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Még nem lesz inkubátorház
Tervek készülnek, de nincs pályázati támogatás
• Továbbra is pályá-
zati kiírásra várnak 
annak érdekében, 
hogy Csíkszeredában 
is vállalkozói inku-
bátorházat hozzanak 
létre a városi és me-
gyei önkormányzat 
együttműködésével. 
Egyelőre a műszaki 
terveket készítik elő.

KOVÁCS ATTILA

Adott egy épület, amely je-
lenlegi állapotában nem 
használható, átépítéséhez, 

felújításához pedig pályázati támo-
gatásra lenne szükség – jelenleg 
ez a nem létező csíkszeredai vál-
lalkozói inkubátorház helyzete. A 

helyszín a zsögödfürdői bor-
vízforrás melletti egykori 
vendéglő, majd éjszakai szó-
rakozóhely épülete, amely 
évek óta használatlan, és 

amelyet a helyi önkormány-
zat 2017-ben 125 ezer euróért vásá-
rolt meg a tulajdonosoktól. Először 
szociális szolgáltatást nyújtó köz-
pontot terveztek ott kialakítani, 
de aztán változott az elképzelés, 
és vállalkozói inkubátorház létre-
hozására ajánlotta fel a város az 
ingatlant, amelynek érdekében a 
megyei önkormányzattal közösen 
pályáztak támogatásért.

Nem haladtak jól

A helyi és megyei önkormányzat 
közös pályázatát 2018-ban be is 
nyújtották, de ezt a dokumentá-
ciót a Regionális Fejlesztési és 
Közigazgatási Minisztérium nem 
fogadta el, azt kifogásolva, hogy 
a város akkor nem rendelkezett 
az ingatlanhoz tartozó terület 
tulajdonjogával. Noha a város a 
jogviszonyt tisztázta, és a megyei 
önkormányzat óvást nyújtott be a 
szaktárcához, ezt elutasították. ,,A 
csíkszeredai inkubátorház ügyé-
ben sajnos erőfeszítéseink ellené-
re nem haladtunk az elvárásaink 
szerint. Számos akadály, mint az 
általános rendezési terv hiánya 
vagy az ingatlan tisztázatlan jogi 
viszonya nehezítették a projektet. 
Jelenleg a tervezés előkészítésén 
dolgozunk. A műszaki tervek elké-
szítésére csaknem 85 ezer lejt külö-

nít el Hargita Megye Tanácsa saját 
forrásból” – ismertette kérdésünk-
re Borboly Csaba. A Hargita megyei 
önkormányzat elnöke azt mondta, 
folytatják a munkát, és arra szá-
mítanak, hogy az új kormány szá-
mára is prioritás a fiatalok vállal-
kozásra ösztönzése, így lesz még 
pályázati kiírás. Egyelőre viszont 
nincs erről tudomásuk.

Várják a lehetőséget

Csíkszereda alpolgármestere, Fü-
leki Zoltán is megerősítette kérdé-
sünkre, hogy a megyei tanáccsal 
való együttműködésben látják a 
lehetőséget a vállalkozói inkubá-
torház létrehozására, ennek érde-
kében készült el tavaly az ingatlan 
felújításához szükséges megvaló-
síthatósági tanulmány. Hozzátette, 

pályázati kiírásra várnak annak 
érdekében, hogy a költségekre tá-
mogatást igényeljenek. Korábban 
két másik helyszín is felmerült az 
inkubátorház számára, először a Vi-
gadó épületét nézték ki erre a célra, 
de az nem felelt meg a pályázati ki-
írás követelményeinek, mert egyik 
részében egy cég bérelt irodafelüle-
teket. Ezután a Szív utcai, haszná-
laton kívüli kazánház került szóba, 
de azt az elképzelést is elvetették. A 
2018-ban készült pályázat 4,18 mil-
lió lejes összköltséggel számolt a 
létesítmény kialakítása érdekében, 
a helyi és megyei önkormányzat eb-
ből egyenként több mint 1-1 millió 
lejt biztosított volna.

