Pitypang napközi udvarán egy 
11x7 méteres, többféle labdajátékra alkalmas gye
rekpálya épült. A felnőtt és serdülő korosztály szá
mára egy modern, minden igényt kielégítő, műfüves 
futballpályát hozunk létre. A 105x64 méteres, kor
szerű megvilágítással ellátott, 200 férőhelyes lelátó
val rendelkező létesítménnyel is erősítjük városunk 
folyamatosan bővülő sportbázisát.

Uszodaépítés

Futbal létesítmények
Korszerű orvosi eszközök beszerzése

Tanuszoda létesítése

Labdarúgópálya létesítése

Járóbeteg-ellátó (poliklinika) épületének korszerűsítése

Kórházfelújítás 

2018.

2017.

2017.

2018.

2019.

2020.

2019.

2019.

2020.

2021.

2020.

2020.

2021.

2023.2020.2020.

2019.

2018.

2018.

A tanuszoda megépítésével sokak vágya teljesül, hisz nem
hogy födött köztéri medence, de szabadtéri sem működik 
már évtizedek óta Gyergyószentmiklóson. Ezentúl gyerme
keinkkel nem kell más városokba utazni úszásoktatásért, hi
szen itt iskolai keretek között folyik majd szervezett képzés. 
Természetesen az iskolai időszak után bárki élvezheti majd 
az úszás örömeit a 25x12,5 méteres úszómedencében.
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Három korcsoport igényeit is kiszolgáló, modern játszóte
rek, szabadtéri fitnesz-eszközök, sportpálya, pihenőpark, 
dísznövényekkel, fákkal övezett sétányok is várják majd a 
város első szabadidőparkjába látogatókat. A hosszú évekig 
kihasználatlan, több mint 1 hektáros terület kikapcsolódá
si, pihenési lehetőséget biztosít minden korosztály számára.  
A parkba egy födött pavilont is építettünk, de ivókút, 
öntözőrendszer, biztonsági kamerarendszer és közvilágítás 
mind része a fejlesztésnek, sőt szélessávú internethozzáférés 
is biztosított lesz a helyszínen. Emellett sétálóutcákat is 
építünk és egyre több zöld felületet alakítunk ki a városban, 
elsőként a felújítás alatt lévő utcákban.

Parkosítás, zöldebb,
élhetőbb város Városunk óvodáit, napköziotthonait sorra újítjuk fel. A most zajló 

munkák során több száz kisgyerek nevelési környezetét korsze
rűsítjük a Csodavilág Napköziotthon, a Csillagszem Óvoda és 
Napköziotthon és a Pitypang Óvoda Virág negyedi egységének 
felújításával. Valamennyi egységben a meglévő felületeket mo-
dernizáljuk és új rendeltetésekkel újabb helyiségeket alakí
tunk ki. Az óvodák, napköziotthonok az odajáró kisgyermekek 
második otthonai, ezért mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy semmiben sem érezzenek hiányt ott tartózkodásuk alatt.

Óvoda- és napközifejlesztések

Szabadidőpark létrehozása

2016. 2020.2019.2017.

Csodavilág Napköziotthon felújítása

Csillagszem Óvoda és Napköziotthon felújítása

Pitypang Óvoda Virág negyedi egységének felújítása

2015.

2017.

2018.

2016.

2020.

2020.

2021.

2020.2020.2020.

2015.Biztonsági
kamerarendszer

Közvilágítás

Öntözőrendszer 217 db fa

461 db cserje

7200 db virág és 
egyéb dísznövény

Parkoló fogyaték
kal élők számára

WIFI
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Közvilágítás korszerűsítése

A fejlesztés során 1211 db lámpatest 
cseréje, távvezérlésű rendszer beüzeme
lése valósul meg és 25 új villanyoszlo-
pot helyezünk el a város főbb gyalogos 
átkelőhelyein. Ezen kívül a felújítás alatt 
és kivitelezés előtt lévő utcákban föld alá 
helyezzük a közvilágítás vezetékeit, új osz
lopokra szereljük a korszerű lámpateste
ket. A fejlesztéssel korszerűsítjük, bővítjük 
városunk közvilágítási rendszerét, amivel 
Gyergyószentmiklós közbiztonságát is 
növeljük.

