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KOVÁCS ATTILA

T öbbéves elképzelése a Harg-
ita Megyei Tanácsnak a 113B 
jelzésű megyei út korszerű-

sítése – az útvonal Lázárfalváról 
indulva a Szent Anna-tó közelében 
csatlakozhatna a tóhoz vezető 113A 
jelzésű megyei úthoz. A Csíkkoz-

mástól Lázárfalváig, majd onnan 
a Szent Anna-tó irányába vezető út 
Lázárfalván túl nehezen, csak trak-
torok, szekerek, erőgépek számára 
járható, viszont korszerűsítése ese-
tén a tó jobb, gyorsabb megközelí-
tését biztosítaná a térségből, mint 
a Kovászna megyei Sepsibükszádot 
érintő hosszabb útvonal. Miután 
2018-ban egy korábbi tervdoku-
mentációt használhatatlannak mi-

nősítettek, mert úgy ítélték meg, 
hogy nem volt természetbe illő az 
elképzelés, és nagyon sokba került 
volna a kivitelezés, új topográfi ai 
méréseket végeztek, a beruházás 
műszaki részleteit véleményező 
szaktanulmány készült, majd a 
megvalósíthatósági tanulmány a 
közel 11 kilométeres út első szaka-
szára. A kivitelezés ennek alapján 
is hatalmas összegbe kerül majd, 
ha erre ténylegesen sor kerül.

A támogatás lehet a megoldás

„A tervezőtől megkaptuk az el-
ső, közel 3 kilométeres szakasz 
megvalósíthatósági tanulmányát, 
amelynek felújítási értéke a becs-

lés szerint 21,2 millió lej áfástól. A 
további két szakasz értékét majd a 
leadott tanulmány határozza meg, 
az elsődleges felmérések alapján 
az értékük költségesebb lesz az el-
ső szakasznál” – közölte megkere-
sésünkre Borboly Csaba, a Hargita 
megyei önkormányzat elnöke. Ez 
azt jelenti, hogy a beruházás be-
csült összértéke elérheti a 70 millió 
lejt is. Az elnök szerint a terepviszo-
nyok miatt ez a beruházási érték a 
sokszorosa annak, amit a megyei 
tanács saját költségvetésből fe-
dezni tudna, ezért a tervezést és a 
kivitelezés lemenedzselését tudják 
biztosítani. „A kivitelezéshez a kor-
mány szerepvállalására is szükség 
van, másként nem készülhet el a 

beruházás. Bízunk benne, hogy a 
turisztikai értéket fi gyelembe véve 
sikerül akár európai uniós forrá-
sokra is pályáznunk” – mondta 
Borboly, hozzátéve, a megvalósít-
hatósági tanulmányt követően 
a műszaki terv elkészítése 
következik, ezután pedig 
kiírható a közbeszerzési 
eljárás a kivitelezés érde-
kében. Az elnök úgy véli, a 
Csomád-Bálványos Közös-
ségek Közti Turizmusfejlesztési 
Társulás keretében fontos a Szent 
Anna-tó és környéke rendezése, a tó 
megőrzésén túl fenntartható turiz-
must kell kiépíteni, amelyhez nagy 
lehetőséget jelent majd a megyei út 
korszerűsítése is.

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

H argita Megye Tanácsa 1,3 millió 
lejt utalt át Székelyudvarhely 

számára a személyi jövedelemadó 
visszaosztásából származó alapjá-
ból, amelyből 1,25 milliót az Orbán 
Balázs Általános Iskola tornatermé-
nek megépítésére fognak hasznosí-
tani helyileg, a többit pedig a városi 
piac modernizálására költik. A helyi 
költségvetés ugyanakkor további 3 
millió lejjel bővült, amiből 2,8 mil-

liót egészségügyi eszközök vásár-
lására fordíthat a városi kórház, a 
fennmaradó részt pedig épületjaví-
tásra – szavazták meg csütörtökön 
az önkormányzati képviselők.

