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• Észrevételek és 
kiegészítések között 
bukdácsol több mint 
két éve a Harvíz Rt. 
Hargita megyei víz- és 
csatornahálózat-építé-
si nagyberuházásának 
megvalósíthatósági 
tanulmánya, amelyet 
még nem sikerült 
elfogadtatni a finan-
szírozóval. Várhatóan 
jövőre kezdődhet el 
a munka, amelynek 
befejezési határidejét 
így ki kell tolni.

KOVÁCS ATTILA

A Hargita megye víz- és 
szenny vízhálózatának to-
vábbi fejlesztését célzó, 

európai uniós támogatású nagy-
beruházás megvalósíthatósági 
tanulmánya már 2019-ben elké-
szült, azóta tart a módosítások, ki-
egészítések sorozata. Ezt a projekt 
kezelésével megbízott konzulens 
cég végzi, a változtatásokat pedig 
az Európai Alapok Minisztériuma 
kéri a fi nanszírozási feltételek mi-
att. Mint Lányi Kinga, a regionális 
víz- és csatornaszolgáltató vállalat 
szóvivője kérdésünkre elmondta, a 
megvalósíthatósági tanulmány 3. 
kiadását és az észrevételek jegyzé-
két idén küldték el ellenőrzésre, ezt 
követte a negyedik észrevételjegy-

zék megérkezése, amelyen jelenleg 
is dolgozik a konzulens cég.

Közbeszerzési eljárások 
következnek

Az elkövetkező időszakról szólva 
hozzátette, szeptembertől elin-
díthatják a közbeszerzési eljárást 
a menedzsment és a munkálatok 
műszaki ellenőrzésének szolgál-
tatási szerződései érdekében, és a 
környezetvédelmi engedély kibo-
csátása után a kivitelezési szerző-
désekhez szükséges licit kiírását is 

elindítják azzal a feltétellel, hogy 
a munkálatokat csak a fi nanszíro-
zási szerződés aláírása után lehet 
elkezdeni. „Reményeink szerint 
folyó év végéig alá tudjuk írni a 
fi nanszírozási szerződést” – ve-
tített előre. A megvalósíthatósági 
tanulmány szerint 14 munkálati, 1 
beszerzési és 3 szolgáltatási szerző-
dés van kiírásra tervezve, Hargita 
megyében 14 különböző helyszí-
nen, összesen 30-nál több települé-
sen kezdődhetnek beruházások a 

mintegy 150 millió euró – tehát 750 
millió lej – értékű projekt során. 
Erre legkorábban 2022 tavaszán 
lesz mód, de ez függ a közbeszer-
zési eljárások időtartamától is. 
Korábban 2023 végét jelölték meg a 
beruházás lezárásának határideje-
ként, de az már most látszik, hogy 
erre nincs lehetőség. Lányi Kinga 
szerint az országban egy megye 
sem tudja befejezni az elkezdett 
munkálatokat, így egészen biztos a 
határidő meghosszabbítása. Ennek 
feltételrendszere jelenleg még nem 
ismert – tudtuk meg.

Szigorú feltételek

A már említett módosítások, ki-
egészítések nyomán az eredeti el-
képzelések néhol módosultak. Az 
egyik példa erre a Csíkszeredához 
tartozó Csiba esete, ahol a víz- és 
szennyvízhálózat kiépítését tartal-
mazta a projekt, de mint kiderült, 
a szennyvízrendszer létrehozása 
azért nem támogatható az Európai 
Unió Nagy Infrastruktúra Operatív 
Programja (POIM) által, mert Csiba 
több mint 2 kilométerre fekszik a 
várostól. Korodi Attila csíkszere-
dai polgármester szerint a vízhá-
lózat esetében ez nem számított, 
ugyanakkor a városon kívü-
li Szécseny helyzetét nem 
befolyásolta a feltétel, mert 
közelebb van. Így Csibában 
az országos helyreállítá-
si terv támogatását veszik 
igénybe a csatornahálózat 
kiépítéséhez, amelyet a vá-
ros végeztet el – tudtuk meg. 
Ezek mellett Székelyudvarhelyen 
a víz- és szennyvízhálózat, illetve 
a szennyvíztisztító állomás kapa-
citásbővítése, felújítása történik, 
új szállítóvezeték épül, amely a 
zeteváraljai víztározóból juttatja el 
az ivóvizet Székelyudvarhelyre és 
az útvonalon fekvő településekre. 
Hálózatbővítés, illetve -építés vár-
ható Csíkcsicsóban, Máréfalván, 
Fenyéden, Oroszhegyen, Parajdon, 
Csíkszentdomokoson, Csíkszent-
tamáson, valamint Csíkszentlélek, 
Szépvíz, Kászon, Csíkszentgyörgy, 
Csíkszentmihály, Csíkszentmár-
ton, Csíkszentsimon, Zetelaka te-
lepülésein, illetve Szent egyházán, 
a szükséges vízkezelő állomások, 
szivattyúházak, víztartályok létre-
hozásával, felszerelésével, illetve 
felújításával együtt.

