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Ami nem ment együtt, 

az összejött külön-

külön  – írjuk ezt a 

Bogát Önkormányzati 

Fejlesztési Tár su lás 

egyik sikertelen pá-

lyázata kapcsán, ami 

vé gül részben nyertes-

sé vált. A több felcsíki 

községet összefogó 

társulás ugyanis 

sikertelenül pályázott 

községi utak aszfal-

tozására az Országos 

Vidékfejlesztési Prog-

ramnál, a pályázatukat 

azonban külön-külön 

benyújtva elfogadta 

a pályázat kiírója, így 

mintegy hárommillió 

euróból 14,5 kilomé-

ternyi utat aszfaltoz-

nak le három felcsíki 

községben.

Községi utak felújítását 
célzó nyertes pályáza-
tukra már aláírták a fi-

nanszírozási szerződést, és a 
kivitelezés közbeszerzési eljá-
rásának előkészítésével foglal-
kozik Csíkcsicsó, Madéfalva és 
Csíkrákos önkormányzata is. A 
három PNDR-s pályázat révén 
mintegy hárommillió euróból 
14,5 kilométernyi utat aszfaltoz-
nak le a felcsíki községekben.

A pereskedés helyett az el-
vesztett községi utak feljavítását 
célzó pályázatuk településekre 
bontása mellett döntött a Bogát 
Önkormányzati Fejlesztési Tár-
sulás tavasszal. S jól döntöttek 
– szögezte le Szentes Antal pro-
jektmenedzser. Mint ismeretes, 
a társulás az Országos Vidék-
fejlesztési Program (PNDR) 
kiírására 2015 októberében be-
nyújtott, 2016 áprilisában nyer-
tesnek nyilvánított pályázatát a 
technikai terv határidőn túli be-
nyújtása végett idén januárban 
visszautasították. A törvény ér-
telmében akkor ugyanis még a 
finanszírozási szerződés meg-
kötése előtt kellett összeállítani 
a technikai terveket, erre pedig 
három hónap állt rendelkezés-
re. Hiába jelezték időben, hogy 
arra az időpontra nem lesznek 
meg, és kértek hosszabbítást, 
azt nem engedélyezték – így 
több másik projekthez hasonló-
an visszautasították pályázatu-
kat. Ekkor döntöttek úgy, hogy 
felhasználva a dokumentációt, 

településenként próbálnak élni 
a pályázati kiírással.

Előny a technikai tervekkel

Szentes Antal érdeklődé-
sünkre azt is kifejtette, hogy 
ezzel a lépéssel a négymillió 
eurós pályázati összegből si-
került hármat a térségben tar-
tani: Csíkcsicsó, Madéfalva és 
Csíkrákos önkormányzata si-
keresen pályázott, miközben 
Csíkszentmihály sajnos nem 
érte el az ahhoz szükséges 
pontszámot. Azt is kiemelte, 
hogy mivel elfogadták a térségi 
projekthez elkészített techni-
kai terveket kisebb módosítá-
sokkal, településekre osztva, 
ezáltal némi helyzetelőny-
ben van a három csíki köz-
ség a többi pályázóhoz képest. 
Hozzátette továbbá, hogy az 
általuk a tavasszal kért hosz-
szabbítást akkor nem hagyták 
jóvá, de októberben a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium a 323-as számú 
rendeletével elfogadta annak 
lehetőségét, így a most pályá-
zók már nem kényszerülnek 
hasonló nehéz helyzetbe. 

Útfelújítás felfestéssel, táblákkal

Mindhárom említett csíki 
község esetében megkötötték 
már a beruházásra a finan-
szírozási szerződést – tudtuk 
meg az érintett községveze-
tőktől. Császár Attila, Csíkrá-
kos polgármestere elmondta, 
mivel már a technikai tervek 
megvannak, így a tél folyamán 
szeretnék, ha a közbeszerzé-
si eljárásokat le tudnák bonyo-
lítani, hogy tavasszal, amint 
az időjárás engedi, elkezdhes-
sék a konkrét felújítási mun-
kálatot. A pályázat révén öt 
kilométernyi utat javítanak fel, 

