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• Több fontos, a köz-
úti forgalmat érintő 
határozatról kellett 
döntenie Csíkszereda 
önkormányzati képvi-
selő-testületének teg-
napi rendes ülésén. A 
vitát viszont egy olyan 
forgalmi változtatás 
váltotta ki, amelyet 
nem előzött meg ta-
nácshatározat.

KOVÁC S AT T I L A

Mint Korodi Attila polgár-
mester bevezetőként rá-
mutatott, a város számára 

fontos a Közúti Infrastruktúrát Ke-
zelő Országos  Társaság (CNAIR) ál-
tal még 2009-ben kezdeményezett, 
a várost észak–dél irányban az Olt 
mentén elkerülő út megvalósítható-
sági tanulmányának felfrissítése és 
ennek a szállítási minisztériumhoz 
való továbbítása, ezért is szükség 
van egy partnerségi megállapodás-
ra a közútkezelővel. Úgy értékelte, 
a Csíkszereda Csíkszentkirály felőli 
bejáratától induló és a város, vala-
mint Csíkcsicsó és Madéfalva köz-
igazgatási területét is érintő út meg-

építése stratégiai fontosságú, mert a 
Brassó, illetve Gyergyóditró melletti 
majdani autópályák között áthala-
dó forgalom teljesen elkerülheti a 
várost. Ezt a határozattervezetet a 
képviselők megszavazták, akárcsak 
azt, amely a Hargita utcának a mobi-
litási terv részeként történő felújítási 
elképzeléseit módosította. Eszerint a 
beruházás teljes költsége a korábbi 

9 millióról 27 millió lejre emelkedik 
áfástól, az indoklás szerint azért, 
mert az utca állapota szükségessé 
teszi az aszfaltburkolat felújítása 
mellett az összes alapozási réteg 
cseréjét, készül egy körforgalom 
a Hajnal utcával történő kereszte-
ződésnél, a vasúti felüljáró mellett 
pedig kiegészítő munkálatokra van 
szükség, ugyanakkor az anyagárak 

is jelentősen emelkedtek. Ennél a 
határozattervezetnél Szikszay Lász-
ló képviselő azt kifogásolta, hogy a 
szakbizottsági ülésre nem volt meg-
felelően előkészítve a dokumentá-
ció, ezért így nem lehet elfogadni 

– végül három ellenszavazattal fo-
gadta el a testület.

Vita a forgalmi változásról

Szintén Szikszay hozta fel a napi-
rend előtti interpellációknál a Ni-
colae Bălcescu utcának a Jégpálya 
utca és Vár tér közötti szakaszán 
tervezett forgalmi változtatás kér-
dését – ezen az útszakaszon két-
irányú forgalmi rendet készül be-
vezetni a polgármesteri hivatal. A 
képviselő szerint ennek csak úgy 
lenne értelme, ha a Piac utca is két-
irányúvá válna, ugyanakkor parko-
lóhelyek szűnnek meg, ame-
lyekre nagy szükség van. 
Korodi Attila válaszában 
kitért arra, hogy ezt a dön-
tést megelőzte egy elemzés, 
a kérdéses útszakaszon a 
Csíki Csobbanó uszoda és 
a Vákár Lajos Műjégpálya 
irányából sok autós, akik a reggeli 
úszás- és korcsolyaoktatásra, illetve 
délutáni edzésekre viszik-hozzák a 
gyermekeket, egyszerűbben tud 
közlekedni, mentesülve fölösleges 
kerülőtől a városközpontban. Em-
lékeztetett, vannak parkolóhelyek 
a Mikó-vár előtt, amelyek, ha a 
városházi pénztár leköltözik a volt 
Postabank épületébe, még jobban 
felszabadulnak. Szikszay szerint 
ezzel viszont csak a kerülőútról 
hozzák be a forgalmat a városba, 
a polgármester viszontválaszában 
úgy érvelt, nem behozzák, hanem 
kiviszik a forgalmat a központból.

Ismét körforgalom épülhet
A csíkszeredai tanács ülésén a forgalmi változásokról vitáztak

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

M int ismeretes, korábban le-
mondott önkormányzati 

képviselői tisztségéről a Szabad 
Emberek Pártjának (POL) tagja-
ként megválasztott András Lehel és 
Szabó Zsuzsa, helyüket pedig Becze 

Júliánna és Réthi Enikő Kin-
ga vették át. Ők a napirendi 
pontok megtárgyalása előtt 
tették le a hivatali esküt.

