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Hőszigetelés kis lépésekben
Nehéz kivitelezőket találni a munkálatokra
• Idén nehézkes volt
a tömbház-hőszigete-
lés Csíkszeredában.
Mivel a megismételt
közbeszerzési eljá-
rások sem vezettek
eredményre, nemcsak
az árak kiigazítására,
hanem a munkálatok
kisebb tételekre való
szétválasztására is
szükség volt.

KOVÁCS ATTILA

A Központi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség tavaly 
tizenkét csíkszeredai tömb-

ház külső hőszigetelésére nyújtott 
pályázati támogatást a Regioná-
lis Operatív Program biztosította 
pénzalapokból. A kivitelezéshez 
szükséges közbeszerzési eljáráso-
kat kiírták, de mindeddig csak egy 
szerződést írtak alá, három tömbház 
külső felújítására, amely részben el 
is készült. A Hunyadi János utcai 
33., 35., illetve a Tető utca 13. szám 
alatti négyemeletes lakóépületeknél 
tavasszal kezdett dolgozni egy szat-
márnémeti cég, amely a vártnál las-
sabban haladt a munkával, és idén 
már nem tud végezni. Szőke Domo-
kos alpolgármester szerint vannak 
problémák a kivitelezővel, de úgy 
tűnik, sikerül ezeken túllépni. Ha 
minden jól megy, idén a Hunyadi Já-
nos utcai 35-ös számú társasháznál 

lehet befejezni a szigetelést, a másik 
két helyszínen jövő tavasszal is dol-
gozni kell majd – tudtuk meg.

Újra kellett gondolni

A további kilenc tömbházat két cso-
portra osztva írták ki a kivitelezés-

hez szükséges közbeszerzési eljá-
rást, de két sikertelen kísérlet után 
kiderült, hogy a 8,2, illetve 6 millió 
lejre becsült munkálatokra így ne-
héz kivitelezőt találni. Ezért kisebb 
tételekre választották szét a beruhá-
zásokat, csoportonként két, illetve 
három lakóépület külső felújítására 

kerestek vállalkozókat. A legutóbbi 
licit során a Mihai Eminescu utca 
2., Testvériség sugárút 16., és a Len-
dület sétány 10. számú toronyházak 
esetében árajánlatot nyújtottak be, 

ennek kiértékelése folyamatban 
van, akárcsak a Lendület sétány 14. 
és a Pacsirta sétány 2. számú tömb-
házaknál. A Testvériség sugárút 
22. és a Kossuth Lajos utca 20-26.
számú társasházak hőszigetelésére
is érkezett ajánlat korábban, de hi-
ányosságok miatt el kellett utasíta-
ni, ezért most megismétlik a kiírást.
Ugyanakkor a Kossuth Lajos utca
46. és a Testvériség sugárút 13. szá-
mú négyemeletes tömbházak külső
felújítására továbbra sem akadt je-
lentkező, a legutóbbi közbeszerzés
során egy érdeklődő jelezte, hogy a
munkálatok becsült értéke túl ala-
csony, ezért várhatóan költségnöve-
lésre lesz szükség – tudtuk meg.

Újabb munkálatokra készülnek

További tíz olyan tömbház, illetve 
lépcsőház esetében is készülnek 
hőszigetelésre, amelyek számára a 
több éve alig működő ilyen célú kor-
mányprogram biztosít 50 százalékos 
fi nanszírozást. Korábbi támogatá-
sokkal részben, általában félig 
szigetelt lakóépületekről van 
szó, amelyek nem feleltek 
meg az európai uniós támo-
gatású hőszigetelési program 
feltételeinek. A fi nanszírozási 
szerződések aláírása után most a 
korábbi műszaki tervek naprakésszé 
tétele van folyamatban, ezt követően 
kiírják a kivitelezéshez szükséges 
licitet – így jövőben több helyszínen 
kezdhetnek dolgozni. A Regionális 
Operatív Program biztosította támo-
gatásért további 23 tömbház hőszi-
getelésére kész dokumentációkkal 
pályázna a polgármesteri hivatal, 
továbbra is az ehhez szükséges pá-
lyázati kiírást várják.
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Csíkszék

