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• Bővíttette a közvi-
lágítást, ugyanakkor 
tárgyalt a szennyvíz-
hálózat kiépítésével 
kapcsolatos projektek 
megvalósíthatósága 
érdekében is Bögöz 
község szeptember-
ben megválasztott 
polgármestere. Utób-
bi pályázatoknál az 
eredeti elképzelések 
megváltoztatására is 
szükség volt.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

H armadik hónapja látja el 
a polgármesteri teendőket 
Ülkei Zoltán, Bögöz község 

polgármestere, akivel az eddigi ta-
pasztalatairól beszélgettünk. Rög-
tön a közepébe vágott: a helybéliek 
kérésének eleget téve bővítették a 
közvilágítást Székelymagyarostól 
a 137-es besorolású megyei útig, 
amely gyakran használt szakasz az 

ott található vasúti megálló miatt. 
Mint mondta, hasonló fejlesztések 
voltak Agyagfalva és a 137-es me-
gyei út között, valamint Bétában és 
Décsfalván is.

Új határidő is kellett

Veszélyben volt egy európai uniós 
támogatottságú beruházás, amely-
nek részeként Bögözben, Agyagfal-
ván és Décsfalván építik a szenny-
vízhálózatot: noha a kivitelezés 
határideje novemberben lejárt, 
csak a vezetékek fele került eddig 

a földbe, ugyanakkor nem épült 
meg a derítőállomás. Mindemellett 
Bögözben van olyan rész, ahol nem 
megfelelően helyezték a csöveket a 
földbe – ezt nem is vette át a hivatal 
–, amit helyre kell hozni, ráadásul 
Agyagfalván is járhatóvá kell tenni 
az utakat a nyomvonalak mentén. 
A projekt szépséghibája ráadásul, 
hogy noha egymillió eurós támo-
gatást biztosít a községnek, még-
sem kötelezi a kivitelezőt, hogy 
az aszfaltutakat is helyreállítsák. 
Legjobb esetben újra kell kövezni a 
felvágott részeket.

Ülkei közölte, az elmúlt időszak-
ban új ütemtervet készítettek a meg-
bízott vállalattal, és ezután határ-
idő-hosszabbítást kértek a projekt 
befejezésére, amit jövő augusztusig 
engedélyeztek.

Módosítani kellett a terveket

Gondok voltak ugyanakkor egy má-
sik szennyvízhálózat kiépítésével 
is, amely Bétát, Székelydobót és 
Székelyvágást érinti, ott ugyanis 
nagyon magas pontra tervezték az 
ülepítőt. Az Országos Vidékfejlesz-

tési Program (PNDL) által támoga-
tott fejlesztés esetében egyenesen 
módosítani kellett a terveket: kiik-
tatták a derítőállomást, a szenny-
vizet ugyanakkor a korábban em-
lített rendszerbe vezették be, és a 
Décsfalván épülő tisztítóba fog ke-
rülni. Persze éppen ezért utóbbi is 
nagyobb kapacitású kell legyen az 
eredetileg elképzeltnél, vagyis újra 
kell terveztetni – ehhez megkapták 
a szükséges jóváhagyásokat.

Telekkönyvezések

Ülkei Zoltán hangsúlyozta, sike-
rült újraalakítani a helyi földosztó 
bizottságot, így elkezdődhet a te-
rületek telekkönyvezési folyamata 
a községben, ami hatalmas 
kihívás lesz számukra. Az 
elmúlt időszakban rendbe 
hozták az útpadkákat Bé-
ta irányába, ugyanakkor a 
községhez tartozó kultúrott-
honoknál is elvégezték a 
fontos karbantartási mun-
kákat. Utakat is kátyúztak és 
köveztek, valamint a polgármester 
várja, hogy befejeződjön a község 
vagyonának leltározása. Ez a terü-
letek bérbeadása és a szubvenciók 
igénylése szempontjából is fontos. 

Módosításra szoruló tervek
Bögöz községben több beruházás is zajlik – néhány esetében módosítani kell

Egy község, nyolc falu 
Bögöz községhez a következő 
falvak tartoznak: Bögöz (község-
központ, Székelymagyaros, Béta, 
Décsfalva, Székelydobó, Agyag-
falva, Mátisfalva, Vágás. 