A műjégpálya felújítása

Teljes körűen felújítjuk és bővítjük az 1982ben 
épült műjégpályánkat, Gyergyószék „nemze
ti sportjának”, a jégkorongnak az otthonát.  
A munkálatok során megújul a tetőszerkezet, 
újjáépítjük és bővítjük a nézőteret, sőt edzőte
rem is épül. Eredményjelző pannó, intelligens 
fények, új palánk, videógólbíró, hangosító 
berendezés, biztonsági kamerarendszer 
felszerelése és beüzemelése is része a felú-
jításnak. A gyergyószentmiklósi lesz a Széke
lyföld legmodernebb jégcsarnoka. A felújítással 
párhuzamosan az épület szomszédságában új, 
modern labdarúgópályákat is létesítünk, így a 
környék néhány éven belül valódi sportkom
plexummá válik.

A múzeum korszerűsítése

Kívülbelül, korunk követelményeinek meg
felelően újítjuk meg a városi múzeumunkat. 
Könyvek digitalizálására alkalmas szken-
nerrel, érintőképernyős információs táb-
lával, videóprojektorral, asztali számítógé
pekkel, laptoppal, új bútorzattal bővül az 
intézmény felszereltsége és megújulnak a mú-
zeum kiállító, ügyfélkiszolgáló felületei is. 
Az 1780as évektől álló épületen ekkora nagy
ságrendű felújítás még nem történt. A műem
léképület belső felújítása mellett tetőjavítási, 
restaurálási munkálatok is zajlanak. Új fűtés-
rendszer, szellőztető rendszer, intelligens 
megvilágítási rendszer kialakítására is kerül 
sor és a vízelvezetést, a falak melletti vízvédelmi 
munkálatokat is elvégezzük.

A városközpont felújítása,
multifunkcionális moziterem kialakítása

A főtér felújítási tervei is elkészültek, jelenleg elbírálás alatt áll 
az a pályázat, amellyel egy modern, minden korosztály igé
nyeit kielégítő közösségi térré alakíthatjuk majd Gyergyószent
miklós központját. A park felújításával, felületének növelésével 
a központi városrész egykori patináját és közösségformáló 
szerepét kívánjuk visszaadni korszerű megoldásokkal. Az erre 
irányuló fejlesztési pályázatunk a központon áthaladó forga
lom átszervezését, továbbá útfelületek, gyalogos felületek, 
parkolók és szökőkút  kialakítását is tartalmazza. A projekt ré
szeként az egykori moziépület is megújul és új rendeltetést kap 
az épületben helyet kapó multifunkcionális moziterem, lát-
ványkönyvtár és médiatéka által. 

2018.

2018.

2022.

2022.

2020.

2020.

2016.

2018.

2021.

2023.

2019.2020.

2019.

2017.
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A Fürdő utca és a Budai Nagy 
Antal utca teljes felújítása

Az útfelújításokkal folyamatosan 
kívánunk haladni. Már elbírálás 
alatt van az a pályázatunk, amely a 
városközponthoz közeli Fürdő és 
Budai Nagy Antal utcák teljes felú
jítását foglalja magába.

Tömbházfelújítások

Összesen 19 tömbház homlokzatá
nak, tetőterének, alagsorának hőszi
getelése történik meg EUs forrá
sokból. Sor kerül a tetőszerkezetek 
feljavítására és a külső nyílászárók 
cseréjére is, emellett napkollektoro
kat szerelünk föl minden lakótömb
re a fűtési kiadások csökkentése 
érdekében. Az elbírálás alatt levő 2 
pályázattal az 197080as években 
épült, mára már megrongálódott 
épülettömbök új „köntöst” kapnak 
és a fűtésszámla értéke is csökkenni 
fog az érintett lakásokban.