Nincs nagy változás

Az Urbana Rt. idei költségvetés-ter-
vezetét Németi Zoltán gazdasági 
igazgató mutatta be. Mint mondta, 
a távhőszolgáltatás ára továbbra is 
gigakalóriánkénti 468,33 lej marad, 
a költségeik 55 százalékát nyers-
anyagokra fogják fordítani, 28 szá-

zalékát pedig a személyzet bérének 
megtérítésére. Jövedelmüket 6,15 
millió lejre becsülik, amibe a 106 
ezer lejes profi t is bele van foglalva. 
Miután ezt jóváhagyták a jelen lévő 
önkormányzati képviselők, hason-
lóan helyeselték a vállalat alapító 
okiratának módosításait is, amely 
egyebek mellett most már pontosít-
ja a képviselő-testület, valamint a 
közgyűlés hatásköreit.

Ösztöndíjak, kifizetések

Egy kormányrendelet következté-
ben meg kellett emelni a diákoknak 
kiadható ösztöndíjak minimális ér-
tékét is. Az RMDSZ-frakció által be-
nyújtott módosító javaslat alapján 
végül a szociális és a tanulmányi 
ösztöndíjat 100 lejben határozták 
meg, míg az érdemit 120, a teljesít-
ményit pedig 150 lejben. Ezentúl 
170 lej helyett havi 200 lejt fog fi zet-

ni a város egy állami gondozásban 
élő kiskorú ellátására – átlagosan 
nyolcvan személyről van szó. A ha-
sonló helyzetben lévő felnőttkorúak 
esetében – nagyjából nyolc személy 
– 250 lejes hozzájárulásra van szük-
ség. A Romániai Energia Városok 
Egyesületének 3400 lej tagsági díjat 
kell befi zessen a város, míg a Har-
gita Business Center inkubátorház 
üzemeltetését 310 ezer lejjel támo-
gatja. Az ülésen elfogadták még a 
Cekend-tetői trágyatelep működési 
szabályzatát is: bírságolni fogják 
azokat, akik nem megfelelő helyen 
tárolják vagy szórják el az istállók-
ból származó trágyát. 

Összesen 175 köbméter fát ter-
meltek ki a város Szarkakőnél lévő 
erdőrészéből, amiből a lakók tűzi-
faigényét elégítenék ki. A Bükkfa 
utcában kialakítandó lerakatból 
126 lej/köbméteres áron igényelhető 
a fűtőanyag.

Köztulajdonba vett területek

A képviselők jóváhagyó voksával 
az elmúlt rendszerben államosított 
ingatlanokat minősítettek vissza 
magántulajdonná a Gábor Áron, va-
lamint az Attila utcában. A Borvíz 
oldalban 100 négyzetméternyi, míg a 
Csereháton 306 négyzetmé-
ternyi területet helyeztek át 
köztulajdonba, ahol utak 
építését tervezik. A Villany-
telep utcában lévő fogászati 
rendelők épületének egy ré-
szét két évre – ingyenesen 
– bérbe adták a gyermekvé-
delmi igazgatóságnak. A Ha-
áz Rezső Múzeum az épület udvarát 15 
évig vehette saját ügykezelésébe. Az 
UCECOM udvarán több olyan bádog-
épület is van, amely életveszélyessé 
vált, ezért el kell bontani. Ennek ér-
dekében is meghozták a szükséges 
adminisztratív döntést.

Napirendi pontok széles tematikában

Út a Szent Anna-tóhoz 70 millióból?
Hatalmas költségeket vetít előre a megvalósíthatósági tanulmány 

• Újabb pénzeket foglaltak bele a városi költségve-
tésbe, elfogadták az Urbana Rt. idei költségvetés-ter-
vezetét, területeket vettek köztulajdonba, és egykoron 
államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról is dön-
töttek e havi soros ülésükön a székelyudvarhelyi önkor-
mányzati képviselők.

• Elgondolkodtatóan nagy összegbe kerülne 
egy új, korszerű útvonal megépítése Lázárfalva 
irányából a Szent Anna-tó felé. A megvalósítha-
tósági tanulmány csak az első szakaszra több 
mint 21 millió lejt irányoz elő.

Lázárfalva felől rövidebb lenne az út, 
de nagyon sokba kerül a korszerűsítés 

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A Szent Anna-tó madártávlatból. 
Látványában lenyűgöző 

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA




