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KOVÁCS ATTILA

A sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat idén kezdeményezte 
az „Értéket adunk a roncs-

autódnak!” elnevezésű programot, 
melynek célja a legtöbb esetben 
közterületen tartott, elhasználódott 
roncsautók helyének felszabadítása, 
a környezetszennyezés csökkentése. 
Ennek során a városban legkevesebb 
tíz éve forgalomba íratott, 2–7 szemé-
lyes autókért, amelyek az utóbbi 3 év-
ben az igénylő tulajdonában voltak, 
3000 lejt fi zet az önkormányzat, ha a 
járművet leadják egy roncstelepre. A 
kérelmező ezzel azt is vállalja, hogy 
a következő 3 évben nem vásárol 5 
évnél idősebb gépjárművet. Ez a le-

hetőség főként azoknak szól, 
akik megszabadulnának 
nem használt autójuktól, de 
az országos roncsautóprog-
ramban nem akarnak vagy 
nem tudnak részt venni, 
mert nincs lehetőségük új 

autó vásárlására. A roncste-
lepre leadott autónak ugyanakkor 
tartalmaznia kell a motort, sebes-
ségváltót, karosszériát, alvázat is. A 
többévesre tervezett program számá-
ra idén 1 millió lejt különítettek el, de 
akkora az érdeklődés, hogy ezt nem-
sokára ki kell egészíteni.

Ki kell egészíteni a keretet

Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyör-
gyi alpolgármester kérdésünkre azt 
mondta, egy becslés szerint mintegy 
1000 már nem használt, roncsau-
tónak nevezhető gépjármű lehet 
Sepsiszentgyörgyön, de ez a szám 
bizonytalan, mert ezek az autók 
nem mind közterületeken állnak, 
sok van közülük magánterületeken, 
udvarokon. Többlépcsős a folyamat 
– avatott be a részletekbe Czimbal-
mos-Kozma Csaba sepsiszentgyör-
gyi városmenedzser, a program 
felelőse. Először űrlapokat kitöltve 
jelzik a tulajdonosok, hogy van a 
követelményeknek megfelelő roncs-
autójuk és leadnák a begyűjtőhöz. 
Az illetékesek ellenőrzik a feltételek 
teljesítését; ha minden rendben van, 
visszajeleznek, hogy le lehet adni. 
Miután megtörtént a roncsautó le-
adása, az igénylő bemutatja az átvé-
telről kapott dokumentumot, majd 
két héten belül fi zet neki a hivatal. 
Mint megtudtuk, már 350 iratcsomót 
benyújtottak az igénylők a város-
házára, de ezekből 50-et el kellett 

utasítani, így 300-at fogadtak el. 
Viszont roncstelepre leadott autók-
ról még csak 50 kérelmező mutatott 
be bizonyítékot. „Ameddig sikerül 
elszállítaniuk, néhány hét, akár hó-
nap is eltelik, de nekünk ez arra lesz 
elég, hogy tegyünk még pénzt ebbe 
a zsebbe, mert a 333 autóra elégsé-
ges keret el fog fogyni. Papíron már 
a java része elfogyott, de nem kellett 
mind kifi zetni, mert a leadási folya-

mat még tart” – vázolta az illetékes. 
Mivel az első napok rohama után 
csökkent az érdeklődés, az is elkép-
zelhető, hogy az ilyen autók lassan 
kifogynak, de ezt sem lehet még tud-
ni. Ezért a programot kiegészítik, és 
várják a további igényléseket – tud-
tuk meg.

