
Szabad a ki- és behajtás, 
illetve a parkolás. A Lejtő utcában 
használatlanul áll a sorompó, 
nincs korlátozva a forgalom 
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• Közel egy éve, hogy 
elkészült a csíkszere-
dai sétálóutcába je-
lenleg korlátlan behaj-
tást biztosító kis utca 
felújítása, de a forga-
lomkorlátozás céljából 
felszerelt sorompót 
még nem helyezték 
üzembe. Hiányzik az 
a szabályzat, amely 
ennek működtetését 
lehetővé tenné, és 
amelyről sok érintettel 
kell egyeztetni.

KOVÁCS ATTILA

A Petőfi  Sándor utca gyalo-
gos közlekedésre átalakí-
tott alsó szakaszára a Lejtő 

utcából lehet autóval bejutni, ott 
ugyanis ezt semmi nem akadályoz-
za. Az a sorompó sem, amelyet a 
tavaly elvégzett felújítás részeként 
szereltek fel, amikor új kockakő 
burkolat, esővíz-elvezető rendszer 

készült, és fákat is ültettek. A so-
rompó mellé rendszámfelismerésre 
is alkalmas térfi gyelő kamerákat is 
szereltek, de az autós behajtás kor-
látozására hivatott rendszer azóta 
sem üzemel. Ehhez szükség van egy 
olyan szabályzatra, amely csak a 
sétálóutcában lakók, az ottani üzle-
tek, vendéglátóhelyek áruellátását 
biztosítók, illetve a Lejtő utca lakói 
számára teszi lehetővé az autóval 

történő közlekedést a sorompón túl, 
miután a rendszer azonosítja a jogo-
sultakat, illetve a járműveket.

Nem készült el

Ez a szabályzat viszont a felújítás 
óta nem készült el, és mint Bors 
Béla alpolgármester kérdésünkre 
elmondta, az elmúlt időszakban 
több más, napirenden lévő feladat, 

így például a csíksomlyói pünkösdi 
búcsú előkészületei miatt is kissé 
háttérbe szorult. Ezért a korábban 
ígért májusi határidőre sem került 
megvitatás céljából az önkormány-
zati képviselő-testület elé – várha-
tóan leghamarabb júliusban lehet 
erről dönteni. Az elöljáró szerint 
mindenképpen egyeztetések előzik 
meg ennek elfogadását az utcában 
lévő vállalkozásokkal, lakókkal 

annak érdekében, hogy mindenki 
számára elfogadható módon tudják 
szabályozni a sétálóutcában tör-
ténő autós közlekedést, biztosítva 
nemcsak az áruellátást, hanem a 
vendéglők számára az ételkiszállí-
tás lehetőségét is.

Korábbi rendelkezések

Egy korábbi szabályzatot a csík-
szeredai önkormányzati képvise-
lő-testület 2014. évi 176-os számú 
határozata tartalmaz, amely szerint 
a sétálóutcába csak engedéllyel 
rendelkező, 3,5 tonnánál kisebb 
összsúlyú járművel lehet 
behajtani, munkanapokon 
reggel 5 és 10 óra között, és 
legkésőbb 10 óráig a jármű-
veknek el kell hagyniuk a 
sétálóövezetet. Kivételt ké-
peznek azok a magán- és jogi 
személyek, akiknek lakhelyük vagy 
székhelyük az utcában található, ők 
állandó belépőre jogosultak a vá-
rosházától, azzal a feltétellel, hogy 
az udvarukban parkolnak autóik-
kal. Ezt évek óta nem alkalmazzák.

GERGELY IMRE

Az Aquaserv Maros az év elején 
kezdett működni, a megfele-

lő személyzet alkalmazása után 
márciustól kezdte el ténylegesen a 
víz- és csatornaszolgáltatás bizto-
sítását Gyergyóújfalu és Gyergyó-
alfalu községek öt faluja számára. 
A szolgáltatás azonban addig is 
működött, a víz folyt a csapokon, a 

szennyvíz pedig távozott a 
háztartásokból, attól füg-
getlenül, hogy a korábbi 
szolgáltató, a gyergyó-
szentmiklósi Go Rt. már 
nem küldött számlákat. 
Az igénybe vett szolgálta-
tás ellenértékét így több 

hónapra visszamenőleg egy-
szerre számlázta ki a fogyasztók-
nak a két község önkormányzata 
által létrehozott új vállalat.