A vállalkozói inkubátorháznak 
szánt ingatlan. Egyelőre üresen áll
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi 
Kamara értesítése szerint 
január 18-án, szombaton, és 19-
én, vasárnap Csíkszeredában 
Lőkös Ibolya fogorvos látja el a 
sürgősségi fogorvosi ügyeletet, 
mindkét nap 9 és 12 óra között 
a Szív utca 2/B/4. szám alatt. 
Székelyudvarhelyen a Mátyus 
Dental  Studio biztosítja a 
sürgősségi ügyeletet mindkét 
nap 9 és 12 óra között a Bethlen 
Gábor utca 30. szám alatt. 
Szentegyházán mindkét nap 
10-12 óra között Bató Katalin 
fogorvos tart ügyeletet a Köz-
társaság utca 26. szám alatt.

Ünnepelnek 
a vásárosok
Marosvásárhelyen a Petry Lát-
ványműhely és Múzeum udvarán  

ma 8 és 19 óra között ismét  

megtartják a helyi termelők vá-
sárát. Ez alkalommal ünneplik a 
vásár fennállásának 4. évfordu-
lóját. A termelők és kézművesek 
ezúttal is számos ízletes, egész-
séges termékkel készülnek, a 
látogatók szezonális termékeket 
is megkóstolhatnak.

Dávid Ferenc-
dombormű
Vasárnap a 11 órai istentisz-
telet után a marosvásárhelyi 
Bolyai téri unitárius templom 
külső falán Dávid Fe-
renc-domborművet avatnak. A 
dombormű Gyarmathy János 
és Makkai István alkotása. 
Az ünnepi istentiszteleten a 
szószéki szolgálatot Bálint 
Benczédi Ferenc unitárius 
püspök végzi, ezt követően 
művészi műsorra kerül sor.

• RÖVIDEN 
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Mint ismeretes, a döntésre azt kö-
vetően volt szükség, hogy Klaus 

Johannis államfő kedden kihirdette a 
gyermeknevelési pótlék összegének 
megkétszerezéséről szóló jogsza-
bályt. A törvény értelmében 300 lejre 
nő a 2 és 18 év közötti gyerekeknek 
járó gyermeknevelési pótlék ösz-
szege, a kétévesnél kisebb, illetve a 
fogyatékkal élő kiskorúak pedig 600 
lejt kapnak. „A törvény a Hivatalos 
Közlönyben való megjelenést követő 
hónap első napjától lép érvénybe” – 
áll a Johannis által kihirdetett jogsza-
bályban, és mivel a liberális kormány 

szerint erre nincs pénz, elhalasztot-
ták a jogszabály hatálybalépésének 
időpontját. Azt mondják, előbb elő 
kell teremteniük az összeg megkét-
szerezéséhez szükséges pénzössze-
geket. „A költségvetés kiigazításakor 
biztos megemeljük a pótlék összegét” 
– szögezte le a csütörtöki kormányü-
lés elején Ludovic Orban miniszter-
elnök. Beszélt ugyanakkor arról is, 
hogy a 2008-as évtől a gyermekneve-
lési pótlék értéke mindig a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) kezdeményezé-
sére nőtt. „Ennek a tervezetnek a vá-
ratlan és nemkívánatos megjelenése 
nagyon nagy gondot okozott nekünk. 
Tudniuk kell, hogy az összeg újabb 
megkétszerezéséhez több mint 6 mil-
liárd lejre van szükség, mindez olyan 

körülmények között, hogy a költség-
vetésnek meg kell bírnia a hatályban 
levő törvények által előírt fi zetés- és 
nyugdíjemeléseket” – hangsúlyozta 
a kormányfő. Ismételten leszögez-
te egyúttal, hogy kabinetje akarja 
a pótlék emelését. „Ha akarnánk, 
se tudnánk most megtenni, mivel a 
törvény később lépne hatályba, mint 
hogy érvénybe lépett a költségvetés. 
A büdzsé kiigazítására csupán július 
elseje után nyílik lehetőségünk. Most 
lehetetlen alkalmazni ezt a jogsza-
bályt, ami magán viseli a PSD-re jel-
lemző demagógia és populizmus véd-
jegyet” – fejtette ki Ludovic Orban, 
jelezve, a költségvetés kiigazítása 
nyomán kétszeresére nő a gyermek-
nevelési pótlék összege.

Augusztustól nőhet kétszeresére a „gyermekpénz”
• Augusztus elsejéig elhalasztotta az Orban-kabinet a csütörtöki kormányülésen a 
„gyermekpénzként” emlegetett gyermeknevelési pótlék összegének megkétszerezését. 
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