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Önrészek előteremtésének terhei
Önkormányzati fejlesztések a Gyergyói-medencében

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A tavalyinál kevesebb pénz-
ből gazdálkodik Gyergyó-
remete, de Laczkó-Albert 

Elemér polgármester reméli, az 
elindított beruházások olyan mér-
tékben haladnak majd, hogy az 
európai uniós támogatások révén 
növekszik a település idei költség-
vetése. Az iskolákat érintő pályá-
zatot még a járványhelyzet előtt 
indították útjára, felismerve, hogy 
szükség van a tanintézmények 
megfelelő informatikai felszerelésé-
re. A Regionális Operatív Program 
keretében nyert 1 millió euróból 
tan intézetek felújítása, udvarok 
rendezése is megvalósul, a tanter-
mek IT-eszközökkel történő bőví-
tése mellett. Kisebb pályázataik az 
erdei gyümölcsfeldolgozó építésé-
nek folytatását, a sportcsarnok nap-

kollektorokkal történő felszerelését 
a meleg víz biztosításáért, valamint 
a Szent Anna Szociális Otthon esz-
közökkel való bővítését szolgálják. 
„Évek óta húzódik a nagy víz- és 
csatornahálózatos pályázat, amely-
nek tervei immáron 5 és fél éve 
készültek el, de azóta nagyon sok 
minden megváltozott, és indokolt 
lett az aktualizálása. A hangsúly a 
szennyvízkezelésről a vízkezelésre 
került át, mert a tejporgyár beindu-
lása nagyobb vízmennyiség-igény-
lést feltételez. Fontos az átemelők 
modernizálása, valamint kiépítünk 
egy olyan technológiát a szennyvíz 
esetében, melynek révén elkerülhe-
tők lesznek a dugulások. További 
200 háztartást kötünk rá a víz- és 
csatornahálózatra, amihez a lakos-
ság 25 százalékos hozzájárulása 
szükséges” – részletezte Gyergyóre-
mete polgármestere.

Földgázhálózat készül

Remete lehet az első Gyergyó-me-
dencei település, ahol pályázatból 
valósítják meg a földgázhálózat ki-
építését, a beruházásnak 2 és fél év 
alatt kell elkészülnie. „A kiviteli ter-
vek készen vannak, 17 szakhatósági 
engedélyre van szükség, az igény-
felmérések során már meghaladtuk 
a tervben szereplő 2326 bekötést. 
A 48 millió lejes beruházás 2023 
szeptemberére be kell fejeződjön, 
ráadásul ekkor a szolgáltatást is el 
kell indítani. A lakók a porta hatá-
rán elhelyezett gázóráktól befele 
kell önerőből kiépítsék a saját háló-
zatukat” – ismertette Laczkó-Albert 
Elemér, aki elmondta, hogy az Or-
szágos Beruházási Társaság (CNI) 
beruházásaként épül a tanuszoda, 
amelynek a közművesítését kell 
biztosítaniuk. Emellett majdnem 
teljesen elkészült a modern piac-
csarnok, amit mielőbb szeretnének 

befejezni és megnyitni, ugyanak-
kor a külterületek rendezését is pri-
oritásként kezelik. Néhány jelentős 
magánberuházás is folyamatban 
van Gyergyóremetén, amelyek elő-
segítik a község fejlődését, illetve 
az ott élők megélhetéséhez is hozzá-
járulnak majd a jövőben. Ilyen a tej-
porgyár újraindítása, az erdeigyü-
mölcs-, illetve gombafeldolgozó, a 
repülőtér, majd a későbbiekben a 
szálloda és a műjégpálya építése.

Gyergyószárhegyen 
6,5 km utat aszfaltoznak le

Gyergyószárhegy költségvetése 14 
millió lej, ebből közel 2 millió lejt 
tesznek ki a működési költségek. „Ez 
egy középarányos költségvetésnek 
számít, a jelenlegi helyzethez képest 
nem rossz. A járványhelyzet a gaz-
daságra is hatással volt, ez érződik, 

