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E bben az évben összesen 74 
millió lejt irányoz elő Gyer-
gyószentmiklós költségveté-

se beruházásokra. A teljes beruhá-
zási lista több mint felét teszik ki a 
közszolgáltatások fejlesztésére for-
dítandó összegek. Így az ivóvízháló-
zaton folyamatban lévő bővítési és 
modernizálási munkálatokra idén 
10,5 milliót fordíthatnak, míg a csa-
tornahálózaton zajló hasonló mun-

kálatok ellenértékeként 8,7 milliót 
fognak kifi zetni. A gyilkostói víz- és 
csatornahálózat kiépítésének újra-
indítására és folytatására ebben az 
évben 11,5 milliót költenek.

Fejlesztik a hálózatokat

Ebben az évben hárommilliót hasz-
nálnak fel abból a 15-ből, amit idén 
irányzott elő a kormány a gyergyó-
szentmiklósi fűtéshálózat bővítésé-
re, korszerűsítésére. A gázhálózat 
kiépítése is egy régóta várt fejlesztés 
lenne: idén erre a célra 80 ezer lejt 

szán a városvezetés, amiből hatás-
tanulmány és terv készül. A beru-
házási listán még számos, közszol-
gáltatásokhoz kötődő fejlesztéseket 
érintő kisebb értékű tétel található, 
ezekből többnyire szintén terveket, 
hatástanulmányokat készíttetnek. 
Amíg ezek a pénzek a „föld alá” ke-
rülnek, azaz víz- és csatornavezeté-
kek és hasonlók készülnek, a felszín 
fölött lesz látható egy másik fontos 
közszolgáltatás, a közvilágítás mo-
dernizálása, amelynek idei költsége 
5,2 milliót tesz ki. Az infrastruktu-
rális fejlesztésekre fordítható ösz-
szegekhez viszonyítva hatalmasnak 
tűnik az a 7,03 millió lejes tétel, amit 
arra fordítanak, hogy a távoktatást 
biztosítani lehessen, és nem kevés 
az az 1,6 millió sem, amit arra kell 
költeni, hogy a pandémia alatt kö-
telezővé váló előírásoknak megfe-
leljenek. Ezekre a forrásokat teljes 
egészében biztosítja az állam.

Befejezik, használatba adják

Mint Csergő Tibor András polgár-
mester hangsúlyozta, ebben az 
évben az a prioritás, hogy minden-
képpen legyen pénz azokra a beru-
házásokra, amelyeket le lehet zárni, 
azaz amelyek idénre jutottak el arra 
a szintre, hogy befejezhetik, átad-

hatják őket. A legfontosabbak ezek 
közül a „teherforgalmi út”, vagyis a 
Dózsa György, Békény és Halász utca 
teljes felújítása, és most fejezik be a 
Rózsa és Építő utcák modernizálását 
is. Ezekre 3,68, illetve 2,74 milliót fi -
zetnek ki. Ősszel visszaköltözhetnek 
a gyerekek a Csodavilág napközibe, 
és ha a járvány ügyi rendelkezések 
megengedik, az uszoda is megnyí-
lik. A Tarisznyás Márton Múzeum is 
visszaköltözhet a felújított otthoná-
ba, erre 2,1 milliót szánnak.

Utak tervezése, kórház, 
iskolák, kultúrház

Régóta esedékes a kultúrház felújítá-
sa is, most ez is megkezdődhet. A terv 
szerint 2,5 millió lej értékű munkála-
tot végeznek el itt ebben az évben, és 
befejezik a Batthyány Ignác Szakkö-
zépiskola bentlakásának hőszigetelé-
sét is, amire 2,1 millió lejt szánnak. Ja-
vításokra, eszközvásárlásra minden 
iskola kap még kisebb mértékű fi nan-
szírozást. Jelentős beruházás lenne a 
Fogarasy Mihály Középiskola bentla-
kásának és tornatermének felújítása 
is (az összköltség közel 6 millió), de 
idén egyelőre nem különítettek el 
pénzt erre, ahogy a mentőállomás 
fejlesztésére sem, ahová még 1,2 mil-
lió lej kellene. A beruházási listában 

kiemelkedő még az a 6,6 millió lej, 
ami a poliklinika (járóbeteg-rendelő-
intézet) felújításának és korszerű esz-
közökkel való ellátásának a fedezete, 
és egy másik fi nanszírozás révén 
további 2 millió érkezik ugyanide. A 
régi kórház épületében rekuperációs 
központot szeretne létrehozni az új 
városvezetés, ehhez a megvalósítha-
tósági tanulmány készül el idén, ami 
200 ezer lejbe kerül. 

