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• Beruházásokra 
összpontosít a 2021-
es csíkszeredai költ-
ségvetés-tervezet, 
amelyet a polgármes-
teri hivatal honlapján 
tettek közzé. A város 
235 millió 303 ezer 
lejes bevétellel szá-
mol ebben az évben, 
ebből közel 100 millió 
lej jut a működtetési 
költségekre, illetve 
több mint 135 millió lej 
fejlesztésekre, utóbbit 
európai uniós és köz-
ponti költségvetési tá-
mogatás is kiegészíti.

KOVÁCS ATTILA

A teljes költségvetési bevétel 
várhatóan elmarad a tavalyi 
évre tervezett 303 millió lej-

től, de ez annak tulajdonítható, hogy 
2020-ban 152 millió lej értékű EU-s 
támogatással számoltak, idén pedig 
51 millió 871 ezer lejt tesz ki ez a tétel. 
A közel 100 millió lej értékű működé-

si költségvetésben a saját adóbevéte-
lek mellett a jövedelemadó-vissza-
osztásból Csíkszereda idén 62 millió 
lejre számít a tavalyi 56 millió után, 
és közel 12 millió lejes ÁFA-vissza-
osztásra, valamint 7,9 millió lejre vár 
a központi költségvetésből származó 
összegekből. A működtetési költsé-
gek közül 30 millió lejt jelentenek a 
bérköltségek, a különböző közszol-
gáltatások működtetésére, anyagi 

költségekre 37 millió lejt szánnak. 
Oktatási célokra 9,9 millió, kulturá-
lis tevékenységekre 9,8 millió, sza-
badidős és sporttevékenységekre 12 
millió, szociális célokra 15,8 millió 
lejt költenek a tervek szerint.

Építkezések, felújítások

A fejlesztésekre szánt 135,5 millió 
lejes összeg tartalmazza a korábbi 

évekről maradt több mint 61 mil-
lió lejes költségvetési többletet, 16 
millió lej központi költségvetési 
támogatást, illetve az 51,8 millió 
lej értékű európai uniós támoga-
tást is. Ebből a keretösszegből az 
európai uniós támogatással fi nan-
szírozott projektekre 73,5 millió lejt 

terveznek költeni idén, de jelentős 
összegre van szükség a saját be-
ruházásokra is. A beruházási lista 
legnagyobb tételeit a folytatódó ta-
nintézet-felújítások, építések jelen-
tik. Így a Nagyrét utcához közeli új 
napközi építésére 7,4, a Nagy István 
Művészeti Középiskola tornater-
mének építésére 5, a Petőfi  Sándor 
Általános Iskola tornatermének 
építésére 4,9 millió lej jut, de továb-
bi 33 millió lejt az iskolák, óvodák, 
bentlakások már elkezdett felújítá-
sára fordítanak – derül ki a terve-
zetből. Hasonlóan jelentős mértékű 
kiadást jelent 45 tömbház hőszige-
teléséhez szükséges hozzájárulás, 
14 millió lej. Több mint 11 
millió lejt irányoztak elő 
ugyanakkor a csíkszeredai 
tanintézetek informatikai 
eszközbeszerzésére, 7,9 mil-
liót pedig az Octavian Goga 
sétány elkezdett felújítására. 
A lista tartalmazza a Szeredai fürdő 
melletti terület felújítását 3,2 millió 
lej értékben, 5 millió lej értékű in-
gatlanvásárlást, 9 övezeti rendezési 
terv (PUZ) elkészítésének költségeit. 
Az újragondolás előtt álló, európai 
uniós fi nanszírozású mobilitási terv 
részeként tervezett beruházások kö-
zül a vasúti felüljáró híd újjáépítése 
számára 11, a távolsági buszpálya-
udvar korszerűsítésére 10, a Hargita 
utca átépítésére 4,5, a Kossuth Lajos 
utcát és a Temesvári sugárutat érin-
tő átalakításra 2,5 millió lejt foglal-
tak be a költségvetés-tervezetbe.