amely által a település belte-
rületén a teljes községi úthá-
lózatot aszfaltszőnyeg fogja 
borítani. Emellett persze kiala-
kítják a vízelvezető sáncokat, 
ahol szükséges födött árkokat 
létesítenek, illetve a közleke-
désbiztonság szempontjából 
igen fontos táblák kihelyezése 
és a burkolatfestés is a pályá-
zat részeként lesz kivitelez-
ve. A munkálatra három év áll 
rendelkezésre, de az első el-
számolást – egy új szabály ér-

telmében – a szerződéskötéstől 
számított egy éven belül kell le-
adniuk. Arra is rámutatott az 
elöljáró, hogy nehéz helyzetben 
van az önkormányzat, hiszen a 
béremelésből származó több-
letkiadások biztosítása miatt 
nagyon nehezen tudták előte-
remteni például a garancia-
alaphoz szükséges összeget. 

Idén indítanák a közbeszerzést 

Csicsóban is mintegy öt ki-
lométernyi községi útra – főbb 
utcákra és összekötő utakra – 
kerül új burkolat a következő 
években az említett pályáza-
tuk révén – tájékoztatott Péter 
Lukács. A helyi polgármester 
kifejtette továbbá, hogy ők is 
még idén elindítanák a közbe-
szerzési eljárást, hogy jövőben 
legalább a nyár elején munká-
ba állhasson a nyertes kivitele-

ző cég. Azt is megtudtuk, hogy 
a térségi pályázatban szerep-
lő tervekhez képest kisebb vál-
toztatásokat eszközöltek, de 
a tervezett hosszúság maradt 
– azáltal pedig a község bel-
ső úthálózatának 75 százalé-
ka lesz felújítva. A munkálatot 
itt is 2019 végére kell befejezni, 
amelyre közel egymillió euró-
ra pályázott az önkormányzat. 
Emellett egy másik, az Orszá-
gos Helyi Fejlesztési Programra 
(PNDL) benyújtott pályázatuk 
révén további 5 kilométer utat 
újítanának fel a településen, 
kiépítve egy másik útvonalat 
Csicsó és Csaracsó között – mu-
tatott rá a községvezető. 

11 utcában dolgoznak majd 

Csibi József, Madéfalva pol-
gármestere is arról számolt be, 
hogy jelenleg már a kivitele-
zés közbeszerzési eljárásának 
előkészítése zajlik. Az egymil-
lió euró értékű pályázatból ese-
tükben 11 utcában 4,5 kilométer 
hosszúságban kerül aszfaltbur-
kolat az utakra, ugyanakkor a 
projekt tartalmazza a kapube-
járatok kialakítását, több mint 
két kilométer hosszúságban fe-
dett vízelvezető árok kiépítését, 
két kis híd felújítását, a falu-
központban pedig járda lefek-
tetését is. E munkálat révén a 
település beltelkeit kiszolgá-
ló községi úthálózat mintegy 
78 százaléka lesz leaszfaltoz-
va, egy másik már elfogadott 
PNDL-s pályázatuk kivitelezé-
se után pedig megközelítik a 
100 százalékot. Az elöljáró fon-
tosnak tartotta elmondani, ar-
ról, hogy egyes pályázatokba 
mely útszakaszok kerülnek be-
le, elsősorban a kiírás pontozá-
si rendszere alapján döntenek.
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Csíkcsicsó, Madéfalva és Csíkrákos is egy-egy millió eurót költhet útfelújításra

Új aszfalt 14,5 kilométeren

Ami nem ment együtt, az ezúttal összejött külön-külön. Madéfalva pályázatát is elfogadta a PNDR

530182, Csíkszereda, 
Fortuna Park sétány 2A.
Telefon: 0266–372 370
E-mail: 
csikihirlap@csiki-hirlap.ro
marketing@csiki-hirlap.ro
hirdetes@csiki-hirlap.ro
elofizetes@csiki-hirlap.ro
Fax: 0266–372 360

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
mát, a 0266–372370-et tárcsázza, és bemondja 

pontos címét, lapkihordóink felkeresik Önt ottho-
nában, náluk megrendelheti lapunkat. 

FO
NT

OS
!

A S
ZE

RK
ES

ZT
ÕS

ÉG
 CÍ

ME
:

SZ
ER

KE
SZ

TÕ
SÉ

G

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Románi-
ai Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej
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