Gyergyószentmiklós örök prob-
lémája az utak állapota. 770 ezer 
lejt szánnak arra, hogy a városi köz-
lekedés átszervezését jelentő 
mobilitási terv megvalósítá-
sának első lépéseként idén 
elkészüljön a Testvériség 
sugárút teljes szakaszának 
felújítási terve. Terv készül 
még a Makkos és Temető ut-
ca rendbetételére is, erre 50 
ezer lejt szánnak, ahogy a szár-
hegyi út és az Állomás utca közti 
elkerülő út hatástanulmányaira is. 
Több nagyon fontos fejlesztés, ame-
lyekre korábban pályázatot nyert 
az önkormányzat (például a főtér 
modernizálása vagy a tömbházak 
hőszigetelési programja), most nem 
került be a beruházási listába. Erre 
majd visszatérnek, amint megtörté-
nik a vonatkozó fi nanszírozási szer-
ződések aláírása.

Hetvennégymillió beruházásokra
Gyergyószentmiklós: korábbi befektetések érnek be, új tervek készülnek

B E N C Z E  E M E S E

A z épület felújítása egyebek 
mellett azért is indokolt, 

mert jelenleg földrengésveszélyes, 
ugyanakkor nem rendelkezik elég 
hellyel a megfelelő ellátás biztosí-
tására, laborvizsgálatokat sem vé-

gezhetnek benne, és a betegek szá-
mára fenntartott parkolója sincs 
– olvasható Cseke Attila nyilatko-
zata az RMDSZ közleményében. A 
tervek szerint az épület alagsorát, 
földszintjét és két emeletét újítják 
fel, valamint orvosi rendelőket, 
laboratóriumot, raktárhelyiséget, 
illetve adminisztratív helyisége-
ket alakítanak ki benne. Kicserélik 

továbbá a gépeket és az áramveze-
tékeket, valamint tűzriasztókkal is 
felszerelik az épületet.

Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése Csíkszeredában nem áll 
itt le, mint a miniszter emlékezte-

tett: „70 millió lej értékű támoga-
tást nyújt a fejlesztési minisztérium 
a megyei kórház sürgősségi 
osztályának bővítésére és 
felszerelésére, illetve új 
tüdőgyógyászati és fer-
tőző betegségeket kezelő 
osztálynak helyt adó épü-
letszárnnyal gyarapodik 
az egészségügyi létesítmény. Utób-
bi befektetés összértéke 71 millió 
lej, a jogszabálytervezetek közvi-
tán vannak.”

Minisztériumi pénzből újítják fel a csíkszeredai járóbeteg-rendelőintézetet
• Felújítják Csíkszeredában a Mikó utcai járóbeteg-ren-
delőintézetet Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 
közmunkálatokért felelős miniszter szerdán jóváhagyott 
rendelete értelmében. A munkálatok összértéke 21 mil-
lió lej, a szükséges finanszírozást a szaktárca biztosítja.

• Az elmúlt években elindított, illetve előkészített mun-
kálatok folytatása a prioritás Gyergyószentmiklós város-
vezetése számára. A beruházási lista nagyobb tételei a 
városi víz- és csatornahálózat fejlesztéséhez szükséges 
pénzeket jelentik. Új fejlesztések is megjelennek, ezek 
többnyire hatástanulmányok, tervek készítéséről szólnak.

Fontosabb beruházások Gyergyószentmiklóson – 2021Összegek
Az ívóvízhálózat bővítése és modernizálása 10,5 millió lej

A csatornahálózat bővítése és modernizálása 8,7 millió lej

A gyilkostói víz- és csatornahálózat kiépítése 11,5 millió lej

A közvilágítás felújítása 5,2 millió lej

A Dózsa György, Békény és Halász utcák felújítása 3,68 millió lej

A Rózsa és Építő utcák modernizálása 2,74millió lej

A Tarisznyás Márton Múzeum felújítása2,1 millió lej

A művelődési ház hőszigetelése2,5 millió lej

A Batthyány Ignác szakközépiskola bentlakásának
hőszigetelése 2,1 millió lej

A poliklinika felújítása és kórházi eszközök beszerzése 6,6 millió lej

▴ FORRÁS: GYERGYÓSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATALA; INFOGRAFIKA: TÓTH SZILÁRD

Az elmúlt években elkezdett, 
illetve előkészített munkálatok 
folytatásán van a hangsúly 
Gyergyószentmiklóson 

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Ráfér a felújítás a létesítményre

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR




