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Szinte a teljes községi útháló-
zatra aszfaltburkolat kerül-
het Csíkcsicsó községben az 

önkormányzat két pályázata ré-
vén – az egyikre már megkötöt-
ték a finanszírozási szerződést, 
másik még elbírálás alatt van – 

számolt be Péter Lukács polgár-
mester és Fábián-Szabó Katalin 
projektmenedzser. Mint kifejtet-
ték, az Országos Vidékfejleszté-
si Programba (PNDR) benyújtott, 
pozitívan elbírált pályázatukra 
szeptember 18-án írták alá a fi-

nanszírozási szerződést, amely-
ből 5,5 kilométernyi községi útra 
terítenek majd aszfaltszőnyeget, 
kialakítva a kapubejáratokat is. 
A nyert támogatás értéke 4,5 mil-
lió lej, amelyből a község belső út-
hálózatát újíthatják fel. 

Alapozás, akár már idén is

Ebben az esetben jelenleg 
már készül a technikai terv, 
annak engedélyeztetése után 
akár már márciusban kiírhat-
nák a közbeszerzési eljárást a 
kivitelezésre – vázolta az elkép-
zelésüket Fábián-Szabó Kata-
lin. Megjegyezte, a kivitelezésre 
múlt szeptembertől számítva kö-
zel három év áll a rendelkezésre, 
tehát 2020 nyarára kell befejez-
ni a munkálatokat. Idén minden-
képp lezárnák a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzést, így a 
legpozitívabb forgatókönyv sze-
rint akár már ebben az évben 
az előkészítő munkálatokhoz is 
hozzáfoghat a nyertes cég. 

Összekötő út 

E lehetőség mellett a Helyi 
Fejlesztési Országos Program 
(PNDL) kiírására is pályáz-
tak községi utak feljavítására, 
amely révén nagyrészt egy ösz-
szekötő út aszfaltozása valósul-
hatna meg Csicsó és Csaracsó 

között, más kisebb útszaka-
szokkal egyszerre. Erre a mun-
kálatra egyelőre még nem 
kötötték meg a finanszírozási 
szerződést, de amennyiben sor 
kerül rá, közel tízmillió lejből 
öt kilométernyi utat javíthatná-
nak fel, továbbá újjáépítenének 
egy hidat az Olton, és létrehoz-
nának három kisebb hidat is. E 

beruházás kivitelezéséhez több 
mint 500 ezer lej önrészt vállal 
az önkormányzat – részletezte 
a projektmenedzser. 

Fontos az aszfaltozás

A polgármester elmondása 
szerint a településen mindeddig 
egyetlen méter községi utat sem 
fedett aszfaltburkolat, de a két 
pályázat révén az említett utak 
95 százalékát leaszfaltozhatják. 
Rámutatott, nem is kell magya-
rázni ennek a munkálatnak a fon-
tosságát, hiszen az eddigi poros, 
sáros utcák helyett ezáltal kul-
turált körülmények között lehet-

ne közlekedni. Céljuk ugyanis 
a helyiek életminőségének javí-
tása, ehhez pedig elengedhetet-
len, hogy az utcákban ne csak 
gumicsizmában lehessen közle-
kedni. Egyébként épp a múlt hé-
ten írtunk egy másik település 
(Tusnád) községi útjainak lehan-
goló állapotáról is: mint akkor 
megjegyeztük,Tusnád község a 
Csíki-medence egyik legelhanya-
goltabb adminisztratív területe a 
helyi úthálózat szempontjából. Itt 
érdemes megjegyeznünk, hogy 
pillanatnyilag Csicsó is hasonló 
gondokkal küzd.  

Járdát is építenének

Szintén PNDL-s kiírás révén 
építenének járdát a községen át-
haladó európai út két oldalán, 
ezzel javítva a közbiztonságot. A 
közel öt kilométernyi járdasza-
kasz megépítése érdekében 3,6 
millió lejre pályáztak, és közel 
500 ezer lej önrészt vállaltak – 
avatott be Péter Lukács. Kérdé-
sünkre hozzátette, egyelőre még 
maguk sem tudják, hogy miből 
tudják biztosítani az önrésze-
ket jelentő összegeket, de bíznak 
benne, hogy a nyári költségvetés 
kiegészítéskor a kormány olyan 
értékeket hagy jóvá, amiből fi-
nanszírozni tudják majd a felme-
rülő kiadásaikat. Fábián-Szabó 
Katalin kiemelte ugyanakkor, 
hogy már vannak kifizetett ér-
tékek, amit az önrészből bizto-
sítottak, a meglévő pénzeiket 
pedig próbálják úgy használ-
ni, hogy ne jelentsenek majd 
gondot az önrészek.

 KÖMÉNY KAMILLA

Pályázatokból újítaná fel a községi úthálózatot, és építene járdát Csíkcsicsó önkormányzata

Aszfaltozás, járdaépítés Csicsóban

Pályázati beruházások Csíkcsicsó községben. Feketével jelölve a PNDR révén aszfaltozásra előkészített szakaszok, pirossal a kiépítendő járdaszakasz, sárgával a PNDL-ből felújításra váró utak

Péter Lukács polgármester a terveket mutatja

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Mintegy 14 millió lejből 10 kilométernyi községi utat aszfaltozhatnak le 

Csíkcsicsó községben a következő években, két pályázat révén. A teljes 

községi úthálózat 95 százalékának aszfaltozása mellett az európai út 

mentén járdát is kiépítenének. 

A településen minded-
dig egyetlen méter 
községi utat sem 
fedett aszfaltburkolat, 
de a két pályázat 
révén az említett 
utak 95 százalékát 
leaszfaltozhatják
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