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Problémás hőszigetelések
Számos kifogás miatt késik a munkálatok átvétele Csíkszeredában
• Az elégtelen minő-
ségre, a hiányosságok-
ra, pontatlanságokra 
van a legtöbb panasz 
a csíkszeredai tömb-
ház-hőszigetelések 
esetében, amelyek át-
vétele néhol hónapok 
óta tolódik. A városhá-
za büntetőkamatokat 
számol, a kivitelező 
ígérget.

KOVÁCS ATTILA

A kárcsak a korábbi években, 
idén sem ment zökkenő-
mentesen a csíkszeredai 

hőszigetelt tömbházak átadása-át-
vétele, mert az elvégzett munkála-
tokkal kapcsolatban nagyon sok ki-
fogás merült fel mind a lakók, mind 
a polgármesteri hivatal szakemberei 
részéről. Ez a helyzet tíz, korábban 
részben szigetelt vagy az európai 
uniós támogatás feltételeinek meg 
nem felelő – négyszintesnél alacso-
nyabb – társasháznál, illetve lépcső-
háznál is, amelyek hőszigeteléséhez 
a kormány biztosított támogatást. A 
Mihail Sadoveanu utca 33/D, 34., a 
Tető utca 20/A, 9/B, Brassói út 9/A, 
B, E, Kőrösi Csoma Sándor utca 3/A, 

B, Kossuth Lajos utca 37., Nicolae 
Bălcescu utca 7., Temesvári sugárút 
53/A és a Nagy István festő sétány 
6/B számú tömbházak, illetve lép-
csőházak külső burkolása és újra-
födése tavaly jórészt elkészült, idén 
főként a lakók által jelzett és kifogá-
solt hiányosságok, hibák kijavítása 
volt napirenden. Ez azonban úgy 
elhúzódott, hogy mostanáig még 
egyetlen átvétel sem történt meg. Öt 
társasház átvételére június közepén 
hívták össze az átvételi bizottságot, 
de az nem találta befejezettnek a 
munkálatokat, ezért a folyamatot 

felfüggesztették, 45 napos határidőt 
adva a hibák kijavítására – tudtuk 
meg Bors Béla alpolgármestertől. 
A határidő időközben eltelt, az át-
vétel továbbra is késik, a városháza 
több felszólítást is küldött a cégnek, 
amely legutóbb szeptember köze-
pére ígérte, hogy átadja a munkála-
tokat.

Büntetőkamatokat számolnak

A másik öt társasház esete ennél is 
problémásabb. A Brassói út 9/A, B, 
E számú tömbháznál, ahol tavaly is 

sok volt a panasz a lakók részéről, 
a lakástulajdonosi egyesület által 
összeállított hibalistát március vé-
gén átadták a kivitelezőnek, május 
20-ától kezdődően a szerződésnek 
megfelelően napi 701 lej büntető-
kamatot számol a cégnek a polgár-
mesteri hivatal, mert a javítások 
még nem készültek el. Hasonló a 
helyzet a Kőrösi Csoma Sándor 3/A, 
B számú tömbháznál is, ahol júni-
us 6-ától számolják a napi 614 lejes 
büntetőkamatot – tudtuk meg. To-
vábbi három tömbháznál is vannak 
hiányosságok, ezeket viszont a kivi-

telező csak akkor tudja kijavítani, 
ha az első 5 társasház átvétele meg-
történt – ismertette a helyzetet Bors 
Béla. Az alpolgármester leszögezte, 
csak akkor fi zetnek a kivitelezőnek, 
ha bizonyítani tudja, hogy a hibá-
kat kijavította.

Liftcsere akadályokkal

A Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség nyújtotta európai uni-
ós támogatásnak köszönhetően to-
vábbi nyolc csíkszeredai tömbház 
hőszigetelését kell ebben az évben 
befejezni. A Lendület sétány 10., 
14., a Pacsirta sétány 2. és a Testvé-
riség sugárúti 13. szám alatti tömb-
házak mellett a Testvériség sugárút 
16. és 22/A szám alatti toronyhá-
zaknál, illetve a Mihai Eminescu 
utca 2–4. szám alatti nyolcemele-
tes társasháznál zajló munkálatok 
átvétele egy, legtöbb két hó-
napon belül megtörténik, 
néhány helyszínen a lakók 
által jelzett hiányosságok 
kijavításán dolgoznak – 
tudtuk meg. A kivételt a 
Kossuth Lajos utca 20–26. 
szám alatti tömbházsor 
jelenti, ahol a kivitelezési 
szerződés szeptember 17-én jár le, 
de még nincs meghosszabbítva, 
ehhez egyelőre hiányzik a tervező-
től egy iratcsomó – számolt be az 
alpolgármester. A toronyházaknál 
a lift eket is kicserélték, használat-
ba is adták. A Kossuth Lajos utca 
20–26. szám alatti tömbházsornál 
ez is nehézkesebb, a meglévő hat 
felvonóból három cseréje megtör-
tént, de használni még nem lehet 
ezeket a szükséges műszaki enge-
dély hiányában, így a lakók kény-
telenek gyalog járni a magasabb 
szintekre is.

