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Városközponti parkolóház lesz
A csíkszeredai Kalász lakótelep helyett a Szív utcában épülhet fel
• Nem engedélyezi a
tűzoltóság Csíkszere-
dában a Kalász lakóte-
lepen kiszemelt hely-
színen a parkolóház
építését. A létesítmény
így várhatóan a Szív
utcai, használaton kí-
vüli kazánház helyére
épülhet majd fel.

KOVÁCS ATTILA

A Kalász lakótelepi parko-
lóház műszaki terveinek 
elkészítése közben derült 

ki, hogy a tűzoltóság az elképzelt 
formában nem engedélyezi a léte-
sítmény felépítését – tudtuk meg 
Ráduly Róbert Kálmántól, Csíksze-
reda polgármesterétől. Kérdésünk-
re, hogy ezt miért nem lehetett ko-
rábban tudni, az elöljáró elmondta, 

a helyi önkormányzat elvi 
döntése után egy cég elké-
szítette a beruházás megva-
lósíthatósági tanulmányát, 
és a tűzoltósághoz is fordult 

véleményezés érdekében, de 
azt a választ kapta, hogy ebben a fá-
zisban nem mondanak véleményt, 
csak a kiviteli terv alapján. ,,Jött a 
következő közbeszerzés, egy másik 
cég megnyerte a tervezést, elkészí-
tett egy tervkoncepciót a tanulmány 
alapján, és benyújtotta vélemé-
nyezésre a tűzoltósághoz. A válasz 
szerint egy zárt épületben nyitott 

parkolóházat nem lehet kialakítani 
– az épület azért minősült zártnak,
mert egyik oldalával a dombnak tá-
maszkodik” –  folytatta az előzmé-
nyeket Ráduly. Ez azt jelenti, hogy a
munkát elölről kell kezdeni, a tanul-
mányra kifi zetett összeg kidobott
pénznek bizonyult. A műszaki terv
nem készült el, így azt nem fi zette ki
az önkormányzat.

Kazánház helyett parkolóház

Ráduly szerint most a tervező céggel 
egyeztetnek az új változatról, szin-

tén a nyitott parkolóház elvét követ-
ve, amely olcsóbb is, mint egy zárt 
épület. Mivel a Kalász lakótelepen a 
megnyíló Nest (Fészek) kiskereske-
delmi központ újabb parkolóhelye-
ket és parkolóházat biztosít, ezért ott 
nem olyan indokolt ez a beruházás, 
mint a városközpontban – érvelt a 
polgármester. Ezért a Szív utcához 
közeli, használaton kívüli kazánház 
helyére építenék fel a nyitott parko-
lóházat, ehhez a kazánházat le kell 
majd bontani. A Kalász lakótelepen, 
a parkolóház helyett a domboldal-
ban az eredeti elképzelésnek meg-

felelően parkolót alakítanak ki, ez 
idén el is készül a lakótelepi felújítás 
során – ismertette.

Nem ismert a költség

A Szív utcai helyszínen 50x70 mé-
teres alapterületen szeretnék fel-
húzni a létesítményt úgy, hogy ez a 
környező épületeket ne zavarja. Az 
még kérdéses, hogy a korábbival 
megegyező magasságú és befoga-
dóképességű, háromszintes parko-
lóház lesz, vagy ennél nagyobb is 
készülhet. A várható költségek még 

nem ismertek, Ráduly szerint a Ka-
lász lakótelepen is költségesebb ala-
pozást igényelt volna az épület az 
agyagos talaj miatt, a Szív utcában 
pedig a mocsaras talaj miatt kell 
mélyebb alapozás – ezért a hely-
színváltoztatás nem jár számottevő 
költségnövekedéssel. A Kalász lakó-
telepre elképzelt parkolóházba 356 
parkolóhelyet terveztek kialakítani, 
58 kerékpár számára lett volna táro-
ló. A beruházás költségét a kiviteli 
tervek elkészítésével, felszereltség-
gel, tereprendezéssel, illetve áfával 
együtt 18,1 millió lejre becsülték. 

