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2021.  FEBRUÁR 22. ,  HÉTFŐ2 A K T U Á L I S #székhely  #munkálatok  #ügyfélfogadás

• Nagyjából egy éve 
zajlik a szentegyházi 
városháza felújítása, 
így annak munka-
társai azóta egy lé-
nyegesen szűkösebb 
ideiglenes székhelyen 
kénytelenek fogadni 
a helybélieket. Vélhe-
tően nyárára elkészül-
nek a munkálatokkal, 
és a hivatalnokok visz-
sza is költözhetnek az 
Öntők utcai épületbe. 

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

Az Országos Vidékfejlesztési 
Programban (PNDL) pá-
lyázott sikeresen a szent-

egyházi önkormányzat a megle-
hetősen leromlott állapotban lévő 
városháza korszerűsítése érdeké-

ben, ahol talán a villanyhá-
lózat elavultsága okozta a 
legnagyobb gondokat, de 
az épület hőszigetelése és 
egy megfelelő fűtésrend-
szer kialakítása is elen-
gedhetetlenné vált. Az 1,41 
millió lej értékű felújítást 

nagyjából egy éve kezdték 
el, azóta pedig jó ütemben halad a 
munka – véli Lőrincz Csaba szen-
tegyházi polgármester, aki szerint 
ez az előző városvezetés hozzáál-

lásának, illetve a beruházási osz-
tályon dolgozók szakértelmének is 
betudható. Mint mondta, az elmúlt 
időszakban megújult az épület te-
tőzete és a kinti szigeteléseket is 
befejezte a kivitelező. A kinti fes-
tésekből csak az épület utca felőli 
része maradt hátra. Sikerült kiala-
kítani az új fűtésrendszert, vala-
mint a villanyhálózatot, továbbá 
a szennyvíz- és ivóvízrendszert is 
modernizálták. Mostanra új ajtókat 

és ablakokat szereltek fel, továbbá a 
belső csempézések nagy része is el-
készült. Jelenleg a lépcsők kialakí-
tása, a mellékhelyiségek burkolása 
és felszerelése, valamint a parkettá-
zás és a belső festés zajlik. Tervez-
nek még egy kisebb lefödést építeni 
az intézmény bejáratához, annak 
tavasszal látnak neki. Az elöljáró 
azt is megjegyezte, hogy minde-
mellett az önkormányzat önerőből 
kezdte el az épület környezetének 

rendbetételét: garázsokat, műhe-
lyeket újítanak fel.

Kényelmetlen zsúfoltság

Az épület felújításának elkezdését 
megelőző napokban a Hársfa utca 
5. szám alá költöztették át ideigle-
nesen a hivatal székhelyét. Sajnos 

ott meglehetősen kicsi és zsúfolt 
helyiségek állnak a munkatársak 
rendelkezésére, ami nehezíti a min-
dennapi teendőket. Lőrincz Csaba 
hangsúlyozta, a kényelmetlen hely-
zet miatt már alig várják a dolgo-
zók, hogy visszaköltözhessenek a 
polgármesteri hivatal eredeti, im-
már felújított épületébe. Hozzátette, 
ha az eddigi ütemben tud folytatód-
ni a korszerűsítés, akkor júniusban 
befejezi a munkát a kivitelező.

Még néhány hónap, és kész
Zajlik a szentegyházi városháza teljes felújítása, nyár elejére befejezik

KOVÁCS ATTILA

A legtöbb ügyfelet fogadó és kiszol-
gáló városházi osztályok kapnak 

helyet a Csíkszereda központjában, 
a Mihail Sadoveanu és Piac utcák ke-
reszteződésénél található négyszintes 

ingatlanban, amely banképü-
letnek készült, és ezt a funk-
ciót is látta el hosszú időn át. 
Az eladóvá vált és az ügyfél-
fogadás céljaira kialakított 
épületet a város is ezzel a 

céllal vásárolta meg, és noha 
tavaly a világjárvány jelentősen késlel-
tette a tervezett változásokat, ezek már 
tavasz végére megtörténnek – vetítette 
előre Korodi Attila. Csíkszereda pol-
gármestere szerint a városháza adó- és 

illetékosztálya a pénztárral együtt, a 
város- és területrendezési osztály, il-
letve a személyi nyilvántartó közszol-
gálat foglalhatja el az épületet, ebből 
a célból pénteken már terepszemlét is 
tartottak ott az érintettekkel együtt.

Van még tennivaló

A tavaly elvégzett javítások után még 
van tennivaló, Korodi azt mondta, egy 
jelentős informatikai célú kábelezés 
is szükséges, de több olyan beavatko-
zásra is szükség van, amelyről még 
nem derült ki, hogy javításként vagy 
kisebb beruházásként lehet elvégez-
ni. Ennek ismeretében szeretnék ta-
vasz végére megnyitni az új helyszínt 
az ügyfelek előtt. Mint elmondta, 
minden felületre szükség van, mert 
nemcsak ügyfélfogadás zajlik majd 

az épületben, hanem az osztályok 
teljes személyzete, tevékenysége át-
költözik. A feltételek adottak, széfek, 
biztonsági rendszerek vannak, lift , 
illetve a mozgássérültek számára 
megközelítést biztosító külső feljáró 
is rendelkezésre áll. A polgármester 
úgy látja, alapos előkészítésre van 
szükség ahhoz, hogy a hivatali tevé-

kenység zökkenőmentesen folytatód-
jon az új épületben. Parkolóból nincs 
hiány a környéken, igaz, ezek hétköz-
nap meglehetősen zsúfoltak a város-
központi elhelyezkedés miatt. Erről 
Korodi azt mondta, a polgármesteri 
hivatal környékéhez viszonyítva több 
a parkolóhely, és a helyi rendőrség 
tervezett megalakítása után a fi zetős 

parkolási rendszer bevezetése enyhíti 
majd a zsúfoltságot.

Változó funkciók

Az évek óta nem használt banképüle-
tet 2019 őszén 5 millió 207 ezer lejért 
vásárolta meg a város. Ezelőtt egy 
évvel az ingatlanban a fűtés- és me-
legvíz-hálózatot tudták beüzemelni, 
javításokat végeztek, meszeltek, de 
a koronavírus-járvány megjelenésé-
vel az épületet karanténközpontnak 
jelölték ki, attól kezdve pedig egy 
ideig tilos volt a belépés. A város-
szerte zajló tanintézet-felújítások és 
a járvány okozta korlátozások miatt 
ősszel a közeli Liviu Rebreanu Ál-
talános Iskola néhány osztályának 
biztosítottak helyet az épületben, ez 
a szerződés nemsokára lejár.

Belakják a volt banképületet: három városházi osztály is a központba költözik
• Néhány hónap múlva már a volt Postabank épületé-
ben lesz a csíkszeredai polgármesteri hivatal pénztára, 
de ugyanott lehet felkeresni az adó- és illeték-, az urba-
nisztikai osztályt, illetve a személyi nyilvántartót.

Ügyfélfogadásra készülnek. A polgár-
mesteri hivatal több osztálya költözik ide

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Nyárára tervezik a vissza-
költözést a szentegyházi 
városházára

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




