
tá
m

og
at

ás

Cs
ík

sz
ék

Csíkszék
2021.  ÁPRILIS 22. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 3#ingatlan  #zöldövezetek  #autók

• Nem lesz rövid lejá-
ratú folyamat a csík-
szeredai önkormány-
zat ingatlanvásárlása, 
melynek során kü-
lönböző beruházások 
céljaira szeretnének 
telkekhez jutni – ér-
tékelt kérdésünkre a 
város polgármestere. 
A külterületek meg-
vásárlásához külön 
eljárási módot is el 
kell fogadni.

KOVÁCS ATTILA

Több alkalommal is elhang-
zott, hogy Csíkszereda nem 
rendelkezik önkormányzati 

tulajdonú területekkel szociális 
és szükséglakások, idősotthon 
építése vagy oktatási intézmények 
számára, de ugyanúgy a tűzkáro-
sult csíksomlyói roma családok 
lakhatását biztosító lakókonténe-
rek elhelyezésére sem, ezért telek-
vásárlásra készül. Ennek viszont 
még vannak akadályai – ismer-
tette kérdésünkre Korodi Attila 

polgármester, aki szerint érkeztek 
javaslatok különböző helyekről, 
és ezek mind kültelkekre vonat-
koznak. „Most a legfontosabb ne-
künk az, hogy mivel Csíkszeredá-
nak nincs vásárlási procedúrája 
a kültelkek esetében, amelyeket 
a jogszabályok értelmében más-
képp kell lefolytatni, az önkor-

mányzatnak záros határidőn be-
lül el kell fogadnia a kültelkekre 
vonatkozó vásárlási eljárást. Attól 
kezdve már nemcsak ajánlatokat 
tudunk fogadni, hanem elkezdő-
dik az a fázis, hogy egy-egy javas-
latra visszajelzünk, és törvényes 
keretek között kezdjük az egyezte-
tést” – vázolta.

Jövőre is folytatódik

A városvezető kitért arra is, hogy 
általában nagyobb területeket ke-
resnek, mert bármilyen intézmény 
létrehozása, tömbházépítés, iskola-
hálózat-bővítés vagy a konténerek 
számára nagyobb felület kell, de a 
városon belül beltelkekre is szívesen 

fogadnak javaslatokat, felajánláso-
kat, hogy egyeztetéseket kezdjenek, 
mert ott másfajta funkciókra lehet 
gondolni. „Ha részleges vagy teljes 
közművesítés van a környéken, az 
számunkra előnyt jelent, mert külön 
nehézség azt megoldani” – tette hoz-
zá. Korodi úgy látja, a telekvásárlás 
idén és jövőre is tartó folyamat lesz, 
mert több célra kell felület a város-
nak, és ezt követi a tervbe vett 9 öve-
zeti rendezési terv (PUZ) elfogadása 
mellett a beltelkesítés, ha olyan te-
lekfelajánlások vannak, ame-
lyek ezeken az övezeteken 
kívül esnek. A város jelenleg 
rendelkezik egy több mint 
egy hektáros városközpon-
ti telekkel, amelyet viszont 
stratégiai beruházásra tarto-
gat, ugyanakkor az elmúlt években 
is vásárolt ingatlanokat. Így 2011-
ben az autóbuszállomásnak, 2014-
ben a Szakszervezetek Művelődési 
Házának, 2017-ben a zsögödfürdői, 
jelenleg oltásközpontként üzemelő 
volt vendéglőnek, 2019-ben a volt 
Postabank épületének lett a tulaj-
donosa, de az Országos Lakásügy-
nökség (ANL) által építendő ifj úsági 
bérlakások számára a város keleti 
szélén több mint egy hektáros telket 
is vásárolt.

Elhúzódó területvásárlások
A csíkszeredai önkormányzat kültelkekből is választhat

Több célból is keres eladó területeket 
a csíkszeredai önkormányzat. Kültelkek is jöhetnek
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B Á L I N T  E S Z T E R

Április 26-án elrajtolnak a roncs-
autóprogramok, a hagyomá-

nyos program keretében pedig idén 
már 7500 lejes állami támogatás-
ban részesülhetnek azok, akik ki-
íratják a forgalomból régi személy-

gépkocsijukat, majd új autót 
vásárolnak – jelentette be 
tegnap Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszter. 
Közölte, a zöld autók vá-
sárlását támogató program 
büdzséje a tavalyi összeg 

kétszerese lesz. Módosítás 
viszont, hogy a Roncsautó Plusz 
program keretében vásárolt plug-
in hibrid vagy elektromos autókat 
nem lehet utólag eladni, ez a kitétel 
már korábban szerepelt a hagyo-
mányos program feltételei között. 
A tárcavezető elmondása szerint a 
módosításra azért volt szükség, mi-
vel voltak, akik külföldön akarták 

értékesíteni a program keretében 
vásárolt gépkocsit.