Motiváló összeg

Czimbalmos-Kozma Csaba szerint 
elsősorban a motiváció a siker kul-
csa, mivel a roncsautók tulajdono-
sai néhány száz lejnél többet nem 
kapnának járműveikért a fémbe-
gyűjtőktől, viszont a hivatal ennél 
sokkal többet, 3000 lejt kínál nekik. 
Hozzátette, olyan személyek adják 
le a nem használt autókat, akiknek 
nincs szándékuk az országos roncs-
autóprogram támogatásával új autót 
venni – vagy nincs rá pénzük, vagy 
több autójuk van. „Tulajdonképpen 
környezetvédelmi akciónak is lehet 
nevezni ezt, mert sok rossz állapotú 
járműtől megszabadul a környezet. 
Persze ez nem azt jelenti, hogy 333 
parkolóhely fog felszabadulni, mert 
nem mindenki ott tartja a roncsokat, 

de legalább fele a tömbházak között 
foglalta a helyet. Nem volt egyszerű, 
mert újdonságnak számít, de igye-
keztünk a szabályokat és a határidő-
ket betartva, átláthatóan csinálni, 
és úgy néz ki, hogy sikerült, ez is 
növelte az emberekben a bizalmat. 
Működik az online ügyintézés, az 
igénylőknek nem kell személyesen 
elmenniük a hivatalba” – értékelt.

A városmenedzser kérdésünkre 
kitért arra is, hogy a törvény által 
szabályozott roncsautó-elszállítás 
folyamata hosszadalmas, nem min-
dig sikerül beazonosítani a tulajdo-
nost, sok esetben időközben tovább-
tolták a járművet, és kezdődhetett 
elölről a procedúra. „A helyi rend-
őrség, miután ismét az önkormány-
zat felügyelete alá került, elkezdte 
számba venni az elhagyott autókat, 

de a felszólított tulajdonosoknak 
megengedték, hogy ha a roncsautó-
programba jelentkezve 30 napon be-
lül eltüntetik az autókat, akkor nem 
bírságolják meg őket – ez is műkö-
dött” – ismertette.

Követnék a példát

Csíkszeredában is érdeklődéssel fi -
gyelik a sepsiszentgyörgyi roncsautó-
programot – árulta el kérdésünkre 
Bors Béla alpolgármester, aki szerint 
azt kell majd eldönteniük, hogy le-
het-e hasonlót bevezetni a városban, 
és milyen módon történjen, milyen 
források hozzárendelésével. „Jelen 
pillanatban a megszokott, klasszikus 
módszert alkalmazzuk, ahol beazo-
nosítunk egy otthagyott járművet, 
pár hónapig fi gyeljük, aztán igyek-
szünk beazonosítani a tulajdonost, 
és felszólítani, hogy vigye el az autót. 
Amennyiben nem tesz eleget a felszó-
lításnak, el is szállítjuk. Idén már sok 
autót elszállítottunk a nagytakarítás 
során, és számos autót beazonosítot-
tunk. De mindenképp megvizsgáljuk 
ezt a lehetőséget is, ha hozzásegít ah-
hoz, hogy még inkább megszabadul-

junk a roncsautóktól, akkor itt is el 
tudunk indítani egy ilyen roncsprog-
ramot” – vélekedett az elöljáró. 
Hozzátette, minden lehetőségre nyi-
tottak, amely a közterületek felszaba-
dítását segíti elő. Marosvásárhelyen 
is jónak találják a sepsiszentgyörgyi 
kezdeményezést. Marius Libeg, a vá-
rosháza szóvivője szerint valószínű-
leg jövőre egy hasonlót indítana a 
város, de egyelőre ott sem tartanak, 
hogy a közterületen hagyott roncso-
kat, illetve szabálytalanul parkoló 
autókat a törvénynek megfelelően el 
tudják szállítani, mert a polgármes-
teri hivatal nem rendelkezik ehhez 
szükséges szállítójárművel. Ezt most 
igyekeznek beszerezni, illetve folya-
matban van annak a telephelynek az 
előkészítése, ahol ezeket tárolni tud-

ják. „Ezért nekünk ez még túl korai 
lenne” – magyarázta. 

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala is keresi a módját annak, 
hogy a városban fellelhető roncs-
autók eltüntetését ilyen módon is 
biztosítani tudja. Zörgő Noémi sajtó-
szóvivő szerint a sepsiszentgyörgyi 
kezdeményezés követendő, ezért a 
jövő évi költségvetésben várhatóan 
lesz ilyen célra felhasználható összeg, 
idén viszont erre már nincs mód.