hiszen megnövekedtek az adó- és 
illeték-kintlévőségeink, sokan nem 
tudják kifi zetni ezeket a költségeket” 
– vázolta Danguly Ervin. Gyergyó-
szárhegy polgármestere elmondta, 
a községben vannak elkezdett eu-
rópai uniós, illetve a kormány által 
támogatott projektek, de gondot je-
lent ezekhez az önrészek biztosítása. 
„Az időközben történt drágulásokat, 
munkabér-növekedést a pályázatok 
nem követték le, különösképpen 
a kormány által biztosított fi nan-
szírozási lehetőségek. A gazdasági 
miniszterrel tárgyalva tudtuk meg, 
hogy ezt még átgondolják, és igye-
keznek segíteni, hogy ne legyenek 
olyan nagyok az önrészeink, hiszen 
minden Gyergyó-medencei önkor-
mányzat ezzel a problémával küzd. 
Hitelhez eddig nem kellett nyúljunk, 
lássuk, mi lesz év végéig, remény-
kedünk, hogy a kormány az önkor-
mányzatokat saját gyerekeiként 
fogja kezelni, hogy a beruházásokat 
mindenki tudja befejezni” – hang-
súlyozta a községvezető. Gyergyó-
szárhegyen készülnek a következő 
pályázati időszakra, ezért tervekre 
is költenek idén. „Nem hanyagoljuk 
el a sport és a kultúra támogatását 
sem, ugyanannyit biztosítottunk 
erre a célra, mint a pandémia előtt. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy 
igény van a rendezvényekre és mu-
száj a közösséget újra összefogjuk, 
hiszen az infrastrukturális fejleszté-
sek mellett a közösségi, szellemi fej-
lesztés is nagyon fontos” – emelte ki 
Danguly Ervin. Gyergyószárhegyen 
elkészült a víz- és csatornahálózat, 
96–97 százalékos lefedettséggel. A 
rendszerpróbákat most végzik majd 
el, és ahol szükséges, kijavítják a 
hibákat. Folytatódik az utcák mo-
dernizálása, 6,5 kilométeres útsza-
kaszra kerül aszfalt, az első réteget 
már ősszel leterítették, júliusban, 
augusztusban szeretnék befejezni a 
munkálatokat.

Alfaluban mezei utakat, 
járdákat építenek

Gyergyóalfalu idei összköltségveté-
se megközelíti a 17 millió lejt, a prio-
ritás a községben az elkezdett uniós 
beruházások befejezése. „A mezei 
utas pályázatunk 1 millió eurós, eh-
hez 700 ezer lej önrészt biztosítunk, 
reméljük, hogy a kultúrházat is ha-
marosan be tudjuk fejezni, amihez 
500 ezer euró támogatást kaptunk, 
és csaknem 1,5 millió lejjel kell hoz-
zájárulnia a költségekhez a helyi 
önkormányzatnak. A közösségi ház 
is európai uniós fi nanszírozásból 
valósul meg, és ehhez is jelentős 
összeget kellett elkülönítsünk. Eze-
ket a beruházásokat minél előbb be 
szeretnénk fejezni” – ismertette Gáll 
Szabolcs polgármester. Gyergyóal-
falu központjában járdát szeretné-
nek építeni parkolóval, körforgalom 
kialakítását tervezik, és a megyei út 
mentén is járda készül majd Hargita 

Megye Tanácsának támogatásá-
val. „A járda alá kellene helyezni 
a gázvezetéket, ez megközelítőleg 
500 ezer lejes beruházás. Így ha 
később sikerül pályázni a telepü-
lés földgázhálózatának kiépítésére, 
akkor nem kell felbontani az 
új járdákat” – részletezte a 
község vezetője. A kábelte-
levíziós székhely felújítását, 
a szociális központnál egy 
terasz építését is szeretnék 
elvégezni, ugyanakkor az 
Országos Beruházási Tár-
saság (CNI) beruházásaként 
készülő sportcsarnok építése is el-
kezdődött. A polgármester reméli, 
hogy a beruházás kivitelezői majd 
a megfelelő minőségre is fi gyelnek, 
és az átadást követően nem kell kü-
lönböző hibákkal, hiányosságokkal 
küszködniük.

• A Gyergyó-medencei községekben is igyekszenek 
látványos beruházásokat végezni, évek óta húzódó 
problémákat megoldani, ezért prioritásként kezelik az 
infrastrukturális jellegű fejlesztéseket. Gyergyóremete, 
Gyergyóalfalu és Gyergyószárhegy az idei költségve-
tésből jelentős összegeket kell fordítson a pályázati 
önrészek biztosítására.




