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vállalattal, legutóbb márciusban 
küldtek új árajánlatot” – részle-
tezte a községvezető. A beruhá-
zást Csíkszentléleken több mint 
1,3 millió lejre becsülték, ennek 
hozzávetőleg 10 százalékát állná a 
Hargita Gáz, a többit a lakók kelle-
ne biztosítsák. Az egy háztartásra 
eső összeget pedig úgy számol-
ták ki, hogy 100 családra osztot-
ták le, így a hozzájárulás összege 
nagyobb, mint 13300 lej háztartá-
sonként. Persze, ha ennél többen 
vállalnák az anyagi befektetést, 
akkor az egy háztartásra eső ösz-
szeg csökkenne – magyarázta a 
községvezető. Fitód esetében pe-
dig ugyanezzel a számítási mód-
szerrel a családoknak 8300 lejjel 
kellene hozzájárulniuk a fejlesz-
téshez. Viszont az még nem tisz-
tázott, hogy például, miután a 100 
család kifizette a községet érintő, 
közel 10 kilométeres földgázveze-
tést, hogyan és kinek fizetnék majd 
a csatlakozási díjat azok, akik a 
későbbiekben csatlakoznának. A 
polgármester ugyanakkor hoz-
zátette, egyelőre nagyon kevesen 
jelezték, hogy vállalnák a hozzájá-
rulást, mert nagyon magas az ösz-
szeg. Mint fogalmazott, „borsos ára 
van” a fejlesztésnek. Ugyanakkor 
kiemelte azt is, hogy amennyiben a 
későbbiekben a jogszabályok lehe-
tővé teszik, akkor az önkormány-
zat is támogatná a beruházást.

Nem a lakóké, a község feladata
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tól, Csíkszentmihály polgár-
mesterétől megtudtuk, hogy 
Csíkszentmihályon és Va csár-
csiban már a 90-es évek végén, 
a szépvízi beruházással egy idő-
ben lefektették a földgázcsöve-
ket, továbbá egy elosztóállomást 
is felszereltek, de ezután elakadt a 
további fejlesztés. Az önkormány-
zat 2016-ban kötött együttműkö-
dési szerződést a Hargita Gázzal, 
amelynek értelmében kicserélik 
az időközben elévült nyomássza-
bályozó állomást, erre közel 83 
ezer lejt fizetett ki a községháza, 
azaz a beruházás 90 százalékát, 
ugyanis a 10 százalékát a Hargi-
ta Gáz vállalta. Ezután következik, 
hogy felmérjék a hálózat techni-
kai állapotát, és amennyiben hasz-
nálható, akkor az önkormányzat 
a következőkben szolgáltatót fog 
keresni. A későbbiekben pedig 
Lóvészen és Ajnádon is folytat-
nák a fejlesztéseket. Elsődleges-
nek tartja a földgáz bevezettetését 
Csíkszentsimonba Kozma István 
polgármester. Mint megkeresé-
sünkre elmondta, 14 évvel ezelőtt 
is volt erre próbálkozás, de végül 
nem volt rá igény, és elmaradt a 
beruházás. Azonban idén, annak 
ellenére is elindítják a fejlesztést, 
hogy a közbirtokosságok nem já-
rulnak hozzá anyagilag. „Már meg-
kötöttük a szerződést a Hargita 
Gázzal, hogy építsenek ki egy nyo-
másszabályozó állomást” – emelte 
ki a polgármester. Mint megtudtuk, 
a községtől mindössze 740 méter-
re halad a gerincvezeték, amelyre 
csatlakozhatnak majd, a község-
vezető pedig abban bízik, hogy lesz 
megoldás arra, hogy ezt is tudja 
majd támogatni az önkormányzat. 
„Úgy gondolom, a község feladata, 
hogy a földgázvezetést megoldja, 
elég anyagi terhet jelent ezen kívül 

a lakosságnak, hogy a saját tel-
keiken belül rácsatlakozzanak a 
rendszerre” – vélte.

Egyelőre nincs kilátás

Gábor Tibor, Csíkkarcfalva 
polgármestere elmondta, ami-
kor Csíkszenttamással közösen 
egy községet alkottak, a 2000-es 
évek elején fogtak hozzá, hogy a 
Nagyboldogasszony Alapítványon 
keresztül gyűjtsenek a földgáz be-
vezetésére. A pénzből egy elosztó-
állomás épült, illetve lefektették a 
gázvezetékeket Csíkszentdomokos 
irányából Csíkszenttamás széléig 
– ezt Fülöp Lászlótól, a felszámolás 

