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

A 6900 lakosú Szentegyháza 
idén – a tavalyról megma-
radt 2,2 millió lejjel együtt 

– 22,1 millió lejből gazdálkodhat, 
ebből pedig mintegy 10,1 millió lejt 
fordítanak beruházásokra – tudtuk 

meg Lőrincz Csaba polgármes-
tertől. Rámutatott, hamaro-
san befejeződik a városháza 
felújítása, a munkálat kifi ze-
tésére pedig nagyobb össze-
get kell fordítaniuk. A Mária 
út korszerűsítése is a végéhez 
közeledik, így erre is kell köl-

teniük. Nagyobb beruházás-
ként még egy hatcsoportos nap-

közi építése kezdődik el a városi piac 
közelében, miután elbontották a régi 
épületet. Az Országos Vidékfejleszté-
si Programban (PNDL) megpályázott 
projekthez mintegy hárommillió lejt 
kell önrészként biztosítani. Pénzt kell 
fordítaniuk továbbá a Homoródfür-

dőre elképzelt wellnessközpont meg-
terveztetésére is. Az új európai uniós 
pályázati ciklusban több támogatást 
is igényelnének, amihez megvalósít-
hatósági tanulmányok kellenek, így 
ezekre is különítettek el összegeket. 
Ezeken kívül parkolókat és zöldöve-
zetet szeretnének kialakítani a Gábor 
Áron Művelődési Házzal szemben. 

Székelykeresztúri büdzsé

Összesen 26,3 millió lejes költség-
vetése van a 9650 lélekszámú Szé-
kelykeresztúrnak (ebbe beletartozik 
Fiatfalva és Betfalva), amelyből 10,2 
millió lejt fordítanak fejlesztésekre 
– fejtette ki lapunknak Koncz Hu-
nor János polgármester. Az egyik 
legnagyobb beruházásuk a Dávid 
Ferenc utca kiépítése – ezért az Or-
szágos Vidékfejlesztési Programban 
pályázott a korábbi városvezetés –, 
ugyanakkor az azonos nevű negyed-
ben parkosítást, parkolók és játszótér 
kialakítását valósítják meg. Pályázni 

szeretnének továbbá három tanin-
tézmény energiahatékonyságának 
növelése érdekében; ez nagymértékű 
felújítást jelentene. A betfalvi utcák 
modernizálására is szeretnének 
terveket készíttetni – ezekből legke-
vesebb hármat már idén rendbe ten-
nének. Székelykeresztúron a George 
Coșbuc utcában szeretnék korszerű-
síteni az ivó- és szennyvízhálózatot, 
amelynek kivitelezése jövő évre vár-
ható. Terveket szeretnének készíteni 
a helyi kórház felújítására is, ami-
re nagy szükség van a bentfekvő 
részleg üzemeltetése érdekében. A 
település szemétgyűjtő pontjainak 
elkerítésére, bekamerázására szin-
tén költeni fognak. Ezenkívül egy 
inkubátorház megvalósításáért is 
pályázni szeretnének. A polgármes-
ter azt is megjegyezte, hogy a folyó 
költségekből pénzt fordítanak a helyi 
rendőrség megalakítására is, amely 
beindítása után kezdésként három 
taggal fog üzemelni. Ha később 
szükségesnek látják, akkor új álláso-
kat is meghirdetnek.

Homoródalmási tervek

Tikosi László homoródalmási pol-
gármestert is felkerestük. Mint ér-
deklődésünkre kifejtette, a kevesebb 
mint 1400 lakosú kisközségben idén 
3,9 millió lejes költségvetéssel dol-
goznak, amihez még hozzáadható a 
tavaly megspórolt 1,5 millió lej. Ösz-
szesen 1,42 millió lejt fordítanak be-
ruházásokra. Utóbbi részeként befe-
jezik a többnyire pályázati pénzből 
épülő öregotthont, amelynek mun-
kálatait tavaly kezdték el, ugyan-
akkor a Szabók utcában folytatják 
az aszfaltozást. Pénzt fordítanak 
az általános területrendezési terv 

(PUG) véglegesítésére, ugyanakkor 
egy modernebb térfi gyelő rendszer 
kialakítására is, amely például lehe-
tővé teszi, hogy a kamerák felvétele-
in kivehetők legyenek az autók rend-
számai. Tanulmányokat készítenek 
a községben lévő utcák leaszfaltozá-
sára, valamint a Vargyas-szorosnál 
lévő területek zo nális rendezési ter-
vére (PUZ) is költenek. 

Több pénzből gazdálkodnak

Az eddigieknél nagyobb, 5,7 millió 
lejes költségvetésből gazdálkodhat 
idén a 2500 lélekszámú, nyolc fal-
vat összefogó Szentábrahám köz-
ség önkormányzata, az összegből 
2,6 millió lejt fordítanak beruhá-
zásokra – tudtuk meg Simó Dezső 
polgármestertől. Mint mondta, 
beruházásaik között szerepel egy 
napenergiás rendszer kialakítása a 
Solymosi Lázon lévő elszigetelt há-
zak áramellátása érdekében. Ennek 
megvalósításához korábban kor-

mánypénzekért pályáztak. Firtos-
martonosban ravatalozó építésébe 
fognak, Szentábrahámon pedig jár-
dát építenek, ahogyan Csekefalván 
is. Utóbbi faluban ugyanakkor a 
kultúrotthont is korszerűsíteni fog-
ják. Ezeken kívül egy nagyobb részt 
különítettek el a költségvetésben 
tervek elkészítésére: egyebek mel-
lett szeretnék felújítani a Firtosmar-
tonos és Énlaka közötti utat, illetve 
táborozási lehetőséggel elképzelt 
szabadidőparkot hoznának létre 
Firtosmartonosban, akárcsak Gagy-
ban. Utóbbi településen ugyanak-
kor az iskolát is teljesen felújítanák. 
Egy szentábrahámi napközi otthon 
kialakításának megtervezésére is 
különítettek el összeget, ugyanak-
kor egy egészségközpont kialakí-
tására is, amihez korszerűsíteniük 
kell a régi orvosi lakást.

Jelentős összegek fejlesztésekre
Túl vannak a költségvetés-tervezetek elfogadásán az udvarhelyszéki önkormányzatok

Szentegyháza úgynevezett bányai 
része. A kisváros idén 10,1 millió 
lejt költ fejlesztésekre 

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Költségvetésüknek 
valamivel kevesebb 
mint felét fordítják 
fejlesztésekre az ál-
talunk megkérdezett 
udvarhelyszéki önkor-
mányzatok, amelyek 
között Szentábra-
hám, Szentegyháza, 
Székelykeresztúr és 
Homoródalmás is 
szerepel. Több eset-
ben jövőbeli beruhá-
zások megtervezésére 
fordítanak pénzt, de 
elképzeléseik között 
szerepelnek konkrét 
építkezések is.

Székelykeresztúr önkormányzata 
összesen 10,2 millió lejt fordít 
beruházásokra 

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Homoródalmáson 1,42 millió lejt 
fordítanak beruházásokra

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