Nem járható út

Gyergyószentmiklóson ez az út nem 
járható – közölte érdeklődésünkre 
Hegyi Zsuzsanna. A polgármesteri 
hivatal szóvivője szerint a város je-
lenleg nem engedhet meg magának 
ilyen kiadásokat, nem tudna ennyi 
pénzt fi zetni. Az elhagyott roncsau-
tókat feltérképezték, a tulajdonoso-
kat értesítették, és most elfogadásra 
vár a tanács által az a szabályzat, 
amelynek alapján el tudják ezeket 
vontatni. A tulajdonosok a tárolás 
és az elszállítás díjának kifi zetése 
fejében tudják majd visszaváltani az 
autókat – ismertette.

Érték lehet a roncsautó
Az önkormányzat fizet, a közterület felszabadul

FeltöltŐ 
Gyergyószentmiklóson

Egy év kihagyás után idén 
június 25–27. között ismét 
megtartják a lelki feltöltődést 
nyújtó ökumenikus keresz-
tény rendezvényt, a FeltöltŐ-t 
Gyergyószentmiklóson. 2019 
nyarán nagy sikere volt az 
első kiadásnak, akkor közel 
nyolcezer ember vett részt a 
gyergyószentmiklósi rendez-
vényen. A szervezők remélik, 
hogy idén is szép számban 
lesznek feltöltődni vágyók. 
„Mindenkit szeretettel várunk 
az eseményre, akinek szüksé-
ge van arra, hogy egy kicsit a 
lelkével törődjön és ennyi kor-
látozás után egy kicsit feltöl-
tődjön” – mondta az esemény 
szervezője, Kántor Boglárka, 
hozzátéve, hogy két nagyszín-
padon, a Virág negyedben és a 
főtéren párhuzamosan lesznek 
a rendezvény mindkét napján 
dicsőítő koncertek, és nem 
feledkeznek meg a gyerekek-
ről és családokról sem. Őket 
a „Szabadidőparkba” várják, 
ahol a gyerekeknek különböző 
foglalkozásokat biztosítanak, 
és egy nagy ledfalon lesz-
nek kivetítve a koncertek, 
rendezvények, így azokat a 
szülők is figyelemmel követ-
hetik – fejtette ki a szervező. 
A rendezvény csúcspontja az 
ökumenikus istentisztelet lesz, 
amelyet ezúttal is a Virág ne-
gyedben, szabadtéren tartanak 
meg június 27-én, vasárnap 
déli 12 órától. A háromna-
pos, lelki feltöltődést nyújtó 
rendezvény szervezői karitatív 
jelleget is biztosítanak az ese-
ménynek azáltal, hogy nemes 
célra várnak felajánlásokat. 
„Egy daganatos betegekkel 
foglalkozó egyesület részére 
gyűjtünk, illetve szeretnénk, 
ha a közösségünk is épülne itt, 
Gyergyószentmiklóson, ezért 
egy keresztény játszótér létre-
hozását tervezzük” – mondta 
el Kántor Boglárka. Az esemény 
részletes programja a feltolto.
ro weboldalon tekinthető meg.

Áramszünet 
Székelyudvarhelyen
A villamossági vállalat értesíti 
a fogyasztókat, hogy ma reg-
gel nyolc és délután két óra kö-
zött javítási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás a 
Bethlen Gábor utcában az 53–
63. és a 66–106. házszámok 
alatt, továbbá a Gábor Áron 
utcában az 1–53. és a 2–38. 
házszámok alatt, valamint 
a Bethlenfalvi úton az 1–11. 
és a 2–8. házszámok alatt – 
tájékoztat Székely udvarhely 
Polgármesteri Hivatala.

• RÖVIDEN 

• Akkora az érdeklődés a sepsiszentgyörgyi „házi” 
roncsautóprogram iránt – melynek során a használha-
tatlan autók értékesítéséért a város fizet a tulajdono-
soknak –, hogy az önkormányzatnak ki kell egészíte-
nie az erre szánt keretösszeget. A többi székelyföldi 
város vezetői is figyelik a történteket, és legtöbben 
követendőnek tartják a kezdeményezést.

Több székelyföldi városban is 
érdeklődve figyelik 
a sepsiszentgyörgyi példát
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