 
Előnyben a hibrid és az LPG

A hivatalos bejelentés szerint a ha-
gyományos Roncsautóprogram idei 
költségvetése 440 millió lej lesz, ami 
35 millió lejjel meghaladja a tavaly 
rendelkezésre állt keretet. Ebből az 
összegből több mint 55 000 új autót 
lehet majd állami támogatással vá-
sárolni. Nő ugyanakkor az állami tá-
mogatás összege, idén már 7500 lejes 
állami támogatásban részesülhetnek 
azok, akik kiíratják a forgalomból régi 
személygépkocsijukat, majd új autót 
vásárolnak. Az ökobónuszok értékét 
is növelték, a hibridautó vásárlása 
esetén a 2500 lej helyett 3000 lejt ad-
nak, kisebb kibocsátású, autógázzal 
(LPG) működő autók vásárlása esetén 
az eddigi 1000 lej helyett 1500 lej hív-
ható le. A támogatás így elérheti a 2250 
eurót is, mivel az ökobónuszokat lehet 
kombinálni, és ezek hozzáadódnak a 
7500 lejes utalványhoz.

Kizöldítenék a gépkocsiparkot

A Roncsautó Plusz költségvetése idén 
400 millió lej, ami a tavalyi összeg 
kétszerese. „Ez a költségvetés-növe-
lés nem véletlen, azt szeretnék, ha 
minél több elektromos autó járna 
a romániai utakon. Az elektromos 
autók aránya Romániában jelenleg 
mindössze 1 százalék a hagyományo-
sokhoz képest” – idézte a környezet-
védelmi minisztert az RMDSZ köz-
leménye. A program keretében idén 
elektromos autó vásárlása esetén 
legtöbb 10 ezer eurós, plug-in típusú 
hibridautókra 4500 eurós támogatás 
igényelhető, ám az értékjegy nem 
haladhatja meg a gépkocsi árának 
felét. A környezetvédelmi tárca remé-
nyei szerint 6500 elektromos autó és 
5000 plug-in hibridautó vásárlásához 
nyújtanak támogatást. A hagyomá-
nyos és a Roncsautó Plusz programot 
idén teljes mértékben elektronikusan 
bonyolítják. Az e célra létrehozott 
alkalmazásnak és informatikai rend-
szernek köszönhetően nem kell majd 
e-mailben küldözgetni a dokumentu-
mokat. Továbbá az applikáció auto-
matikusan ellenőrzi majd az autóke-
reskedések által feltöltött számlákat, 
így a vásárlók hamarabb visszakap-
hatják a támogatás összegét. 

Kezdődnek a roncsautóprogramok
• Az eddigi legnagyobb költségvetéssel rajtol el hétfőn 
a Roncsautóprogram és a Roncsautó Plusz. Az autó-
gázzal (LPG) működő, a hibrid és az elektromos autók 
vásárlásakor kapható majd a legtöbb állami támogatás.

V Á S Á R H E L Y I  M E L I

A polgármesteri hivatal szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott közle-

ményében felhívja a lakók fi gyelmét 
a következő információkra, amelyek 
segítségével gördülékenyebben ha-
ladhat a zöldövezetek megtakarítása. 
Eszerint a fák kivágása csak a kör-

nyezetvédelmi ügynökség 
és a polgármesteri hivatal 
engedélyével történhet, és 
jól megindokolt kivételektől 
eltekintve csak a novem-
ber 1. és március 1. közötti 

időszakban. A szabályozás 
a fák védelme mellett a fészkelő ma-
darak védelmét is szem előtt tartja, 
az engedély nélküli fakivágás pedig 
büntethető szabálysértésnek minősül. 
Az Eco-Csík Kft . köztisztasági vállalat 
valamennyi hulladékszállítási napon 
ingyenesen elszállítja a hulladékgyűj-
tő pontokhoz kihelyezett zöld hulladé-

kokat (ágak, fűnyesedék, levelek stb.), 
a magánházak lakói pedig a cégtől 
igényelhető és ingyenesen biztosított 
zöld színű zsákokba gyűjthetik a bio-
lógiailag lebomló hulladékokat. To-
vábbá kérik a lakosságot, hogy tegyen 
különbséget a fakivágások és a kisebb 
metszések között. Ugyanakkor azt is, 
hogy a gördülékeny együttműködés 
érdekében a zöldövezetek rendbeté-
telét a nagytakarítás napja előtti idő-
szakban végezzék el, hogy a takarítás 
napján az összegyűjtött hulladékot mi-
hamarabb elszállíthassa az Eco-Csík.

A fakivágás nem metszés
• Idén is megtisztítják a tömbházak közötti zöldöveze-
teket Csíkszeredában. Bár az idei tavaszi nagytakarítás 
későbbi időpontra tolódott az elhúzódó tél és a korai 
húsvéti ünnepkör miatt, Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala ez alkalommal is igényli a városlakók segítségét.
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