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• Közel négy éve, 
hogy megszűnt a 
fizetős parkolás Csík-
szeredában, de a több 
mint tíz éve beüzemelt 
parkolóautomaták 
még mindig a helyü-
kön vannak. Az ezeket 
kihelyező cég pert kez-
deményezett a város 
ellen, és egyelőre nem 
szállíttatja el a beren-
dezéseket.

KOVÁCS ATTILA

N emcsak a tíz év látszik a 
csíkszeredai parkolóau-
tomatákon, hanem az is, 

hogy semmire sem használják 
őket: rozsdáznak, sokat megron-
gáltak, összemázoltak belőlük. Az 
automatákat felszerelő és a fizetős 
parkolást korábban üzemeltető 
City Parking Kft. legutóbbi szolgál-
tatói szerződése idén januárban 
járt le, de a fizetős parkolás már 
2017 áprilisában megszűnt, miután 
Hargita megye akkori prefektusa 
felfüggesztette az erre vonatkozó 
helyi önkormányzati határozatot 
és pert indított annak érvényte-
lenítéséért. Ezt két év után meg is 
nyerte, a helyzet azóta is változat-

lan, a fizetős parkolás ellenőrzését 
a város a helyi rendőrség felügye-
letére szerette volna bízni, csak-
hogy az még nem alakult meg.

Eltérő álláspontok

A City Parking viszont úgy tartja, 
hogy a szerződést annak 2017 ápri-
lisában történt felfüggesztése után 
meg kellett volna hosszabbítani, és 
ennek elmaradása miatt az eltelt 
időszakra számított bevételkiesést, 

valamint a befektetések összegét 
a várostól próbálják behajtani egy 
kártérítési per során. Szőcs Róbert, a 
cég ügyvezetője szerint most könyv-
vizsgálói elemzés van folyamatban, 
és a bíróság fogja eldönteni, hogy 
jogosultak-e a kártérítésre. A pol-
gármesteri hivatal tavaly közzétett 
álláspontja szerint viszont a leg-
utóbbi szerződést a két fél 2017 má-
jusában kiegészítette, majd ennek 
alapján a város értesítette a céget a 
szolgáltatás igénybevételének fel-

függesztéséről. Tavaly azt közölték, 
hogy a kiegészített szerződés alap-
ján a felfüggesztésnek a szolgáltató 
részéről semmiféle kártérítési követ-
kezménye nem lehet. Ugyanakkor 
a szerződés hosszabbítására sem 
láttak lehetőséget, mert ez a törvé-
nyes előírások mellőzésével történt, 
mivel ezt a tevékenységet kizárólag 
részvénytársaságok esetében lehet 
kiszervezni. Ezt a Hargita Megyei 
Törvényszék állapította meg, amely 
a Gyergyószentmiklós és a cég kö-

zött létrejött szerződést a jogszabály 
be nem tartása miatt 2017-ben meg-
semmisítette.

Saját rendszert tervez a város

Szőcs Róbert szerint a parkolóau-
tomaták egyelőre a helyükön ma-
radnak, a cég fel szeretné ajánlani 
együttműködését az új városveze-
tésnek is. Mint elmondta, ha van er-
re szándék a város részéről, akkor az 
automatákat újakra cserélnék ki. Ha 
nem, akkor elszállítják. Hozzátette, 
azért is maradtak ilyen hosszú ideig 
a helyükön, mert az elmúlt években 
a város nem tudta eldönteni, hogy 
mit tegyen a fi zetős parkolással, 
és a szerződés lejártát várta. ,,A mi 
szemszögünkből viszont nem 
járt le, mert felfüggesztették, 
és meg kellett volna hosz-
szabbítani” – emlékeztetett. 
Kérdésünkre Korodi Attila 
csíkszeredai polgármester 
azt mondta, a parkolási rend-
szert, mivel közterületről van szó, a 
helyi rendőrséggel történő együtt-
működéssel jól meg lehet szervezni, 
ezt mutatják a nagyvárosok példái 
is. ,,Ha az egész parkolási rendszert, 
a kifi zetéseket digitalizáljuk, akkor 
az átláthatóvá válik. Ezért nekünk 
az a szándékunk, hogy egy teljesen 
új parkolási rendszert hozzunk létre, 
ehhez pedig új automaták kellenek, 
mert ezek már elavultak” – magya-
rázta. Hozzátette, a City Parkinggal 
is találkoznak, mint mindenkivel, 
akinek a város kapcsán javaslata 
van, de a fi zetős parkolásra vonat-
kozó céljaik tiszták és világosak.