A csíkszeredai Hunyadi János 
utcában jövőben is folytatni kell 
a hőszigetelést
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A kerékpárok kis javításához 
szükséges eszközökkel – példá-

ul kerékpumba, franciakulcs, ha-
rapófogó, csavarhúzók – fel-

szerelt biciklijavító állomást 
adott át tegnap a Bethlen 
negyedi parkban Széke-
lyudvarhely Polgár mesteri 
Hivatala. „Itt valószínűleg 
nem lehet majd kicserélni 

a különböző csapágyakat a 
biciklin, de egy kotyogó kor-

mányt vagy ülést, esetleg egy megla-
zult, leereszkedett kereket, helyre le-

het hozni, hogy el lehessen indulni. 
Persze például egy rolleren is lehet 
kisebb javításokat végezni” – fejtette 
ki Jakab Attila városmenedzser. Az 
ötletet egyébként még tavaly vetette 
fel Mátyás Artúr, a Szólj bele! prog-
ram részeként. Ő és egy helyi vállal-
kozás is segítette a megvalósítást. A 
Delkamet cégnek köszönhetően két 
hasonló köztéri szervizt alakíthat-
nak ki Székelyudvarhelyen. A mási-
kat ma szerelik fel a Sétatéren. Ezen 
javítók darabja egyébként háromezer 
lejbe kerül. Jakab hangsúlyozta, már 
csak azért is örvend a projekt meg-
valósításának, mert az összhangban 
van a városvezetés környezetbarát 
elképzeléseivel.

Vigyázni kell rá

„Nagyon szép és jó minőségű lett a 
javító, már csak arra kell vigyázzunk, 
hogy minél tovább megmaradjon a 
közösségnek” – jelentette ki a város-
menedzser. Ennek érdekében óvin-
tézkedéseket is tettek, hiszen fémsod-
ronnyal vannak rögzítve a betonba 
csavarozott állomás szerszámai. A ha-
rapófogónak ugyanakkor kicsorbítot-
ták a vágó részét. Újságírói kérdésre 
Jakab Attila arra is kitért, hogy meg-
próbálnak máshol is létrehozni ha-
sonló köztéri szervizeket, amennyi-
ben érkezik rá lakossági igény. Persze 
biztosítani kell azt is, hogy a megvaló-
sítás után felügyelet alatt legyen.

Régi-új program

Jakab Attila emlékeztetett, tavaly 
hatszázezer lejes kerettel hirdet-
ték meg a Szólj bele! programjukat, 
amelynek a lényege az volt, hogy a 
lakók saját ötleteiket javasolják meg-

valósításra hat kategóriában. Termé-
szetesen azokat az elképzeléseket 
fi nanszírozza a városháza, amelyek 
a kategóriánként a legtöbb szavaza-
tot kapták. Korábban két, civilektől 
érkező ötlet valósult meg a tavalyi ja-
vaslatok közül, hamarosan pedig az 
okos átjárókkal kapcsolatos elképze-
lést is kivitelezik a Bethlen Gábor ut-

cában. Egyébként jelenleg is zajlik a 
program új kiadása, az újabb ötletek-
re regisztrálás után lehet szavazni. A 
voksolási lehetőség pénteken zárul.

Köztéri bicikliszervizek Székelyudvarhelyen
• Biciklipumpa, és különböző szerszámok is találhatók
azon a köztéri kerékpárjavító állomáson, amelyet a Beth-
len lakótelepi parkban szerelt fel Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala. A projekt az intézmény tavaly indított
Szólj bele! elnevezésű programja részeként valósult meg.

Kisebb javításokat könnyedén el 
lehet végezni az állomásnál
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