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Milliókba kerül
Késik a csíkszeredai sportcsarnok javítása

• Az országos és helyi 
költségvetés elfogadá-
sának késlekedése sok 
beruházás elkezdését 
hátráltatja, ilyen pél-
dául Csíkszeredában 
az Erőss Zsolt Aréna 
főjavítása is.

KOVÁCS ATTILA

A 2007-ben elkészült és átadott 
városi sportcsarnok esetében az 

esővíz-elvezetés módját nem tervez-
ték meg kellő alapossággal, és ez már 
jó néhány éve szemmel látható rongá-
lódásokat eredményezett. Az épület 
főbejárata fölött kialakított nyitott, 
nagy méretű teraszról a csapadékvíz 
nem folyik el megfelelően, emiatt 
többször történt beázás. A bejárat kö-

rüli külső járófelület burkolata meg-
rongálódott, de a félkör alakot for-
mázó bádogtetőzetről levezetett víz 
ugyanolyan gondokat okoz, a lábaza-
ti vakolatot rongálja, amely részben 
lepattogott, a víz pedig áztatja az épü-
let alapját. Ezelőtt két évvel végeztek 
helyzetfelmérést a csarnoknál, amely 
2013-ban vette fel Erőss Zsolt elhunyt 
hegymászó nevét, akkor műszaki 
szakvéleményezés készült. Ennek 
alapján készült el a szükséges főjaví-
tás megvalósíthatósági tanulmánya, 
amelyet egy éve fogadott el a helyi 
önkormányzati képviselő testület.
A tanulmány akkor négy hónapban 
jelölte meg a szükséges munkála-
tok időtartamát, amelyek értékét 
akkor áfával együtt 3,5 millió lejre 
becsülték. Ezt követően a javítás 
terveinek elkészítése érdekében 
közbeszerzési eljárást írtak ki, és 
mint Füleki Zoltán alpolgármester-
től megtudtuk, jelenleg a kiviteli 
tervek készítése van folyamatban. A 
kivitelezés elkezdésének időpontja 
viszont bizonytalan, és ez elsősor-

ban nem a szükséges pénzen múlik. 
Füleki emlékeztetett, az országos 
és emiatt a helyi költségvetések el-
fogadásának késlekedése nagyban 
hátráltat minden tervezett beru-
házást, mert a szükséges össze-
gekről így nem lehet dönteni. Az 
alpolgármester szerint a jelenlegi 
körülmények között nem lehet 
tudni, hogy idén elkezdődik vagy 
sem a beavatkozás az Erőss Zsolt 
Arénánál. Rámutatott, a munká-
latokat közbeszerzési eljárásnak 
kell megelőznie, viszont az orszá-
gos költségvetés elfogadása után 
még további harminc napba kerül 
a helyi költségvetés elfogadása, 
amely biztosíthatná a szükséges 
összeget, így erre még várni kell. 
A beavatkozás becsült költségeit 
egyébként az anyagárak és a mi-
nimálbér összegének emelkedése 
miatt növelni kell. RONCSPROGRAM 2019!

• új RENAULT és DACIA autók széles választékával állunk rendelkezésükre
• segítségnyújtás az iratcsomó összeállításában
• igény esetén roncsautó biztosítása az új autó vásárlásához
• a helyek száma korlátozott

Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 298. sz.
RENAULT-KÉPVISELET TEL.: 0743-053351; DACIA-KÉPVISELET TEL.: 0755-061516

* A fenti árak a Renault CLIO LIFE EVO 0.9 TCe 75 CP / Dacia LOGAN Acces 1.0 SCE 73 CP 
autókra vonatkoznak, Roncsprogram-kedvezménnyel, 

magánszemély vásárló esetén.

már nettó
6.630 EUR+TVA ártól*

már nettó
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H I R D E T É S

Rongálódó sportlétesítmény. 
Az Erőss Zsolt Arénánál a 
csapadékvíz elvezetésére kell 
megoldás
▸   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

E lkezdődik a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeum felújí-

tása idén – jelentette be tegnap sajtótá-
jékoztatón Nagy Zoltán, Gyergyószent-
miklós polgármestere. Kifejtette, több 
évig tartó bürokratikus folyamatok 
újabb állomásaihoz érkeztek, és ha 
minden jól megy, akkor már a tényle-
ges munkálatoknak is lehet eredmé-
nye ebben az évben. A Tarisznyás Már-
ton Múzeum felújításának szándéka 
már több mint tíz éve van napirenden 
Gyergyószentmiklóson, 2008 óta több 
pályázatot is benyújtottak ezzel a cél-
lal. 2017 júliusában az intézmény ud-
varán írták alá a Központi Fejlesztési 
Régió vezetőjével a fi nanszírozási szer-
ződést, azaz 3,2 millió lejt nyert a város 
a felújításra. Azóta azonban érdemi 
előrelépés nem történt, annak ellené-
re, hogy a múzeum vezetősége 2018 
elején már úgy gondolkodott, hogy 
az építkezés idejére bezárja a kiállítá-
sokat és a leltárában lévő tárgyak köl-
töztetését tervezte. Ami azóta történt, 
jó példa a romániai közbeszerzések 
körüli állapotokra. Háromszor írták 
ki a kivitelezési tervek elkészítésére a 
közbeszerzést. Az első kettőre egyet-
len tervező sem jelentkezett, csak a 
harmadik alkalommal tudtak tervezőt 
találni. A tervek tavaly nyár végére 
elkészültek, azóta pedig 12 szakelle-
nőrhöz hordozták a dokumentációt 
az ország különböző városaiba, hogy 
mindegyiktől megkaphassák a szük-
séges jóváhagyásokat. Februárban 
benyújtották az iratcsomót a Központi 
Fejlesztési Régióhoz, amely múlt héten 
jelezte, az ő szakértői is rendben talál-