A szakmai képzések is megújult 
intézményi keretek között zaj
lanak majd Gyergyószentmik
lóson  két szakközépiskolánkat 
is felújítjuk. Befejezzük a Bat
thyány Ignác Technikai Kollégi
umban hosszú évekkel ezelőtt 
abbamaradt sportpályaépítést 
és új tanműhelyeket is kialakí
tunk. Az iskolához tartozó, le
ánybentlakás néven ismert Virág 
negyedi épület korszerűsítésé
re is sor kerül két éven belül.  
A Fogarassy Mihály Műsza
ki Líceumban a sportpályát 
aszfaltozzuk újra, felújítjuk, 
modern eszközökkel szerel-
jük fel az iskola bentlakását.  
A „szaki” épületének rendbeté
tele az első lépése annak, hogy 
megerősítsük az iskolában zajló 
szakmai oktatást és az intéz
ményt felzárkóztassuk a leg
jobbak sorába.

Szakképzés
támogatása

2018.

2016.

2023.

2023.

Batthyány Ignác Technikai Kollégi-
um felújítása

2018. 2023.

Batthyány Ignác Technikai Kollégi-
um bentlakásának felújítása

2017. 2023.2020.2018.

Felújító munkálatok a Fogarassy
Mihály Műszaki Líceumban

2018. 2023.
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SAJÁT FINANSZÍROZÁSBÓL 
MEGVALÓSÍTOTT
JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEK

Arany János, Fogarassy Mihály, Cloșca és
Rákóczi Ferenc utcák felújítása

Négy utcában, mintegy 1150 méternyi hosszúságban 
sikerült nagyvolumenű útjavítást elvégezni saját pénz
forrásokból. Egymással összefüggő szakaszon a Fog
arassy Mihály, az Arany János és a Cloșca utcákban 
történt teljes útfelújítás, a Rákóczi utcában egyelőre az 
előzőleg is aszfalttal burkolt szakaszon került új aszfalt 
az útfelületre, illetve a múzeum környéki részen az út 
visszakapta a kocakőborítást. A munkálatok során es
ővízelvezetőhálózatot is kiépítettünk közel 1500 méter 
hosszúságban és 3600 négyzetméternyi felületen 
járdát építettünk.

Járdák felújítása:

Összesen 17 380 négyzetméternyi felületen építettünk új 
járdát az elmúlt években. Ennek köszönhetően könnyebbé 
és biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés a Bălcescu, 
a Kossuth, a Tűzoltó, a Kárpátok, a Vadász, a Kápolna a Gá
bor Áron utcákban ugyanakkor a Gyilkostó, valamint a Test
vériség sugárúton és a Szabadság téren.

A művelődési ház felújítása

A kulturális intézményeknek, 
csoportoknak helyet adó váro
si művelődési ház korunk 
követelményeinek megfelelően 
újul meg. Az állagjavító munkála
tok mellett korszerűsítjük a belső 
tereket, emellett a homlokzat, a 
tetőtér és az alagsor hőszigetelése, 
valamint a nyílászárók és a villany
hálózat cseréje is megtörténik, és 
az épület akadálymentesítésére is 
sor kerül.

Gyorsabb ügyintézés a városházán

A polgármesteri hivatalban 
történő ügyfélkiszolgálást tesszük 
gyorsabbá, hatékonyabbá, 
követhetőbbé egy új, online 
rendszer működtetésével, me
lynek során elektronikus úton is 
elérhetővé válnak szolgáltatásaink.

Városi képzőművészeti galéria 
létrehozása, a múzeum bővítése

A Tarisznyás Márton Múzeum 
épületének nem műemlékvédelem 
alatt álló szárnya lebontásra kerül, 
új, az épület jellegéhez illesz-
kedő szárny épül, ugyanakkor 
az intézményhez tartozó egyko
ri tüdőkórház épülete is megú
jul. Itt kap majd hely et a városi 
képzőművészeti galéria, aminek 
felszerelése szintén a projektből 
valósul meg. Cél, hogy ez a hely 
méltó környezetet biztosítson a 
helyi és vendég alkotók tárlatainak.

2017.

2018.

2019.

2015.

2015.

2023.

2023.

2021.

2019.

2017.

2015.

2015.

2019.