alatt lévő alapítvány volt vezetőjétől 
tudtuk meg, aki hozzátette, akkori-
ban Karcfalva és Jenőfalva állt hoz-
zá a legjobban az elképzeléshez, 
ők fizették a legtöbbet, ehhez ké-
pest Csíkszenttamáson nem gyűlt 
megfelelően a pénz, így elakadt a 
beruházás. Gábor Tibor községve-
zetőtől arról is érdeklődtünk, hogy 
tervezik-e folytatni a fejlesztést, 
aki erre azt válaszolta, hogy elő-
ször Csíkszenttamáson kellene át-
hozni a vezetéket, hogy Karcfalván 
is meg lehessen valósítani a gázhá-
lózat kiépítését. Csíkszenttamáson 
tehát, Karcfalvához hasonlóan, 
még nincs földgáz-infrastruktú-
ra kiépítve. „Abban az időben volt 
erre próbálkozás, amikor még a 
két község összetartozott, de vé-
gül nem valósult meg. Azonban a 
hosszú távú céljaink közé tarto-
zik, hogy ezt a fejlesztést is elvé-
gezzük” – emelte ki Kedves Róbert 
polgármester. Bőjte Csongor Er-
nő, Csíkdánfalva polgármestere 
úgy értékelt, hogy hasonló hely-
zetben vannak a gázhálózatok ki-
építése terén, mint Karcvalva és 
Csíkszenttamás. Jelenleg nincs 
ugyanis gázvezeték lefektetve a 
községben. „Volt szó ugyan arról, 
hogy kétmillióból kiépíti a Hargita 
Gáz úgy, hogy ennek az összegnek 
a tíz százalékát állnák ők, a fenn-
maradó nagy összeget pedig a köz-

ség” – magyarázta a polgármester. 
Hozzátette, ezt nem tudják felvál-
lalni a lakók, egyetlen reményük, 
hogy majd kormány- vagy euró-
pai uniós támogatásból megvaló-
síthatják a beruházást.

Túl nagy a távolság

Gyimesközéplok és Gyi mes-
felsőlok községek földrajzi fek-
vésükből kiindulva hasonló 
helyzetben vannak. Mint Gergely 
Károly és Pap Imre községveze-
tők elmondták, túl messziről kell 
bevezetni a földgázat a Gyime-
sekbe, akár Csíkszépvíz, akár a 
Bákó megyei Kománfalva irányá-

ból, ez pedig nagyon költséges. 
Így egyelőre egyik település ese-
tében sincs rövid távon kilátás 
arra, hogy ezt a beruházást meg-
valósítsák. Kászonaltízen szintén 
ugyanez a probléma, hiszen vagy 
Csíkszentmárton vagy Háromszék 
irányából kellett volna a szállítóve-
zetékeket végighozni a községig, 
amely nagy távolságot jelent. And-
rás Zoltán polgármester érdeklő-
désünkre elmondta, régebb ugyan 
még szóba került az a lehetőség, 
hogy „földgáztárolók” segítségével 
biztosítanák a szolgáltatást a falu-
ban, de készítettek egy felmérést a 
falu lakói között, amelynek az lett 
az eredménye, hogy nem igénylik 

ezt a szolgáltatást, így elmaradt 
ez a beruházás. György József, 
Tusnád község polgármestere 
megkeresésünkre elmondta, 
hogy a Hargita Gáz Rt. 4 millió 
lejre becsülte, hogy a község-
be kiépítse a földgázhálózatot, 
ezt a nagyon magas összeget a 
község lakói azonban nem tud-
ják felvállalni, ráadásul ehhez 
képest a vállalat a beruházás-
nak csak 5 százalékát fedezné.

Nem mindig éri meg önerőből

Bár több mint egy évtize-
de koncessziós jogot szerzett a 
Hargita Gáz Rt. a csíkszéki tele-

pülések gázhálózatának kiépí-
tésére és üzemeltetésére, sok 
településen nem valósította meg a 
fejlesztéseket. Kovács Domokos, 
a földgázhálózatokat üzemeltető 
és földgázszolgáltató Hargita Gáz 
Rt. technikai igazgatója megkere-
sésünkre elmondta, jövő hónapig 
kaptak határidőt a szakminiszté-
riumtól arra, hogy eldöntse a válla-
lat, mely csíkszéki településeken 
valósít meg fejlesztéseket és me-
lyeken nem. Továbbá a szakmi-
nisztérium ragaszkodik ahhoz is, 
hogy minden érintett település ta-
nácsi határozatban fogalmazza 
meg álláspontját, hogy van-e lehe-
tőségük hozzájárulni a gázhálózat 