Folytatódó és új beruházások
Megtekinthető Csíkszereda költségvetés-tervezete

A csíkszeredai tanintézetek 
felújítását idén be kell fejezni. 
Jelentős összegek

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A Tánczos Barna környezetvédel-
mi miniszter projektjeként meg-

valósuló létesítmény avatásán Cseke 
Attila fejlesztési miniszter és Korodi 
Attila polgármester, valamint Szép 
Róbert, a környezetvédelmi minisz-
térium államtitkára is jelen voltak.

Az Európai Bizottság több rend-
ben is kifogásolta a mérőállomások 
alacsony számát, és ezért kötelezett-
ségszegési eljárással is fenyegette 
Romániát. Ezért is különösen fontos 
ennek az új levegőminőség-mérő ál-

lomásnak a beüzemelése – olvasható 
az eseményről szóló, szerkesztősé-
günknek is elküldött tájékoztatóban. 
„A Környezetvédelmi Alap fi nanszí-
rozásával jött létre ez az új levegőmi-
nőség-mérő állomás, amely az ózon 
(O3), a benzol (C6H6), a PM2,5 meny-
nyiségét méri a levegőben, valamint 
alkalmas a szél irányának, sebes-
ségének, a hőmérsékletnek, a ned-
vességnek, a légnyomásnak, a Nap 
sugárzásának és a csapadék mennyi-
ségének mérésére is” – magyarázta 
Szép Róbert államtitkár. 
Hozzátette: még egy Har-
gita megyei közlekedési 
mérőállomás beüzemelése 
is tervben van. „Ma Romá-
niában 148 állomáson mé-
rik a levegő minőségét. A le-
vegőminőség megfi gyelési országos 
hálózatot további 60 mérőállomással 
fogjuk bővíteni. Az új állomások több 
mint felét Bukarestben létesítjük” – 
sorolta Tánczos Barna  miniszter. 

Levegőminőséget mérő állomás
• Levegőminőség-mérő állomást üzemeltek be pénte-
ken Csíkszeredában.

Szép Róbert államtitkár mutatta be az állomást

◂  FORRÁS: TÁNCZOS BARNA/FACEBOOK

GERGELY IMRE

A több hete zajló tavaszi lombta-
lanítási, azaz a zöldhulladék 

összegyűjtési akció során azt várták, 
hogy a  komposztládákba kerülnek a 
tömbházak körüli zöld területekről a 
falevelek, elszáradt növényzet, avar 

és hasonlók. Nos a ládák-
ban nem az van, aminek 
szánták, hanem minden-
féle háztartási hulladék. 
A kezdeményezés tehát 
nem volt sikeres egyelőre. 
Len Emil alpolgármester 

ezért ismételten arra kéri 
a lakókat, hogy a műanyag, üveg, 
papír, hulladékgyűjtőkhöz hasonló-
an a komposztládákat is használják 
rendeltetés szerint, mert a jelenlegi 
helyzet plusz munkát és költséget 
igényel. A lombtalanítás még két 
héten át zajlik, de a ládák a későb-
biekben is használhatók lesznek, 
ide lehet majd betenni a blokkok 

körül lekaszált füvet, gyomokat, de 
a konyhákból kikerülő zöldséghulla-
dék, krumplihéj és hasonlók helye is 
a komposztláda. Ezeket 7-10 napon-
ként,(vagy ha szükséges akkor gyak-
rabban) elszállítják. Ugyanakkor a 

helyi rendőrség is ellenőrizni fogja 
ezeket a helyszíneket és tettenérés 
esetén büntetni fognak.

Tisztázniuk kell: a szemét nem komposztálható
• Ládákat helyezett ki a gyergyószentmiklósi önkormányzat a kukák mellé, azzal a 
céllal, hogy a lakók ide helyezzék el a komposztálható, lebomló zöld hulladékot. A 
ládák meg is teltek a húsvéti hétvége alatt, csak épp azzal, ami nem oda való.

Komposztláda tele nem lebomló 
háztartási hulladékkal

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




