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• Nem elég a helyi ön-
kormányzat szándéka, 
az új csíkszeredai piac 
építéséhez először 
ennek teljes területét 
kell megszereznie a 
városnak – a telek egy 
része ugyanis állami 
tulajdonban van. Emi-
att is marad egyelőre 
középtávú terv az új 
létesítmény építése.

KOVÁCS ATTILA

Noha ezt korábban nem em-
lítették az illetékesek, a 
Nagyrét utcában, a Fűzfa 

utca szomszédságában lévő 15 
ezer négyzetméteres telek, ahová 
az új zöldség- és gyümölcspiacot 
tervezték évekkel ezelőtt, nem tel-

jesen a városé. Egy része, 
amelyre szintén szükség 
van az építkezéshez, állami 
tulajdonban van – közölte 
kérdésünkre Korodi Attila. 
Csíkszereda polgármeste-

re szerint nem is ez jelenti a 
legnagyobb akadályt, hanem az, 
hogy a terület ugyan az állam ne-
vére van telekkönyvezve, de ennél 
többet nem lehet tudni róla, mivel 
azzal egyik minisztérium sem ren-
delkezik. Ezért a helyi önkormány-
zatnak, ha ott építkezni akar, ezt 

a telket is meg kell szereznie. Ez a 
kiindulási pont, enélkül a korábbi 
terv nem megvalósítható – ismer-
tette a városvezető, aki szerint így 
a piac létrehozása középtávú el-
képzelést jelent.

Elférnek egymás mellett

A korábban vándorcirkuszok által 
is használt, illetve városnapokon 
vidámparknak helyet adó terület 
egyik részén már közel egy éve zaj-
lik egy építkezés, ott készül a város 
beruházásaként egy napközi ott-

hon és óvoda. Kérdésünkre Korodi 
úgy vélekedett, noha ez szakmai 
konzultációt igényel, a tanintézet 
nem jelent akadályt a piac későbbi 
létrehozásában, mivel ennek ud-
vara nem lesz ezzel szomszédos, 
hanem az épület ellenkező oldalán 
helyezkedik majd el. Hozzátette, a 
városközpontban, ahol a mostani 
piac van, szintén sok az intézmény, 
a lakóépület, és szerinte a terv tud-
ja szabályozni ezt a helyzetet. Az 
elmúlt években a volt polgármes-
ter, Ráduly Róbert Kálmán azzal 
indokolta a piacépítés rendszeres 

halasztását, hogy ez nem jelent 
prioritást a városnak, mivel fontos, 
elkezdett beruházásokat kell befe-
jezni, ugyanakkor európai uniós tá-
mogatású projektek megvalósítását 
kell előkészíteni.

Változó tervek

Több mint hét éve, hogy verseny-
pályázatot hirdettek az új zöldség- 
és gyümölcspiac megépítéséhez 
szükséges megvalósíthatósági ta-
nulmányok elkészítésére, akkor a 
zsűri Tövissi Zsolt csíkszeredai mű-

építész és társai munkáját nyilvání-
totta nyertesnek. Nem volt viszont 
egyetértés a becsült költségeket 
illetően, ezért módosítani kellett az 
elképzeléseken, így elvetették egy 
csarnok építésének ötletét is. Az 
utolsó változat szerint egy közmű-
vesített tér kialakítását irányozták 
elő, amelyet részben zárható bó-
dékkal építenének be, ugyanakkor 
üzletekből és szolgáltatói helyi-
ségekből ovális alakú, asztalokat 
közrezáró épületegyüttes készülne. 
Emellett parkolókat és zöldövezete-
ket is kialakítanak majd.

Még terület kell az új piachoz
A kiszemelt csíkszeredai helyszín egy része állami tulajdonban van

2016-ban készült látványterv 
az új piacról. Még várni kell rá
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GERGELY IMRE

A 18 tömbház hőszigetelésének 
érdekében két külön pályázatot 

nyújtanak be: az egyik 8, a másik 10 
tömbházat érint. Az első esetében a 
testület által jóváhagyott beruházás 

összértéke 11,3 millió lej, 
amiből 10,4 millió lejt tesz 
ki az elszámolható költség, 
és ehhez társul 1,2 millió 
értékű munkálat, ami nem 
oldható meg a pályázat ke-
retében. Az önkormányzat 

a beruházáshoz 2,39 millió 
lejjel járul hozzá, a lakóknak 

2,39 milliót kell hozzátenniük a rá-
juk háruló elszámolható költségek 

fedezéséhez, és további 518 ezer lejt, 
ami a pályázat keretében el nem szá-
molható költségek rájuk eső része. Az 
összköltség különbözetét a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség fi -
nanszírozza. Ez a projekt a Fejér Dá-
vid utcai 7-es, a Miron Cristea utcai 
8-as és 9–11-es, a Gyilkostó sugárúti 
5 B, valamint a Bucsin negyedi 10-es, 
23-as, 24-es és 12-es tömbházat érinti. 

Mint Csergő Tibor András polgár-
mester közölte, a projektben előző-
leg szerepelt a Bucsin negyed 20-as 
tömbháza is, de az erről szóló pályá-
zati igénylést a Központi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség nem fogadta 
el, mivel nem volt elküldve számukra 
az általuk kért összes dokumentum. 
A polgármester a tanácsülésen fel-
olvasta a pályázatíró cég levelét is, 

amely szintén megállapítja, hogy nem 
töltötték fel határidőre a jelzett doku-
mentumot. Hozzáteszik, a tévedés oka 
az lehetett, hogy nagyon sok doku-
mentumot kellett feltölteniük az on-
line pályázati rendszerbe. Így ebbe a 
pályázatba végül 8 tömbház került be.

A másik csomagról

A másik pályázatban, amihez a do-
kumentációkat elfogadta a testület, a 
Virág negyedi 45E, 49., 43., 44., 46., 
51. és a Bucsin negyedi 18., 6., 11. és 
3. számú tömbházak hőszigetelésé-
ről van szó. Itt az összköltség jóval 
nagyobb az előzőnél, 23,29 millió lej. 
Ebből 21,293 millió a pályázat kereté-
ben elszámolható, és 1,998 millió az 
ezen kívül maradó költség. Az önkor-
mányzatnak 15 százalékos önrészként 
4,436 millió lejt kell hozzátennie, a la-
kószövetségek 25 százaléka 5,145 mil-
lió, valamint további 993 ezer lej az el 
nem számolható költségekből az őket 
érintő rész. A hőszigetelési munkála-
tok árának 60 százalékát a Központi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség teszi 
hozzá ebben az esetben is. 

Az ülésen felvetődött a kérdés, 
hogy miért csak 18 tömbház hőszige-
telése van most napirenden, hiszen 
évekkel ezelőtt 29-ről volt szó. A pol-

gármester elmondta, úgy értesült, 
hogy az érintett lakószövetségek 
visszaléptek a pályázatoktól.

Tizennyolc tömbház hőszigetelése körvonalazódik
• Több éve van napirenden, most pedig újabb állomá-
sához érkezett a gyergyószentmiklósi tömbházfelújí-
tások ügye. Az önkormányzati képviselő-testület leg-
utóbb 18 tömbház hőszigetelési terveihez fogadta el a 
technikai és gazdasági mutatókat.

Több gyergyószentmiklósi 
tömbház hőszigetelése van 
napirenden
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