fejlesztéséhez vagy nem. Egyelő-
re még folyik az összesítés, hogy 
mely településeken fog beruház-
ni a részvénytársaság, mert még 
nem érkezett be minden település-
ről a döntés. Arra a kérdésre, hogy 
a vállalat mennyivel járulna hoz-
zá a beruházásokhoz, elmondta, 
a gazdasági számításaik alapján, 
azokon a településeken, ahol nincs 
jelentősebb ipari fogyasztó, hogy 
nagy mennyiségű földgázforgal-
mazásra lehessen számítani, ott 
mindössze 5-10 százalékot biztosí-
tanak a fejlesztési költségből. Mivel 
szabad piaca van a gázszolgálta-
tásnak – tehát bárki szolgáltathat 
földgázat –, így csak a gázhálózat 
üzemeltetési, földgázelosztási díj-
jal számolhatnak, ennek alapján 
dönthetik el, hogy mennyi idő múl-
va térül meg egy befektetés. Arra 
a kérdésre, hogy mennyi a legke-
vesebb számú fogyasztó, amely-
lyel már megérné a hálózatépítés 
a vállalatnak, azt válaszolta, hogy 
ez több tényezőtől függ. Például at-
tól, hogy milyen a település, milyen 
hosszú hálózatot kell kiépíteni, mi-
lyen messze van a gázátadó-állo-
más. A várható fogyasztói számot 
nehéz megbecsülni, hiszen ta-
pasztalatból tudják, hogy elsőre 
nem csatlakozik minden fogyasz-
tó a rendszerre, hanem ahogy telik 
az idő, fokozatosan nő a fogyasztók 
száma egy adott hálózaton.

Rendszertervet készítettek

A csíkszéki települések több-
ségében készítettek egy rend-
szertervet, figyelembe véve a 
lakók és a porták számát, a tele-
pülés adottságait, és kiszámol-
ták, mennyire lenne szükség a 
fejlesztéshez. Erre a rendszer-
tervre alapozva készültek azok 
a tanulmányok, amelyeket el-
küldtek a községeknek, napra-
késszé téve az árakat. Azzal ő is 
egyetértett, hogy a hatalmas ösz-
szegű beruházások önerőből va-
ló megvalósítása nem mindenhol 
vállalható a lakók számára. Sze-
rinte is jó lenne, ha módosulna 
a jogszabály, hogy hasonlóan a 
víz- és csatornahálózatfejlesztési 
programokhoz, állami finanszí-
rozásból valósulhatnának meg a 
földgáz-hálózatok. A Hargita Gáz 
Rt. 99 százalékban magántőké-
vel működik, 1 százalék az önkor-
mányzatok részesedése, több mint 
egy évtizede szerzett 50 évre szó-
lóan koncessziós jogot gázhálózat-
működtetésre, fejlesztésre. Eddig 
Csíkszéken Csíkszentgyörgyön, 
Csíkszentmártonban, Csík-
szentkirályon és Csíkkozmáson 
építették ki a földgázhálózatot.

BARABÁS HAJNAL

Jó hír érkezett Bukarestből tegnap délután: az önkormányzatok is támogathatják a földgázhálózat-fejlesztést

FOTÓ: PINTI ATTILA

„Ezentúl azok a székelyföldi önkormányzatok is fej-
leszthetik földgázrendszerüket, ahol eddig nem ren-
delkeztek a szükséges infrastruktúrával a földgázellá-
tás biztosítása érdekében” – jelezte Korodi Attila, az 
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az RMDSZ által 
kiadott közleményben. Arról már korábban írtunk, 
hogy a szenátus már megszavazta, hogy az önkor-
mányzatok is támogathassák a földgázhálózat-fejlesz-
tést. Tegnap pedig a képviselőház döntéshozó fórum-
ként hagyta jóvá ezt a törvény-tervezetet, azaz ameny-
nyiben van rá igény, akkor biztosíthatják a lakosság 
számára a földgázellátást. Korodi megkeresésünkre 
még hozzátette, bővítették a szenátus által elfogadott 

jogszabályt azzal, hogy ezentúl a fejlesztési társulá-
sok is fejleszthetnek az önkormányzatok nevében. 
„Ráadásul a koncessziós szerződéseket ezentúl nem a 
minisztérium fogja kezelni, hanem ezek is átkerülnek 
az önkormányzatok hatáskörébe, ez azt jelenti, hogy 
egy újabb lépést tettünk a decentralizáció felé. Így az 
önkormányzatok kiválaszthatják a földgázszolgáltatót, 
illetve saját költségvetéséből beruházhatnak a hálózat 
kiépítésébe” – mutatott rá Bende Sándor, az RMDSZ 
Hargita megyei parlamenti képviselője. A jogszabályt 
még Klaus Johannis államfőnek is alá kell írnia, majd 
a Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követő 
60 napon belül lép érvénybe.

Jó hír, hogy megszavazta a parlament