ták, kiírható a közbeszerzés a felújítás 
kivitelezésére. Március 19-én teszik 
közzé a licitet, ezt követően derül ki, 
kerül-e megfelelő cég, amely vállalná 
a munkát. Ha minden jól megy, akkor 
május 20-án megköthetik a szerződést 
a kivitelezésre. A munkáltatokat 12 
hónap alatt kell elvégezni. A múzeum 
épülete az 1770-es években épült, a 
terv szerint a régi szárnyat újítanák fel, 
renoválnák a homlokzatot, tetőszerke-
zetet, az esővíz-elvezető rendszert, a 
fűtés- és villanyhálózatot is.

A kultúrháznál 
a tervezési fázis jön

További hír, hogy folyamatban van ter-
vek elkészítésére kiírt közbeszerzés a 
művelődési ház felújítására is. Március 
25-ig várják a tervező cégek ajánlatait. 
Ha lesz jelentkező, akkor 60 nap múl-
va a kivitelezésre írják ki a licitet, ami 
azt jelenti, hogy „ha minden jól megy”, 
négy hónap múlva megkötik a kivi-
telezési szerződést. A 3,5 millió lejes 
pályázaton nyert támogatás mellé még 
70 ezer lej önrészt kell hozzátegyen 
az önkormányzat, ebből valósul meg 
a felújítás – közölte a polgármester. 
Ennek során az energiahatékonyság 
a fő szempont, azaz tetőszigetelés, vil-
lanyáram- és fűtéshálózat csere, külső 
szigetelés valósul meg, valamint aka-
dálymentesítés is történik a mozgás-
sérültek számára is megközelíthetők 
lesznek a termek. (Gergely Imre)

Megújul a múzeum és a kultúrház

A kultúrház az 50. születés-
napjára újulhat meg
▾   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A kormány március 15-étől meghosz-
szabbítja július 31-éig a magánsze-
mélyek egységes adóbevallásának 
benyújtási határidejét – jelentette 
be a tegnapi kormányülésen Viorica 
Dăncilă miniszterelnök. A kabinet 
egyúttal július 31-éig meghosz-
szabbította a tavalyi év során 
magánszemélyek által befizetett 
jövedelemadó 2, illetve 3,5 száza-
léka civil szervezeteknek történő 
felajánlásának, vagyis a 230-as sz. 
űrlap benyújtásának határidejét. 
„Ma elfogadunk egy jogszabályt, 
amely az adóbevallás benyújtásá-
ra köteles magánszemélyek és a 
civil szervezetek javát szolgálja. 
Azoknak a magánszemélyeknek, 
akik kötelesek benyújtani adóbe-

vallásukat, hosszabb idő áll majd 
a rendelkezésükre, hogy teljesít-
sék kötelezettségüket” – érvelt a 
kormányfő a Pénzügyminisztérium 
által az elmúlt hét végén közvitára 
bocsátott sürgősségi kormányren-
delet mellett. Jelezte ugyanakkor, 
hogy mindazok, akik július végéig 
befizetik adóikat, járulékaikat, a 
tavalyi jövedelemadó és a társada-
lombiztosítási hozzájárulás 5 szá-
zalékának megfelelő kedvezmény-
ben részesülnek. Mint ismeretes, 
az egységes adóbevallás azokra 
vonatkozik, akik a fizetésen kívül 
más jövedelmet is megvalósíta-
nak, például ingatlant, vagy bármi 
egyebet adnak bérbe, szerzői jogdíj 
alapján van bevételük, vagy egyéni 

vállalkozóként valósítanak meg jö-
vedelmet. Idén viszont csak on-line 
lehet ezt benyújtani, így a polgárok 
otthonról, saját gépükről az Egyéni 
Virtuális Téren (Spațiului Privat 

Virtual – SPV) vagy az e-guvernare.
ro portálon keresztül nyújthatják 
be az online adóbevallást. A 230-
as sz. űrlap viszont maradt papír 
formában, letölthető az Országos 
Adóhatóság (ANAF) honlapjáról, 
vagy igényelhető a támogatásra 
kiválasztott civil szervezettől, mint 
ahogy be lehet nyújtani a lakhely-
hez legközelebb eső adóhivatalban 
is, de be lehet vinni a szervezethez, 
amelynek képviselője felhatalma-
zással benyújthat egyszerre több 
kitöltött felajánlást.

• RÖVIDEN 

Július 31-ig meghosszabbították az adóügyek intézését




