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KOVÁCS ATTILA

A korábban meghatározott-
nál jóval nagyobb lett a 
meggyengült vasúti felül-

járó híd újjáépítésének becsült 
értéke az önkormányzat elé került 
indoklás szerint. A testületnek a 
beavatkozási munkálatok doku-
mentációját kellett elfogadnia, 
amelyet 2019-ben már egyszer mó-
dosítottak az építőiparban beveze-

tett bérminimum miatt. Akkor 31,1 
millióról 32,5 millió lejre emelték 
az összértéket, most viszont 39 
millió lejre rúg az összeg áfával 
együtt. Az indoklás szerint kü-
lönleges és komplex beruházásról 
van szó, ezt szakaszosan, több év-
re leosztva lehet elvégezni. A felül-
járó híd újjáépítése része a városi 
mobilitási terv keretében tervezett 
beruházásoknak, amelyek költsé-
geit nagy részben európai uniós 
támogatásból biztosítják az elkö-
vetkező években.

Egyszemélyes padok, 
ózongenerátorok

A testület arról is határozott, hogy is-
mét módosítja a város költségvetését. 
A bevételi oldal az áfából történt visz-
szaosztások nyomán 1,1 millió lejjel 
bővült – ezt az összeget szociális jut-
tatásokra és szolgáltatásokra szánják. 
Ugyanakkor módosítottak a kiadások 
fejezetében azért, hogy az óvodá-
sok, az iskolások és a pedagógusok 
számára biztonságosabbá tegyék 
az iskolakezdést. Az önkormányzat 

mintegy 700 ezer lej értékben vásárol 
a tanintézményeknek egyszemélyes 
padokat és egyéb bútorzatot (ágyakat 
és székeket a napközikbe), további 
mintegy 100 ezer lejre ózongeneráto-
rokat és kézfertőtlenítő-adagolókat. A 
testület határozata értelmében a 13A 
jelzésű országúttól Piricske felé 
vezető, a város tulajdonában 
levő helyi érdekeltségű útsza-
kaszt községi úttá minősíti át. 
Erre azért van szükség, hogy 
a Forest Közösségi Fejlesztési 
Egyesület, amelynek a vá-
ros mellett Csíkcsicsó, Madéfalva és 
Csíkrákos is tagja, az út felújítása ér-
dekében európai uniós támogatásért 
pályázhasson.

Sokmillió lejbe fog kerülni
A tervezettnél jóval drágább lesz a felüljáró híd újjáépítése

Évekbe fog telni, amíg újjáépül 
a csíkszeredai vasúti felüljáró
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Lesz Filmszereda
és könyvvásár
Szeptemberben két olyan 
kulturális rendezvényt is szervez 
Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala, amelyek az elmúlt években 
rendszeressé váltak. A Filmsze-
redát a Mikó-vár udvarán, míg 
a Csíkszeredai Könyvvásárt az 
Erőss Zsolt Arénában tartják 
meg a tervek szerint. A hagyo-
mányosan szeptemberben 
megszervezett Filmszereda – 
Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 
negyedik kiadásának vetítései 
és közönségtalálkozói ezúttal a 
világjárvány miatt nem a Csíki 
Moziban, hanem a Mikó-várban 
lesznek, szeptember 16-20. kö-
zött. Szeptember 18-20. között a 
kolozsvári Filmtett Egyesülettel 
partnerségben a Filmtettfeszt 
keretében nézhetők magyar 
filmek. A tavaszról a koronaví-
rus-járvány miatti korlátozások 
nyomán elhalasztott Csíksze-
redai Könyvvásárt szeptember 
24-27. között tartják a megszo-
kott helyszínen, az Erőss Zsolt 
Arénában. 

Adókedvezmény 
igényelhető
Csíkszereda önkormányzata 
július 31-én döntött arról, hogy 
50 százalékos épületadó-ked-
vezményt nyújt a járványhelyzet 
miatt bevezetett szükségállapot 
idejére – két hónapra – a tevé-
kenységükben bizonyíthatóan 
kárt szenvedett természetes és 
jogi személyek számára, ugyan-
ezen időszakra pedig teljes 
egészében lemond a városháza 
számára fizetendő bérleti díjak-
ról. A jogosultság bizonyítása ér-
dekében az érintettek kérvényt 
és nyilatkozatot kell benyújtani-
uk a polgármesteri hivatalnál, 
ennek határideje szeptember 15. 
A szükséges formanyomtatvá-
nyok letölthetők a polgármesteri 
hivatal honlapjáról. További 
információk a 0266 315120 / 137-
es vagy 125-ös belső telefonszá-
mon igényelhetők.
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Az erről szóló értesítést csütörtö-
kön kapta meg a városháza, és 

ennek lényege, hogy 20,5 millió lejes 
fejlesztésre nyílik lehetőség a város-
központban. A legfontosabb válto-
zás az autós forgalom átszervezését 
jelenti. A polgármesteri hivatal és a 
központi áruház előtti útszakaszon 
kétirányúra vált a közlekedés és egy 
körforgalom létesül, míg a tér har-

madik oldalán megszűnik az autós 
forgalom, itt egy közösségi tér alakul 
ki. A zöld felület csak kis mértékben 
módosul, a Szilágyi vendéglő előtti 
részen lesz szükség az út megszéle-
sítésére. Elköltöztetik a Szent Miklós 
szobrot is, amely a jelenlegi sétálóut-
cával szemben, az új téren fog állni, 
egy modern szökőkút közelében. A 
projekt része még az egykori mozi 
épületének modernizálása, ahol kul-
turális rendezvényközpont létesül. 
A moziterem multifunkcionális lesz, 
a fi lmvetítések mellett konferenci-

áknak, különböző előadásoknak, 
koncerteknek is helyet tud adni. Az 

épületbe költözik a városi könyvtár 
is, amely látványkönyvtárrá ala-

kul, azaz a falak mentén mindenhol 
könyvespolcok lesznek, és az intéz-
ményt a mai modern technológiákkal 
szerelik fel, digitalizálják, 
könnyen áttekinthetővé te-
szik az itt tárolt könyvállo-
mányt, és olyan adatbázist 
is létrehoznak, amely tudo-
mányos kutatók munkáját 
segítheti majd. A 2018-ban 
benyújtott pályázat pozitív 
elbírálása után most a fi nanszírozási 
szerződés megkötése következik. A 
beruházást legkésőbb 2023 év végéig 
be kell majd fejezni.

Új arculatot kap Gyergyószentmiklós főtere
• Pozitív elbírálást kapott az az európai uniós – mind-
össze két százalékos önrészt igénylő – pályázat, amely
révén átalakul és teljesen megújul Gyergyószentmiklós
főtere – jelentette be Gyergyószentmiklós polgármeste-
re, Nagy Zoltán pénteken.

Ráncfelvarrás Gyergyószentmiklós 
főterén. Három év áll rendelkezésre
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• Jelentősen emelni kell a vasúti felüljáró híd újjáépítésére szánt összeget – erről
is döntött pénteki soros ülésén a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület.
Nem ez volt az utolsó tanácsülés ebben a felállásban, a választott képviselők és a
városvezetés szeptember végén búcsúznak.