2019.
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Kamerarendszer a közbiztonság erősítéséért

A közbiztonság növelése érdekében idén újabb 23 darab térfigyelő 
kamerát vásároltunk és helyeztünk működésbe a már meglévő és 
működő 12 mellé.  A kamerák elhelyezési pontját a rendőrséggel 
közösen határoztuk meg – a város olyan részeire szereltük fel, ame
lyeket közbiztonsági szempontból a legindokoltabbaknak találunk.  
Az eszközök a nap 24 órájában pásztázzák a teret, éjszakai és nap
pali üzemmódban egyaránt jó minőségű felvételeket készítenek. 
A rendszer üzemeltetését és kezelését a helyi rendőrség látja el. 
Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, nagyon hasznos a meg
figyelőrendszer: a rögzített videófelvételek már több esetben is 
segítették a rendvédelmi és az igazságszolgáltató szervek munká
ját. A fejlesztés jelentős mértékben segíti rendfenntartási feladatok 
ellátását Gyergyószentmiklóson.

Saját gépparkkal könnyebb, olcsóbb a munka

Az eddigi évek útkarbantartási munkálataihoz képest most hatal
mas előny, hogy a munkálatokat saját gépekkel végezzük. Az 
idén tavasszal vásárolt aszfaltkészítő géppel a korábbi útjavítások 
során felszedett törmeléket hasznosítjuk újra, így jelentősen 
csökkentjük a karbantartási költségeket. Másik nagy előnye a sa
ját aszfaltozónak, hogy kátyúzási munkálatokhoz szükség esetén 
bármikor működésbe helyezhetjük, nem kell végigjárjuk azokat a 
procedurális lépéseket, amelyeket egy külsős cég bevonása során 
kötelezően meg kell tennünk. Az aszfaltozógép munkáját két 
saját úthenger segíti, akárcsak a gréderét is a kövezett utcáink 
karbantartása során. Ugyanilyen hasznos a város számára saját 
gépparkunk minden darabja: a buldoeszkavátor, a hótoló, a 
sószóró, az erődtüzek oltásánál sokat használt kis teherjármű 
(Unimog) vagy többfunkciós kaszálógép. 
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Csodavilág
Napköziotthon
felújítása

Tömbházfelújítás
I.-II.

Szabadidőpark
létesítése

Tarisznyás Márton
Múzeum
korszerűsítése

Teherforgalmi
útszakasz
felújítása

Rózsa, Építő
utca felújítása

A város elnyert pályázatainak száma
az elmúlt  időszakban.

2015-2020

2015

2016-2021

Tanuszoda
építése

2017-2020

2016-2023

2017-2021

2016-2020
2017-2021

Víz- és szennyvízhálózat
fejlesztése
Gyilkostó
üdülőtelepen

2017-2022

Csillagszem óvoda
és napköziotthon
felújítása

2017-2021

Szennyvízhálózat
korszerűsítése
és bővítése

2017-2021

Művelődési
ház
felújítása

2017-2023

Batthyány Ignác
Technikai Kollégium
bentlakásának
felújítása

2017-2023

2018-2023

A Fogarasy Mihály
Műszaki Líceum
bentlakásának és
sportpályájának
felújítása

2018-2023

A Márton Áron,
Örmény templom,
Selyem, Tölgyfa,
Kurta, Kőrisfa
utcák,
a Petőfi Sándor tér
és a Tűzoltó utca
teherforgalmat
kiszolgáló
szakaszának 
elújítása

2019-2020

A Virág negyedi
Pitypang óvoda
felújítása

2018-2022

Közvilágítás
korszerűsítése

2018-2021

Járóbeteg-szakellátó
(poliklinika)
modernizálása
és bővítése 

2018-2023

Városi galéria
létrehozása,
a Tarisznyás Márton
Múzeum bővítése,
a Fürdő és
Budai Nagy Antal
utcák felújítása

2019-2021

Az ügyintézés
hatékonyságának
növelése
a városházán

Műjégpálya
felújítása

2018-2022

Kórházfelujítás

2019-2023

Sportpálya
építése és
tanműhelyek
kialakítása a
Batthyányi Ignác
Technikai
Kollégiumnál 

2018-2023

A városközpont
felújítása és
multifunkcionális
mozi/médiatéka
létrehozása

2018-2023

Vízhálózat
korszerűsítése
és bővítése

2019-2022

A grafikonon megjelenő 
évszámok a pályázatok 
benyújtásának idejét, 
illetve a nyertes projekt 
kivitelezésének végső 
határidejét tartalmazzák.
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