
#bögöz  #szennyvízhálózat  #tömbházszigetelés
Ud

va
rh

el
ys

zé
k

Ud
va

rh
el

ys
zé

k

2021.  JÚLIUS 15. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 3

• Két külön pályá-
zat részeként épül ki 
a szennyvízhálózat 
Bögöz község legtöbb 
településén, ám a 
megvalósítások bo-
nyolódtak, mivel több 
esetben módosítani 
kellett a terveket, 
egyik projektnél pedig 
a munka befejezésé-
nek határidejét is ki 
kell tolni. A Bögözben, 
Agyagfalván és Décs-
falván felásott utakat 
csak a beruházás átvé-
tele után aszfaltozhat-
ja vissza a polgármes-
teri hivatal.

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

Összesen egymillió euróért 
pályázott sikeresen a ko-
rábbi községvezetés az Eu-

rópai Unió Vidéki Beruházá-
sok Ügynökségénél (AFIR), 
amelyből Bögözben, 
Agyagfalván és Décsfal-
ván építik ki a szennyvíz-
hálózat gerincvezetékét, 
illetve egy derítőállomást 
is létrehoznak utóbbi te-
lepülésen – fejtette ki la-

punknak Ülkei Zoltán polgár-
mester.

Tolódó határidők

Az említett projekt kivitelezésének 
határideje tavaly novemberben járt 
le, ám addig csak a vezetékek har-
minc százaléka került a földbe, a de-
rítőállomás építése el sem kezdődött. 
Éppen ezért a fi nanszírozás meghosz-
szabbítását kérte az önkormányzat, 
amit most augusztusig engedélyezett 
az AFIR. Jelenleg a vezetékek nyolc-
van százaléka van a földben, ám van 
olyan helyszín, ahol újra el kell vé-
gezni a munkát, mivel az korábban 
nem megfelelően történt meg. Mivel 
a derítőállomás – amelynek terveit 
módosítani kellett, hogy nagyobb 
kapacitású legyen – megépítése sem 
kezdődött el, a megvalósítási idő 
újabb egyéves hosszabbítására lesz 
szükség. Ülkei rámutatott, a projekt 

nagy problémája az, hogy kevés 
pénz áll rendelkezésükre, ugyanak-
kor jelentősen megnőtt az építkezési 
anyagok ára a kivitelezővel megkö-
tött szerződés óta. Érdemes tudni azt 
is, hogy utóbbi dokumentum szerint 
éppen a szűkös anyagi források miatt 
a kivitelező cég nincs kötelezve arra, 
hogy újraaszfaltozza a feltört része-
ket, ezért ez a hivatal feladata lesz, 
miután a vállalkozó helyett ismét az 
intézmény adminisztrálásába kerül-
nek az utak. Ez persze csak a munka 
befejezése után lehetséges.

A lakókra is szükség van

Egy másik projekt részeként Bétá-
ban, Székelydobóban és Vágásban 
zajlik a szennyvízhálózat kiépítése 
– a mintegy tízmillió lej értékű beru-

házást az Országos Vidékfejlesztési 
Ügynökségnél pályázva fi nanszí-
rozza a község. Ülkei Zoltán közölte, 
ez esetben elsősorban a mintegy 4,5 
millió lejes önrész előteremtése okoz 
gondot. Noha eredetileg terveztek de-
rítőállomást is a hálózatba, ezt végül 
törülték a dokumentációból, hiszen 
egyszerűbb lesz, ha a kibővített ka-
pacitású décsfalvi tisztítóba vezetik 
be a szennyvizet. Bár nagyjából 600 
portát érint a fejlesztés, csak száz 
esetben tervezték be, hogy a telekha-
tárig vezessék el a csöveket. Éppen 
ezért a hivatal arra kérte a helyieket, 
hogy támogassák anyagilag a projek-
tet, hiszen így teljes mértékben meg-
valósulhat a bekötővezetékek földbe 
helyezése. Egyelőre úgy tűnik, hogy 
erre a lakók több mint fele hajlandó is 
lenne, mivel mégiscsak olcsóbb meg-

oldás, mint ha később nekik kellene 
engedélyeket kérniük és önállóan 
végeztetniük el a munkát. A tervek-
ben szereplő munkálat kivitelezése 
egyébként jól halad, több ponton is 
dolgozik az építkező. Egy nagyobb 
útszakaszt kellett lezárni például Vá-
gásban a templom előtt, ám ezt elte-
relő úton ki lehet kerülni.