Egy bukott rendszer emlékei
Használatlanul állnak a parkolóautomaták

Elhagyatott, megrongált 
automaták maradtak 
városszerte. Nincs rájuk szükség
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A város több utcájában is a 
gázvezetékcsere után feltört 

nyomvonal visszaaszfaltozásán 
dolgoznak: a Haáz Rezső utcában 
a gázvezeték nyomvonalának asz-

faltozását pénteken befe-
jezték, és ha minden a ter-
vek szerint halad, akkor a 
Tompa László utcában is 
elkezdik az aszfaltozást. 
„Itt ma biztosan dolgozni 
fognak, ezért pénteken 
be kellett fejezni a Beth-
len Gábor utcát, hogy a 

központi forgalom ne bénuljon le” 
– sorolta Zörgő Noémi. A Széke-
lyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
sajtószóvivője még hozzátette: a 
napokban az Orbán Balázs utcá-

ban is a burkolat visszaállításán 
dolgozott a szakcég: az aszfalt-
réteg elterítését megelőzően ún. 
CKT-betont öntöttek az árkokba. 
Amennyiben ezen a héten csapa-
dékmentes lesz az időjárás, akkor 
az aszfaltozást is befejezik. Ugyan-
így a Tavasz sétányon és a Mihai 
Eminescu utcában is helyére került 
a már említett CKT-beton, így az el-
következő hetekben a kivitelező itt 
is aszfaltozni fog. Akárcsak a Mi-
kes Kelemen utcában – tudtuk meg 
–, ahol várhatóan már ezen a héten 
visszaállítják az aszfaltréteget. A 
Bethlenfalvi úton ugyan a kivite-
lező már végzett az aszfaltozással, 
ám a polgármesteri hivatal műsza-
ki osztálya több helyen nem találta 
megfelelőnek az elvégzett munkát, 
ezért a kivitelező ott is fog dolgoz-
ni: kijavítják a nem megfelelően 
leaszfaltozott szakaszokat. 

További vezetékcserék

A Delgaz Grid Rt. megrendelésére 
folytatódik a gázvezetékek cseréje 
is a városban: a nagyberuházás kö-
vetkező lépéseként a Győzelem ut-
cában dolgozik majd a szakcég. „Az 
időjárástól függ, hogy mikor tudják 
elkezdeni a munkát, illetve hogy 
meddig fognak vele haladni idén. 
Mindenképpen fontos tudni, hogy 
úgy kapott engedélyt a kivitelező, 

hogy legalább betonnal szintbe kell 
hozza a nyomvonalat a téli időszak-
ra, ha a hőmérséklet miatt nem fog-
nak tudni dolgozni” – szögezte le a 
hivatal illetékese.

Az áfavisszaosztások nyomán 
ősszel kapott kormánytámogatás 
jelentős részét aszfaltozási és útbur-
kolat-javítási munkákra fordítja a 
város: a Szentimre és a József Attila 
utcában már befejezték a javítást, kö-
vetkezik a Malom utca Sziget és Kos-
suth Lajos utcák közötti szakaszának 
aszfaltozása. Megtudtuk, tervben 
van még a Vámosok, Kovácsok, Ci-
pészek, Kisköved utcák és a Gyepes 
bejárat járdáinak aszfaltozása is. A 
műszaki igazgatóság úgy ütemezte 
be az elvégzendőket, hogy a nagyobb 
munkákat – az útburkolat-javítást 
– végezte először el a kivitelező, a 
kisebb munkák, tehát a járdák kija-
vítása maradt a végére. A gázszolgál-
tató nagyberuházása jövőre is folyta-

tódik majd, illetve a közeljövőben a 
regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. is 
elkezdi majd a víz- és szennyvízveze-
tékek városszintű cseréjét. Egyelőre 
azonban csak egy helyszínen dolgo-
zik a vízszolgáltató: a Függetlenség 
úton meghibásodást javítanak ki.

Betonoznak, aszfaltoznak, vezetéket cserélnek – autósokat bosszantanak
• Az időjárás függvényében folytatódik az aszfaltozás 
és a gázvezetékcsere Székelyudvarhelyen. A munkála-
tokat próbálják úgy időzíteni, hogy a városi közlekedés 
kevésbé terhelődjön.

A CKT-betonról
A CKT-beton a transzportbe-
tonoknak egy olyan típusa, 
amelyet billenőplatós teherautó-
val szállítanak ki a betonüzemek 
az építkezésekre. Földnedves 
konzisztenciája és alacsony 
cementtartalma miatt szerkeze-
tépítésre nem használható. Asz-
falt- és térkőréteg alá használják 
az építőiparban, az elviselendő 
teherbírástól függően különböző 
vastagságban elterítve. Meg-
akadályozza, hogy a ráhelyezett 
burkolat elmozduljon, illetve 
megsüllyedjen. A legnagyobb 
mennyiségben útépítéseknél 
használatos. (Forrás: transzport-
beton.blog.hu.)

Hosszas volt. Befejeződött a Szentimre 
utca teljes feljavítása
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