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Négyéves keretszerződések alap-
ján oldja meg a Maros Megyei 
Tanács a hozzá tartozó utak 

kátyúzását és a téli tisztán tartását is. 
Mint Péter Ferenc elnök elmondta,  az 
elmúlt 4 évben a megyei önkormány-
zat keretszerződéseket kötött mind a 
téli karbantartási és a hóeltakarítási 
munkálatokra, mind a nyári időszak-
ban végzett javítási, karbantartási 
munkálatokra. „Így ugyanis gyorsab-
ban és hatékonyabban lehet elindíta-
ni a munkálatokat, hiszen a szezon 
elején csak egy úgynevezett alszer-
ződést kell kötni a szolgáltatókkal, és 
nincs szükség minden szezon elején 

egy újabb versenytárgyalás lebonyo-
lítására, amely korábban sok esetben 
késleltette tavasszal a kátyúzások el-
kezdését, télen pedig a hóeltakarítás 
biztosítását.” Jelenleg a  Maros Megyei 
Tanácsnak 3 céggel van szerződése 
hóeltakarításra a megye 7 övezetében. 
Míg Szászrégen és Gernyeszeg környé-
kén egy cég végzi majd a munkálato-
kat, Segesvár környékén egy másik 
céget bíztak meg, míg a Marosszent-
király, Vámosgálfalva, Mezősályi és 
Nyárádszereda övezetében egy har-
madik cég nyerte el a négyéves szer-

ződést. Az év hátralevő két hónapjára 
vonatkozó hóeltakarítási szerződések 
összértéke 1,4 millió lej. Ha szükséges 
lesz, ezt az összeget még ki tudja egé-
szíteni a megyei tanács.

Gond lehet Marosvásárhelyen

Marosvásárhely nincs ilyen szeren-
csés helyzetben. Az elmúlt években 
a köztisztasági vállalat, a Salubri-
serv biztosította a téli hóeltakarítást 
is, idén azonban a városháza nem 
hosszabbított szerződést a jelenleg 
jogi felszámolás alatt levő céggel, így 
nincs érvényes hóeltakarítási szer-
ződés. Soós Zoltán polgármester a 
Székelyhon érdeklődésére elmondta, 

tíz cégtől kértek árajánlatot és előre 
láthatóan egyenes szerződéskötéssel 
tudnak idénre szolgáltatót találni. 
Ez azt jelenti, hogy nincs versenytár-
gyalás, hanem szükségmegoldásként 
a beérkezett ajánlatok közül kivá-
lasztják a legmegfelelőbbet, és azt a 
céget bízzák meg az utak, járdák téli 
tisztán tartásával. A polgármester azt 
is elmondta, hogy a közterületrende-
zési igazgatóság illetékeseit megkérte, 
hogy elemezzék annak a lehetőségét, 
hogy a vásárhelyi utakat és járdákat 
télen ne sóval vagy ne csak sóval szór-
ják meg, hanem kalcium-kloriddal is. 
A homokkal összekevert só ugyanis 
nagy károkat okoz az aszfaltrégebe, 
és ezt jó lenne elkerülni. „Tudom, 

hogy Brassóban, de Nagyváradon is 
már nem a hagyományos anyagot, a 
sót szórják télen az utakra és járdák-
ra, hanem a kalcium-kloridot, 
és ez jóval kíméletesebb az 
aszfalttal, tavaszra sokkal 
kevesebb gödör jelenik meg. 
Szeretném, ha Marosvásárhe-
lyen ezt vagy ezt is alkalmaz-
ni tudnánk.” A polgármester 
szerint  négy millió lejre van 
szükség, hogy biztosítani 
tudják a városban a hóeltakarítási 
munkálatokat. Az, hogy ezt az össze-
get honnan kerítik elő, majd a hétfői 
rendkívüli tanácsülésen derül ki, 
amikor többek között a költségvetés 
kiegészítése is napirenden van.
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Összesen tizenhárom utcát mo-
dernizálhatott a farkaslaki ön-

kormányzat Nyikómalomfalván, 
Székelyszentléleken és a községköz-
pontban, amelyből tizenkettőre már 
rá is került az aszfalt, illetve megol-
dották a vízelvezetést is – fejtette ki 
lapunknak Kovács Lehel polgármes-
ter, hozzátéve, hogy már az utolsó 
helyszínen is elkezdődött a munka, 
ahol mihamarabb le fogják teríteni 
az alapréteg burkolatot.

