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• Működésbe lép-
het ebben az évben 
a csíkszeredai kr-
ízisközpont, ehhez 
viszont a városnak 
meg kell állapodnia 
a kiszemelt ingatlan 
megvásárlásáról a 
tulajdonossal. Ez még 
nem történt meg, a 
folyamatot törvény 
szabályozza, azért is 
halad lassan.

KOVÁC S AT T I L A

A város nyugati peremén 
található Hajnal utcában 
vásárolna területet néhány 

ingatlannal együtt a csíkszeredai 
önkormányzat annak érdekében, 
hogy ott krízisközpontot hozzon 

létre. Ez a lakhatási lehetősé-
gek nélkül maradt családok 
elhelyezésére szolgáló köz-
pont adna helyet ideiglenes 
jelleggel a januári tűzvész 
miatt lakóhely nélkül ma-
radt és jelenleg az Erőss Zsolt 
Arénában tartózkodó roma 
családoknak is, akik szá-

mára a kormány korábban 
lakókonténereket ajánlott fel, de 

azokat még nincs hova elhelyezni. 
Az ingatlanvásárláshoz szükséges 
célszerűségi tanulmányt júliusban 
fogadta el az önkormányzati képvi-
selő-testület, ennek nyomán az ipari 

övezetben található ingatlan felér-
tékelésével egy értékbecslőt bíztak 
meg, és a megállapított érték alapján 
kezdhetnek tárgyalni a tulajdonos-
sal a megvásárlásról. A folyamat 
részletei nem nyilvánosak, Korodi 
Attila polgármester kérdésünkre 
azt közölte, ez még nem zárult le, a 
törvény előírásait betartva lassan 
halad, de amint valamilyen döntés 
születik, ezt nyilvánosságra hozzák. 
A városvezetés szándéka az, hogy ha 
az adásvétel megtörténik, a lakókon-
ténereket odaszállítják, elhelyezik, 
és az Erőss Zsolt Arénában maradt 

tűzkárosultak is odaköltözhetnek. 
A polgármester szerint idén ezt meg 
szeretnék oldani, és ha bele tudnak 
férni a törvények által megszabott 
keretekbe, akkor lépni fognak.

Aláírásokat gyűjtöttek

Miután nyilvánossá vált, hogy a 
város egy krízisközpontot szeret-
ne létrehozni a Hajnal utcában, a 
környéken működő cégek, illetve 
ottani magánszemélyek kezdemé-
nyezésére több mint száz aláírással 
ellátott tiltakozó beadványt juttat-

tak el a polgármesteri hivatalba. 
Ebben nem a krízisközpont mint 
intézmény létrehozását kifogásol-
ták, hanem azt, hogy a tűzkárosult 
roma családokat oda költöztes-
sék, mert nem bíznak bennük, és 
féltik a javaikat. Azt is nehezmé-
nyezték, hogy a városvezetés nem 
konzultált egy ilyen döntés előtt. 
A hivatal válasza szerint a kifogá-
solt döntés egy ingatlanvásárlásra 
vonatkozó célszerűségi tanulmány 
elfogadására vonatkozik, és elő-
zetes konzultációt nem igényel. 
A krízisközpont önhibájukon kí-

vül, természeti katasztrófák vagy 
más okok miatt kényszerhelyzetbe 
került személyek elhelyezésére 
szolgál majd, és a szociális szol-
gáltatásokra vonatkozó törvények 
alapján működik. Ennek megfele-
lően ideiglenesen szállást biztosít 
krízishelyzetbe került személyek-
nek, és szociális szolgáltatásokkal 
megerősítve segítséget nyújtanak 
számukra, hogy továbblépjenek – 
derült ki a válaszból.

Idén beüzemelnék a krízisközpontot
Az adásvételi szerződés aláírására még várni kell

A Hajnal utcában még idén 

elhelyeznék a tűzkárosultakat
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F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

Á fa nélkül összesen 448 ezer lejt 
fordít saját költségvetéséből a 

bögözi önkormányzat a mátisfalvi, 
az agyagfalvi, a székelyma-
gyarosi, a bétai, a vágási és 
a székelydobói közvilágí-
tás korszerűsítésére. Ülkei 
Zoltán helyi polgármester 
elmondása szerint október 
végéig összesen 458 LED-es 
technológiájú lámpatestet 

szerelnek fel az említett tele-
püléseken. A főutcákban nagyobb, 

míg a mellékutcákban kisebb telje-
sítményűeket. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak minden második, hanem 
mindegyik villanyoszlopon lesznek 
korszerű világítótestek az éjszakai 
fényviszonyok javítása érdekében. A 
munkálat kivitelezője tíz évig vállal 
garanciát a beruházásra.

Egyik cél a spórlás

Ülkei rámutatott, az önkormányzat 
hét év alatt fogja törleszteni a beru-
házás értékét. A modern, az előzők-
nél lényegesen kevesebbet fogyasztó 
lámpatesteknek köszönhetően ezt 
gond nélkül megtehetik, hiszen a 

szükséges összeget megspórolják a 
majdani villanyszámlákon – magya-
rázta a polgármester. Ülkei hangsú-

lyozta, a közvilágítás korszerűsítésé-
re nemcsak az anyagi megtakarítás 
érdekében van szükség, de lényeges 

az is, hogy a jobb fényviszonyok-
nak köszönhetően biztonságosabbá 
válnak a falvak. Ez az esetlegesen 
odatévedő medvék miatt is fontos. 
Persze mindemellett a rendezett fa-
lukép sem utolsó szempont.

Ami egyelőre kimarad

Szigorúbb műszaki követelmé-
nyeknek kell megfeleljenek a 137-es 
megyei út mentén található lám-
patestek – elengedhetetlen példá-
ul az állítható fényerősség –, ezért 
Décsfalván és Bögözben kissé elha-
lasztották a közvilágítás felújítását. 
Ennek megvalósítása érdekében 
pályázni szeretnének, már el is 
kezdték a szükséges dokumentáció 
összeállítását.

Fényt visznek a falvakba Bögöz községben
• Hat településen cserélik le, illetve bővítik a közte-
rületen lévő lámpatesteket Bögöz községben, ahol a 
biztonságot erősítenék, illetve a villanyszámlákon spó-
rolnának. Décsfalva és Bögöz egyelőre kimarad a helyi 
költségvetésből finanszírozott projektből, de idővel ott 
is korszerűsíteni fognak.

Minden villanyoszlopra kerül 

új lámpatest
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