Összesen 1,7 millió lejes 
költségvetés-kiegészítést 
utaltak a városkasszába az 

áfa-visszaosztásból, amit 
egyebek mellett a szociális gondo-
zók kifi zetésére, a távhő ártámogatá-
sára, valamint fejlesztésekre fognak 
felhasználni. Pálfi  Kinga alpolgár-
mester arról tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a törvényeket betartva 
a Csillagvár Napközi Otthonhoz sze-
retnék csatolni a bölcsődét – ezt a 

képviselők is jóváhagyták. Az ifj úsá-
gi lakások kiutalásával kapcsolatos 
határozattervezet megtárgyalásakor 
a POL kérdésére az is elhangzott, 
hogy az elmúlt egy éveben összesen 
hét személy költözhetett be a Csere-
hát negyedben lévő tömbházakba, és 
további 68-an vannak várólistán. Ar-
ról is szó esett, hogy ugyanebben az 
időszakban hat szociális lakás sorsá-
ról döntöttek, valamint az ülésen tör-
tént szavazás után további 17 igénylő 
költözhet be azokba a lakásokba, 
amelyek az Urbana Rt.-től kerültek 
ismét a város ügykezelésébe. Utcát 
és járdákat szeretne építeni a város a 
Cserehát negyedben, a megvalósítás 
érdekében három területet ajánlott 
fel egy vállalkozó a városnak 19 ezer 
lej értékben – ezt a határozatterveze-
tet is jóváhagyták a képviselők.

Adnak-kapnak

Az önkormányzati képviselők dön-
tése alapján a város ezentúl évente 

200 ezer lej bérleti díjat fog fi zetni a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégiumhoz tartozó épüle-
tek használatáért. A városi könyvtár 
épületének bérleti díját valamivel 
több mint tízezer lejben határozták 
meg. Bérbe adható ingatlanokkal 
rendelkezik ugyanakkor az Orbán 
Balázs Általános Iskola és a Bene-
dek Elek Pedagógia Líceum, ame-
lyek kötelesek lesznek az ebből a 
tevékenységből származó összegek 
felét befi zetni a városkasszába. A 
Csalóka részen egy utcát is elnevez-
tek, mégpedig Naposdombnak. A 
különfélékben a jegyző beszélt egy 
korábbi számvevőszéki döntésről. 
Mint kiderült, még nem sikerült be-
hajtani egy bizonyos összeget, ame-
lyet protokollként fi zetett ki a város 
korábban, valamint az Udvarhelyi 
Média Kft . által okozott kár eseté-
ben is hasonló a helyzet. Mindkét 
esetben bírósághoz fordultak az 
érintettek, ezért húzódik el a pén-
zek behajtása.

Kamerákat szerelnek fel

Az RMDSZ-frakció kérdésére Pálfi  
Kinga elmondta, hogy a reggeli for-
galmi dugók elkerülése érdekében 
már egyeztettek a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kollégium 
vezetőségével arról, hogy fél órával 
korábban kezdődjön az iskolai prog-
ram. Döntés erről még nem született, 
de folyamatban vannak a tárgyalá-
sok. A cél az lenne, hogy ne egyszer-
re érkezzenek a gyereküket iskolába 
szállító szülők a városközpontba. 
Mindemellett október elején indítják 
a Lábbusz programot is, amelyben 

helyi rendőrök és önkéntesek segítik 
majd a gyerekeket, hogy gyalog men-
jenek iskolába. Ismét szóba került a 
Tomcsa Sándor lakónegyedben za-
jongó és károkat okozó fi atalok prob-
lémája is – a lakószövetségi elnök is 
beszámolt a gondokról –, ezúttal arra 
a döntésre jutottak, hogy kamerákat 
fognak felszerelni a helyszínen. Gálfi  
Árpád polgármester ugyanakkor ar-
ról számolt be, hogy megkötötte a ki-
vitelezési szerződést a II. Rákóczi Fe-
renc utca teljes felújítása érdekében, 
ugyanakkor a Függetlenség sugárút 
10. szám alatt lévő tömbház szigetelé-
se is elkezdődhet hamarosan.

Számos kérdésben döntöttek a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők
• Költségvetés-kiegészítést kapott a város, valamint kü-
lönböző bérleti díjak kifizetéséről is döntöttek a székelyud-
varhelyi önkormányzati testület szeptemberi ülésén.

Kevés vita volt a szeptemberi tanácsülésen 
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Körforgalom épülhet a Hargita 

és Hajnal utcák találkozásánál
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