A fejlesztésre az Európai Unió 
Országos Vidékfejlesztési Program-
jában (AFIR) pályáztak áfamentesen 
egymillió eurós támogatásért, ame-
lyet további 300 ezer euróval egészí-
tettek ki helyi forrásokból és Hargita 
Megye Tanácsának hozzájárulásá-

val. A községvezető hangsúlyozta, a 
jelentős önrészre azért volt szükség, 
hogy összeköthessék a települések 
stratégiailag fontos részeit, ne csak 
akkora utcarészeket burkoljanak be, 
amire a támogatásból lehetőségük 
van. „A nagyobb önrész biztosítá-
sával mi lényegében spóroltunk, 
hiszen nem csak hamarabb megva-
lósult így a fejlesztés, de nem kell új 
projektet kezdeni, ami újabb költsé-
ges tervezéssel és engedélyeztetések-
kel jár” – magyarázta. Kovács Lehel 
arra is kitért, hogy külön projekt-
ként, saját forrásaikat felhasználva, 
további két utcát aszfaltoznak le a 
községközpontban – a munka felével 
már el is készültek.

A felsorolt fejlesztések végeztével 
a községhez tartozó települések utcái-
nak nagyjából a fele lesz leaszfaltozva 
– tudtuk meg. Már el is készítették a 
tanulmányokat az utcahálózat fenn-

maradó részének modernizálásához, 
ami közel ötmillió euróba kerül. Egye-
lőre várják a pályázati lehetőségeket a 
megvalósítás érdekében – így a pol-
gármester. Ezenkívül kormánytámo-
gatással építettek járdát Farkaslaka 
főutcáján. Hasonló munkálatokat 
más településeken is terveznek a gya-
logosok biztonsága érdekében, de a 
legfontosabb Nyikómalomfalván len-
ne, ahol országút halad át.

Összehangolt munka

A bürokratikus nehézségek leküz-
dése után végre utasítást adhattak 
a közbeszerzési eljáráson nyertes 
építkező cégnek a szennyvízháló-
zat bővítésére is Székelyszentléle-
ken, Nyikómalomfalván, Bogárfal-
ván és Farkaslakán – újságolta el 
a községvezető, aki nincs megelé-
gedve azzal, hogy még nem látott 

munkához a kivitelező. Szerinte 
ugyanis fontos, hogy mielőbb föld-
be kerüljenek a vezetékek, hiszen 
utána lehet csak modernizálni az 
érintett utcákat. A megvalósítás, 
amelynek részeként a nyi-
kómalomfalvi szennyvíz-
tisztító állomás kapaci-
tását is növelni fogják, a 
község lakóinak 73 száza-
lékát érinti. A hálózatbőví-
téssel kapcsolatos projekt 
megvalósítása érdekében 
szintén egymillió euró-
ra pályázott sikeresen az Európai 
Unió AFIR programjában a helyi 
önkormányzat, amit további 150 
ezer eurós önrésszel egészítettek 
ki. Kovács Lehel rámutatott, a mun-
kálatokkal párhuzamosan az ivó-
vízhálózatot is bővítik, illetve mo-
dernizálják, hogy ne kelljen kétszer 
ásni. Utóbbi megvalósítását saját 
forrásokból végzik.

• Hamarosan befejezik a farkaslaki önkormányzat euró-
pai uniós támogatású projektjét, amely során tizenhárom 
utcát modernizálnak a községközpontban, Nyikómalom-
falván és Székelyszentléleken. Mindemelett rövidesen a 
szennyvízhálózat, valamint a szennyvíztisztító-állomás 
bővítésével kapcsolatos beruházás is elkezdődik.

• Marosvásárhelynek nincs érvényes szerződé-
se egyetlen hóeltakarítást vállaló céggel sem, sőt 
egyelőre pénz sincs erre a szolgáltatásra. A Maros 
Megyei Tanácshoz tartozó területek viszont le van-
nak fedve, többéves keretszerződés alapján biztosít-
ják a cégek a hóeltakarítást.

Utcákat korszerűsítettek Farkaslaka községben

Kisméretű gépek. Az utak mellett 
a járdákra is fontos odafigyelni 
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Csak az időjárásban bízhatnak
Hóeltakarítás: Marosvásárhelyen egyelőre nincs érvényes szerződés

Hargita megye: megyei utakra érvényes szerződések 

Hargita megyében már október 20-án aláírták a hóeltakarításra vonat-
kozó szerződéseket (ezek a megyei besorolású utakra vonatkoznak). 
Ezek összértéke 7,6 millió lej. Jelenleg csak a megyei tanácselnök 
utasítására mennek ki a terepre a munkagépek, szükség esetén, de no-
vember 15-től, előző évekhez hasonlóan, állandó ügyeletet biztosítanak. 
A munkagépeket GPS rendszeren követni lehet, így bárki megnézheti, 
hogy éppen hol szórják a csúszásgátlót, hol tisztítják az utakat.

Látványos a fejlesztés. Felújított 
utcákon járhatnak a farkaslakiak 
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