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Előterjesztő:  Bogyayné Gál Tünde polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2021. augusztus hónapban összegyűjtöttük azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek vagy 

régóta húzódnak, vagy nemrégiben merült fel az igény ezekre. A költségüket csak 

költségbecslés alapján, hozzávetőlegesen állapítottuk meg:  

 

Fejlesztési javaslatok (2021. augusztus) 

 

Útjavítások: 

- Rákóczi utca aknafedlap emelés, víznyelők emelése, tisztítása 2 m Ft 

- Meleg aszfaltos kátyúzás kb 300 m2     3 m Ft 

 

Árok felújítások 

 

- József A. utca: árok tisztítás, burkolás, áteresz építés, járda javítás 165 m 11 m Ft 

- Dózsa u. 81-84. sz. árok burkolás  80 m      5 m Ft 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

 

- Ffi WC és emeleti két WC felújítás, nyílászáró csere ?    5 m Ft  

 

Jókai utcai, és rendezvényház játékok 

 

- 5 db minősített játék elhelyezés       1,5 m Ft 

 

Zártkerti út (temető parkoló) 

 

- út mellett 300 m2 parkolósáv kialakítás mart aszfalt felülettel   1 mFt 

20 cm vastagságban (kb. 100 t) 

 

Ady u. belső út 

 

- Mart aszfalt pótlás kb. 15 t (a földmunka még nincs kifizetve)    0,5 mFt ? 

 

Ady u. vásártér parkoló 

 

- kőzúzalékos parkoló javítás mart aszfalttal kb. 5 t    0,1 mFt 



 

Könyvtár átalakítás ( KÉZMŰ-ERF-FŐKEFE)  munkahelyteremtés 

- 3 nagyterem + raktár felhasználás rehabilitációs foglalkoztató céljára.  

- Gyerek WC blokk visszaalakítása felnőtt WC-re    0,4 m Ft  

- helyiségek meszelése        0,5 m Ft 

- az iskolától elválasztó kerítés építése      0,5 m Ft 

- kőzúzalékos, vagy mart aszfaltos bejáró út építés kb. 100 m2 30 t  0,5 m Ft 

 

Ravatalozó felújítás 

- Ütemezés:  1. Előtető bontás  

2. Padlószint süllyesztés, aljzatbeton 

3. Nyílások kialakítása 

4. bővítmény építése, kőműves munkák, nyílászárók 

5. magastető építés 

6. vizesblokk, gépészet, villamos szerelés 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a képviselő-testület döntését.   

  

Mágocs, 2021. augusztus 13.  

  

Bogyayné Gál Tünde 

polgármester 

 

  



1. melléklet 

Tárgy:  Beruházások, fejlesztések 

  

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…../2021. (VIII. 24.) sz. határozata 

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló, illetve a 

költségvetésből felszabaduló források terhére az alábbi beruházások, fejlesztéseket látja 

szükségesnek az alábbi sorrendben:  

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

….. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester  

 

 