Nyilván az embereknek egyszer-
re soknak tűnik a számlákon szerep-
lő érték. Emiatt is sok a panasz, de 

ha visszaosztják a legutóbbi számla 
óta eltelt hónapokkal, már érthető az 
összeg. Azért az emberek megértik, 
hogy a szolgáltatásért fi zetni kell 
– érvelt Tótpál László, az Aquaserv 
Maros igazgatója. 

A számlákkal kapcsolatosan 
azonban nem ez a fő probléma. Sok 
eset van ugyanis, hogy a reálistól el-
térő, a valóban elfogyasztott mennyi-
ségeknél jóval több szerepel a szám-
lán, akár több ezer lejes összegek is. 
„Ennek oka az, hogy hiányos nyil-
vántartást kaptunk a fogyasztókkal 
kapcsolatban az induláskor, és ezen 
rendelkezésünkre álló adatok alap-
ján lettek kiállítva a számláink. Pél-
dául volt olyan háztartás, ahol van 
vízóra, de mivel mi erről nem rendel-
keztünk adattal, átalányban szám-
láztunk. Máshol nem a vízórák által 
mutatott helyes értékek voltak beje-

gyezve, és emiatt lett magas a szám-
la értéke. A számítógépes program, 
amely ezeket kiállítja, nem gondolko-
dik el azon, hogy vajon miért akkora 
a szám, amekkora, az csak számol. 
Megértjük, jogos a hibás számlák 
miatti felháborodás, de amikor ilyen 
esettel találkoztunk, mindig helyre 
tudtuk igazítani a hibákat, és senki 
nem kell a reálisnál többet fi zessen” 
– mondta el érdeklődésünkre Tótpál. 

Az igazgató arra kér mindenkit, hogy 
ha problémát észlel a számlájával 
kapcsolatban, ne ijedjen meg, fordul-
jon hozzájuk, és biztosan megoldódik 
a helyzet.

Az Aquaserv Maros az elmúlt 
időszakban feltérképezte a hálóza-
tot Tekerőpatakon, Kilyénfalván és 
Borzonton is, azaz a három kisebb 
faluban, és a szerződéskötések is 
megtörténtek, már ahol találkozni 

tudtak az ingatlanok tulajdonosai-
val. Ugyanis sok ház áll üresen, 
főleg amiatt, hogy tulajdonosaik 
külföldön dolgoznak. A szerző-
déskötések most a két nagyobb te-
lepülésen, Alfaluban és Újfaluban 
következnek. Tizenhárom alkal-
mazottal dolgoznak, ami nagyon 
kevés a most, kezdetben szükséges 
munkához – mutatott rá Tótpál. To-
vábbra is gondot jelent a szolgálta-
tónak, hogy esőzésekkor többszö-
rösére ugrik a csatornahálózatba 
bekerülő víz, ami arra utal, hogy 
sok helyen az esővizet ide vezették 
az udvarokról. Ez pedig megnehe-
zíti a szennyvíz tisztítását, és meg 
is drágítja azt. 

Csomafalva is csatlakozik 
a szolgáltatóhoz

Egyed Józseft ől, Gyergyóújfalu pol-
gármesterétől megtudtuk, hogy az 
elmúlt időszakban egyeztetések 
folytak Gyergyócsomafalva önkor-
mányzatával. Kérték őket, hogy ők 
is csatlakozzanak az Aquaserv Ma-
roshoz. Erre van is hajlandóság a 
csomafalviak részéről. A csatlako-
zás azért is logikus lenne, mert Cso-
mafalva Újfalu és Alfalu között terül 
el, és a település területén halad át a 
szennyvíz-fővezeték is.

Még nem engedik le a sorompót
A csíkszeredai sétálóutcába való behajtás szabályozására várni kell

Az új szolgáltató székháza. Van még 
tisztáznivaló 

▸  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Ígérik, senkinek nem kell többet fizetnie, mint amennyit valóban fogyasztott
• Kézhez kapták a fogyasztók az Aquaserv Maros által 
kiállított első számlákat, és kiderült, hogy egyelőre 
döcög a rendszer, voltak, akiknek érthetetlenül magas 
összegeket számláztak ki.