Évekig késleltetett  nagyberuházás
Jövőre kezdődhet el a víz- és csatornahálózatok fejlesztése

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

Egy korábbi sikertelen projekt után 
– amikor a kivitelező nem telje-

sítette a vállaltakat, félbehagyva a 
munkát –, most ismét járdaépí-

tésbe kezdenek Zetelakán – 
tudtuk meg Nagy Attila pol-
gármestertől. Mint mondta, 
a Gagyi-dombon szeretné-
nek jó minőségű térköve-
zett gyalogutat kialakítani 
nagyjából 120 méter hosz-
szan, Székelyudvarhely 

irányából érkezve a 138-as 
jelzésű megyei út bal oldalán. „Ez 
egy roppant veszélyes szakasz, ahol 

nagy a forgalom, az emberek pedig 
kénytelenek az úttesten közlekedni. 
Sok diák is erre megy az iskolába, mi 
pedig szeretnénk biztonságossá ten-
ni ezt számukra, nem mellékesen az 
egészséges életmódot népszerűsítve” 
– magyarázta a tisztségviselő. Ha-
sonló munkára készülnek a Király és 
a Belső utcában is, ahol egy korábbi 
útmodernizálással kapcsolatos pro-
jektjük részeként már aszfaltoztak, 
megoldották a vízelvezetést, valamint 
a szegélyköveket is elhelyezték. Eze-
ken a részeken van két kisebb hely-
szín, ahol köztereket alakítanának 
ki egyebek mellett padok, ivókutak 
elhelyezésével, illetve parkosítással. 
„Ezzel hangulatosabbá szeretnénk 
varázsolni az utcákat” – fogalmazott 

Nagy. Összességében egy közel 400 
ezer lejes beruházásról van szó, amit 
Hargita Megye Tanácsának támoga-
tásával valósítanak meg. Már sikerült 
lebonyolítani a projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárást, így hamarosan 
el is kezdődhet a munka, amit a tél be-
állta előtt befejeznének.

Háromszáz méter

Egy másik beruházás részeként a 
meglévő mellett további háromszáz 
méternyi térkövezett járdát építené-

nek ki a Tófalvi utcában, mivel ott is 
nagy szükség van erre az autós forga-
lom miatt – közölte a polgármester. 
A munka során parkolóhelyeket ala-
kítanak ki, leaszfaltozzák az útpad-
kákat, valamint a föld alatti vízelve-
zetést is megoldják. „Itt nem tudunk 
nagyobb szakaszon dolgozni, hiszen 

drágább munkálatról van szó, ösz-
szesen 560 ezer lej az értéke. Ezt saját 
költségvetésünkből kell fedeznünk” 
– így Nagy. Hozzátette, ez esetben 
még közbeszerzési eljárást kell hir-
detniük a kivitelező megtalálása ér-
dekében, de reméli, hogy a projekt 
még idén megvalósulhat.

Újabb járdaszakaszokat építenek Zetelakán
• Több utcában is szeretnének térkövezett járdát építeni idén Zetelakán – a cél a 
gyalogosbiztonság megerősítése a forgalmasabb szakaszokon. Ehhez helyi forráso-
kat használnak fel, valamint Hargita Megye Tanácsától is kapnak támogatást.

Két projekt részeként építenek járdákat 
a forgalmasabb utcákban
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Jelentős beruházásokat kell 
elkezdeni jövőre, munkaterület 
lesz sok településen 
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