Járhatóvá tették az utakat 
a szennyvízhálózat nyomvonalán

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

KORPOS ATTILA

„Az önkormányzat pénzügyileg sta-
bil lábakon állt, amikor átvettük, 
emiatt nem fáj a fejem” – kezdte az 
értékelést Korodi. Mint mondta, a 
város irányításának átvételét követő-
en azt tapasztalta, a városháza belső 

eljárásrendje nem működik a 
leghatékonyabban, az osz-
tályok között akadozik az 
információcsere. „Jó mun-
kaközösséget vettünk át a 
városházán, amellyel lehet 

együtt dolgozni. Vannak hi-
ányosságok is ugyanakkor, például 
a digitalizáció témájában az épületen 
belül sajnos nincs partnerünk. Ebben 
a tekintetben a szaktudás hiányzik, 
az önkormányzatnak nincs saját in-
formatikusa sem. Nekünk szoft verek-

re, adatbázisokra van szükségünk. 
Hosszú távon nem tudunk fejleszteni, 
előrelépni, így külső segítség bevoná-
sát fogjuk igénybe venni” – tudatta 
a polgármester. A városházi fi zetés-
emelésekkel kapcsolatban Korodi 
megjegyezte, hogy a versenyképesség 
érdekében emelték meg a béreket, hi-
szen megfelelő szakembereket nem 
tudnak alkalmazni vonzó bérezés 
nélkül. „Az urbanisztikai, a gazdasá-
gi, a fejlesztési, a jogi és humán erő-
forrás osztályon is emberhiány van 
jelenleg. Azt szeretnénk elérni, hogy 
kihívás legyen a szakembernek a 
közszférában dolgozni, ne csak a 
stabil pozícióért akarjon munkát 
vállalni” – jegyezte meg.

A következő évekről

A következő évek beruházásaival 
kapcsolatban Korodi kifejtette, a 

kivitelezőkkel kell elsősorban tisz-
tázni és lefektetni a játékszabályo-
kat. „Rutinokat és szabályrendszert 
kell bevezetni, hogy lehessen szá-
monkérni a hiányosságokat és prob-
lémákat. Például a város nyugati 
iparnegyedében a vasúti felüljáró 

újjáépítése nagy fejtörés, ezt megfe-
lelő szakmaisággal kell kezeljük” – 
tért ki. Szót ejtett a város mobilitási 
tervéről is, amely a teljes Kossuth 
Lajos utca átrendezését célozza meg 
és 2023 végéig kell elkészüljön. „Ez a 
történet megosztja a város közössé-

gét, ez számomra is nyilvánvaló, és 
a város mint fejlesztő ebből nem fog 
jól kijönni” – értékelte, de hozzátet-
te, hogy a részleteken még kell dol-
gozni. A zöldség- és gyümölcs piac 
kapcsán elmondta, a korábbi álla-
potokat nem szeretnék viszontlátni. 
Inkább a város különböző pontjain 
kisebb vásáros felületek kialakításá-
ban gondolkodnak.

Elhangzott még, hogy a kereske-
delmi illetékeket a mostani értékek 
ötödére csökkentik, így segítve a ki-
sebb vállalkozásokat. Gazdaságfej-
lesztési támogatások terén Korodi 
Budapest irányába, infrastruktúra 
szempontjából pedig az országos 
támogatások felé hajlik. A városi 
parkolással kapcsolatban rámu-
tatott, egyértelmű káosz uralko-
dik ezen a téren Csíkszeredában, 
amelynek a szabályozásához jövő 
év elején nekilátnak.

Évértékelő: pénzügyileg stabil önkormányzatot vett át az új városvezetés
• Bár még csak két hónapja igazgatják a város ügye-
it, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, valamint 
Sógor Enikő és Bors Béla alpolgármesterek mérleget 
vontak az eddigi tapasztalatokról.

Korodi Attila és csapata két hónapja vezeti 
Csíkszeredát

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR




