
sére, ezt azonban, elsősorban pályázati 
forrásokból, maga az önkormányzat sze-
retné megvalósítani, csak végső esetben 
használnának külső magántőkét. Lacz-
kó Albert Elemér, Gyergyóremete pol-

gármestere érdeklődésünkre elmondta, 
két-három évvel ezelőtt kezdtek el ezzel 
az elképzeléssel komolyabban foglal-
kozni. Egy jogtiszta területről van szó, 
amelyről ásványvíz-kitermelési enge-
déllyel rendelkeznek, ugyanakkor már 
az ásványvíz bevizsgáltatását is elvé-
gezték, így annak összetételét is ismerik 
a gyógyászati javallataival együtt. Mint 
megtudtuk, a beruházáshoz már meg-
valósíthatósági tanulmány is készült, 
és különböző változatokban terveket is 

kidolgoztak. Egyszóval előrehaladott 
állapotban van az elképzelés, csak hi-
ányzik a szükséges tőke a megvalósítás-
hoz. „Nem érdeklődött eddig komolyab-
ban senki, hogy beruházna, de nem is 
nagyon népszerűsítettük, mert arra 
várunk, hogy hátha sikerül a magyaror-
szági gazdasági fejlesztési programhoz 
csatlakozzunk, vagy a román kormány 
programjaira pályázzunk” – magyaráz-
ta a községvezető. Hozzátette, ha még-
sem tudnának ezekből a programokból 
forrást lehívni, akkor nyitottak a külső 

befektetőkre is az élmény-és gyógyfür-
dő kiépítéséhez. A község ugyanakkor 
még más lehetőségeket is fel tudna kí-
nálni befektetőknek, hiszen többek kö-
zött ásványvíz-palackozásra is van mód 
az önkormányzat területén.

Olimpiai méretű medence

Szintén fürdőt fejlesztenének Csík-
pálfalva községben, ahol a régi, je-
lenleg nem működő strandot építenék 

újjá. Ferencz Csabától, Csíkpálfalva 
polgármesterétől tudjuk, hogy évek-
kel ezelőtt kormányprogram is volt a 
strand felújítására, de lezárták, mielőtt 
a fi nanszírozási szerződést aláírhatták 
volna, így azóta áll a beruházásuk. 
„Sajnos európai uniós pályázat egye-
lőre nincs fürdőfelújításra, ezért is hir-
dettük meg, hogy hátha lenne egy be-
fektető, aki felújítaná és működtetné” 
– jegyezte meg az elöljáró. Az olimpiai 
méretű medence, illetve a kiszolgáló 
helyiségek rendbetételéről megvalósít-
hatósági tanulmányt már készíttetett az 
önkormányzat, amelyben több százezer 
euróra becsülték a beruházás értékét. A 
strand mellett egy minifoci pálya kiala-
kítását is tervezték, ezt a helyi közbir-
tokosság támogatásával a közeljövőben 
megvalósítja az önkormányzat.

Szociális központ Szentegyházán

A www.investinhargita.ro olda-
lon Szentegyháza önkormányzatának 
hirdetése is olvasható, hogy a Kór-
ház utcai szociális központját bérbe 
adná, amelyet napköziotthon, vagy 
öregotthon kialakítására tartanának 
alkalmasnak, ugyanakkor bármilyen 
más elképzelésre is nyitott az önkor-
mányzat. Molnár Tibor, Szentegyháza 
polgármestere megkeresésünkre az 
ingatlannal kapcsolatban elmondta, 
jelenleg egy európai uniós pályázatra 
készülnek, hogy az önkormányzat épü-
letében egy nappali foglalkoztatót hoz-
zanak létre idősek számára, illetve egy 
szegénykonyhát. Decemberben van a 
leadási határidő, és ha úgy látják, hogy 
nyertes lehet a pályázat, akkor addig-
ra a megvalósíthatósági tanulmányt is 
elkészítik.
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A Hargita Megyei Fejleszté-
si Ügynökség honlapján, a 
www.investinhargita.ro ol-

dalon a befektetési lehetőségeket lis-
tázták a megyében, ezekből szemléz-
tünk néhányat. Az oldalon olvasható 
listában a Hargita megyei települések 
hirdetéseiből kiderült, többségük bér-
be adásra kínált fel egy-egy területet, 
épületet a befektetni akaróknak első-
sorban gazdasági, vagy szociális tevé-
kenységekre, amelyek az önkormány-
zatok előnyére válnának. Például a 
gyergyócsomafalvi önkormányzat 1,5 
hektár beltelket adna bérbe, amelyen 
használaton kívüli malomépület áll. 
„A terület jogviszonyai rendezettek, 
megközelítési szempontból előnyös 
helyen található, így akár egy szállo-
dának is helyet adhatna, vagy akár 
egy nagyobb méretű rendezvényter-
met is ki lehetne alakítani. A terület 
teljesen közművesített, így az épület 
átalakítása, felújítása után akár ipari 
termelőhelységet is lehetne működ-
tetni” – olvasható a hirdetésben. 

Remete inkább pályázna

A gyergyóremetei önkormányzat 
is bérbe adna egy 20 hektáros terü-
letet gyógy-és élményfürdő létesíté-

Nincs tőke a fejlesztésekhez
Befektetőre várnak egyes Hargita megyei önkormányzatok

„ Nem érdeklődött eddig komolyab-
ban senki, hogy beruházna, de nem 
is nagyon népszerűsítettük, mert arra 
várunk, hogy hátha sikerül a ma-
gyarországi gazdasági fejlesztési prog-
ramhoz csatlakozzunk, vagy a román 
kormány programjaira pályázzunk.

• Alacsony az érdeklődés a befektetők részéről arra vonatkozó-
an, hogy beruházzanak különböző Hargita megyei településeken, 
ugyanakkor az önkormányzatok is a magántőke bevonása helyett 
inkább európai uniós, vagy kormányprogramok finanszírozásaira 
pályáznának, hogy fejlesszenek.

Befektetési 
lehetőségek 
Hargita 
megyében. 
Többnyire 
ingatlanokat 
hirdetnek az 
önkormányzatok 
bérbe adásra
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