KORPOS ATTILA

Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke a költségvetés 

ismertetése céljából tartott sajtótá-
jékoztató elején közölte: 2019-hez 
képest idén 40 millió lejjel kevesebb 
áll a tanács rendelkezésére. A teljes 
keretösszeg 471 millió lejre rúg. „Az 
elmúlt évek beruházásait, a korsze-
rűsítéseket folytatni szeretnénk” – 
hangsúlyozta az elnök. Kiemelte, a 
járdák, utak, kórházak és az egész-
ségügyi ellátás javítása mellett idén 
is szerepet kap a biztonságos hegyi 
turizmus szavatolása, a sport és 
hulladékgazdálkodás megerősítése, 

de az erdősítés folyamatát is előtér-
be helyezik: „Legalább száz hektár 
erdőterületet szeretnénk betelepí-
teni” – ismertette. Felméréseik sze-
rint a munkahelyteremtésre, ezáltal 
a vállalkozói hálózat eredményes 
kiépítésére van a leginkább igény a 
megye lakóinak körében, de a csa-
ládbarát megyekép erősítése és a ci-
vil szféra támogatása is prioritásuk. 

EU-s projektek és zöld megye

Barti Tihamér, Hargita Megye Ta-
nácsának alelnöke kiemelte, idén 
új korszak kezdődik az európai 
uniós projektek tekintetében. A me-
gyei tanács által valaha megnyert 
legnagyobb, utakkal kapcsolatos 

projektje 48 kilométert foglal ma-
gába: Ócfalvától Petekig (Brassó 
megye határa), illetve Kányádtól a 
szentpáli tavakon át Kovászna me-
gye határáig. „Ennek összege 140 
millió lejre rúg” – pontosított az 
alelnök. Ezen kívül több előszerző-
dés megkötése is folyamatban van 
az utak korszerűbbé tételére, ezek 
európai uniós alapokból lesznek 
fi nanszírozva. „Kellő fi  gyelmet fo-
gunk fordítani a zöld megyekép ki-
alakítására. Elsősorban az integrált 
hulladékgazdálkodási rendszer a 
legnagyobb kihívás ezen a téren” – 
fogalmazott Barti. „Minden igye-
kezetünk ellenére a gyerekvédelmi 
rendszerre elkülönített keret összeg 
kevesebb lesz, idén 36 millió lejt tu-
dunk erre fordítani” – ezt már Bíró 
Barna Botond, a megyei tanács má-
sik alelnöke közölte. Ugyanakkor 
fontosnak tartotta kiemelni, hogy 
a civil szervezetek esetében emelni 
tudták a megpályázható keretössze-
geket, illetve hogy a saját szervezé-
sű programjaikra is 15 millió lej van 

elkülönítve. Borboly kitért arra is, 
idén a Hargita megyei utak egy ré-
sze építőteleppé fog változni, hála a 
nagy keretösszegeknek.  „Összesen 
115 kilométernyi útszakasz kivite-
lézésén fogunk dolgozni az év fo-
lyamán. Vonzóvá  szeretnénk tenni 
Hargita megyét” – összegzett.

A Szív utcához közeli kazánház, 
amelyet le kell bontani a 
beruházás érdekében. Új helyszín
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A megyei tanács 
csúcsvezetősége. Idén 40 millió 
lejjel kevesebb áll a tanács 
rendelkezésére
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Kevesebb pénzből gazdálkodnak a Hargita Megyei Tanácsnál
• Több Hargita megyei útszakasz is építőteleppé
alakul idén, mivel jelentős korszerűsítési munkálatok
kezdődnek el – hangzott el a megyei tanács 2020-as
költségvetésének ismertetésén. A tavalyhoz képest
idén kevesebb pénzből gazdálkodik majd a megyei
önkormányzat.