Újra pályáznak

Ülkei hangsúlyozta, pályázni sze-
retnének a mátisfalvi, illetve a szé-
kelymagyarosi szennyvízhálózat 
kiépítése érdekében, ezen projekt 
részeként pedig Décsfalván, Agyag-
falván és Bögözben is kiterjeszte-
nék a hálózatot, egészen a portákig. 
Ennek érdekében már el is készült 
egy megvalósíthatósági tanulmány.

Bonyodalmas beruházások
Újratervezések, határidő-módosítás a Bögöz községi szennyvízhálózat kiépítése kapcsán

Zajlik a munka Vágásban, 
ez a projekt jól halad 

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

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A Mihai Eminescu utcai beruhá-
zás értéke 704 ezer lej, ennek 

60 százalékát európai uniós tá-
mogatás tette ki, további 
25 százalékát a helyi ön-
kormányzat finanszíroz-
ta, így a lakóknak az ösz-
szeg 15 százalékát kellett 
megtéríteniük, tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, a 
városháza szóvivőjétől. 

A munkálatok során új 
tetőszerkezet került az elkészült 
ingatlanra, illetve az épület kő-

zetgyapotos hőszigetelést kapott. 
Kijavították továbbá a kéményeket, 
szellőzőket, az erkélyeket újraépí-
tették, indokolt esetben nyílászá-
rókat is cseréltek. Mivel a pályázat 
a közös terek, lépcsőházak, bejá-
ratok, tömbház körüli járófelüle-
tek felújítását is magában foglalja, 
ezeket a beavatkozásokat is elvég-
zik. A munkálatok az épület három 
oldalfalán már elkészültek, a teljes 
felújítás idén nyáron befejeződik, 
tette hozzá Zörgő Noémi.

Kevesen igényelték

A szóvivő elmondta: utoljára 2017-
ben lehetett hasonló céllal pá-
lyázni, a hivatal értesítette is a 
lakótársulásokat, ám mindössze 
tíz terv készült el, ebből végül csu-
pán négy esetben vállalták a lakók 
az önrész kifizetését. Ezek közül a 

Mihail Kogălniceanu utcai tömb-
ház felújítása már teljesen befeje-
ződött, az ellenőrzés is megtörtént. 
Egy további, Építők utcai épület 
tetőszerkezetét már kicserélték. A 
negyedik projekt egy Függetlenség 
sugárúton álló tömbházat érint, 
itt szerződéskötésre várnak – tette 
hozzá Zörgő Noémi.

Zajlik a tömbházak korszerűsítése Székelyudvarhelyen
• Folyamatban van a székelyudvarhelyi Mihai Emi-
nescu utcai tömbház felújítása, amit még idén nyáron 
be szeretnének fejezni. A beruházás két lépcsőházat, 
összesen 24 lakrészt érint.

A megújult külsejű épület javítja 
a városképet is

Szünetel 
a vízszolgáltatás
A Harvíz Rt. vízszolgáltató 
tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
nyomásfokozó meghibásodása 
miatt meghatározatlan ideig 
szünetelni fog a vízszolgálta-
tás a székelyudvarhelyi Csaló-
ka lakóparkban, a magasabban 
fekvő részeken. A szakemberek 
dolgoznak a probléma mihama-
rabbi elhárításán.

Szúnyogirtás 
Székelyudvarhelyen
A Megálló utcai vasútállomás 
melletti vizesárok mentén, 
illetve a Berde Mózes utcában 
kezdődik permetezéssel járó 
szúnyogirtás ma este kilenc 
órától. Arra kérik a lakókat, 
hogy ebben az időszakban 
tartózkodjanak otthonaikban.

• RÖVIDEN 