Szerződéshosszabbításra van szükség 
a Kossuth Lajos utcai tömbházsor 
esetében
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B ogdan Chiriţoiu magyarázata 
szerint azért marad drága az 

energia, mert a jelenleg 50 euróba 
kerülő szén-dioxid-kibocsátási bi-

zonylat ára becslések szerint 
a 100 eurót is elérheti. „A 
magas árak nem tűnnek el. 
Meg kell tanulnunk együtt 
élni a magas energiaárak-
kal” – fogalmazott. A Ver-
senytanács elnöke hang-
súlyozta, hogy az áram és 

a földgáz drágulása nemcsak 
romániai, hanem európai jelenség 
is. Részben a gazdaság világjárvány 

utáni talpra állásával megnöveke-
dett kereslet magyarázza, másfelől 
a légszennyezés szigorúbb bünte-
tésének európai politikája, ami a 
szénalapú energia árának meredek 
emelkedéséhez vezetett.

Mértékletesen fogyasszanak 
energiát

Bogdan Chiriţoiu azt tanácsolja az 
embereknek, hogy mértékletesen 
fogyasszanak energiát, vegyenek 
kis fogyasztású háztartási gépeket, 
hőszigeteljék a lakásukat. Emellett 

a hatóságok ellensúlyozhatják az 
energia drágulásának negatív hatá-
sait a rászorulók számláinak támo-
gatásával. Egyébként úgy véli, hogy 
a drágulásoknak kiszolgáltatott 
fogyasztók támogatását az energe-
tikai vállalatok által fi zetendő szo-
lidaritási adóból lehetne fedezni. 
Emlékeztetett, hogy jelenleg csak 
a földgáz-kitermelők fi zetnek pót-
lólagos adót az energiaárak libera-
lizálása óta. Emlékeztetett arra is, 
hogy a Versenytanács az Országos 
Fogyasztóvédelmi Hatósággal (AN-
PC) és az Országos Energiaár-szabá-
lyozó Ügynökséggel (ANRE) karölt-
ve az elmúlt időszakban szigorúan 
bírságolta a piaci szabályokat meg-
szegő energiaszolgáltatókat. Sze-
rinte az ANRE-nek még szigorúb-
ban kellene fellépnie azokkal a 
szolgáltatókkal szemben, amelyek 
önkényesen módosítanak a szerző-
désben rögzített áraikon.

Chiriţoiu: magasak maradnak az energiaárak
• Az energiaárak továbbra is magasak maradnak, ezért 
az embereknek hatékonyabbá kell tenniük a fogyasztá-
sukat, a hatóságoknak segíteniük kell a rászorulókon, 
a vállalatoknak pedig szolidaritási adót kell fizetniük 
– nyilatkozta szerdán az Agerpres hírügynökségnek a 
Versenytanács elnöke. 

Utódnyugdíjasok figyelmébe
A 16. életévüket betöltött utódnyugdíjas gyermekek kötelesek iskolaláto-
gatási igazolást bemutatni a Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnál a nyugdíj 
további folyósításának érdekében – jelezte közleményben a nyugdíjpénz-

tár. Az igazolást, eredeti formában, szeptember 24-éig kell eljuttatni a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztárhoz. Az egyetemista utódnyugdíjasoknak 
szeptember 24-éig egy saját felelősségű nyilatkozatot kell tenniük arról, 
hogy egyetemi tanulmányokat folytatnak a 2021–2022-es tanévben. 
Továbbá október 22-éig kötelesek a felsőoktatási intézmény által kiállított 
igazolást leadni eredeti formában. A saját felelősségű nyilatkozat, valamint 
a beiskolázásról szóló igazolás hiánya maga után vonja a nyugdíj folyósítá-
sának felfüggesztését. Az igazolásokhoz csatoljanak egy nyugdíjszelvényt 
(bármelyik hónapi lehet), vagy tüntessék fel a nyugdíjdoszár számát az 
igazoláson. Az említett iratokat elküldhetik postai úton a következő címre: 
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 94. szám, Hargita megye.

A Kaláka együttes koncertje
Marosvásárhelyen vendégszerepel szeptember 13-án a Kaláka együttes 
– Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs. Csak 
az egészség meglegyen! című zenei összeállításuk hétfőn 20 órától 
tekinthető meg a Kultúrpalota nagytermében. A műsorban klasszikus 
és mai költők versei dalokban hangzanak el. A koncertre a belépés 
ingyenes, a helyek száma azonban korlátozott.
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