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• Új ipari tevékeny-
ségek és az ezekhez 
kapcsolódó innováció 
meghonosítását, a 
felnőttképzést is szol-
gálja majd az az ipari 
inkubációs központ, 
amelynek létrehozása 
érdekében a csík-
szeredai önkormány-
zat ipari csarnokkal 
rendelkező ingatlant 
szeretne vásárolni.

KOVÁC S AT T I L A

Rendkívüli ülést tartott ked-
den Csíkszereda önkormány-
zati képviselő-testülete: egy 

újabb gazdaságfejlesztési lépésről 
határoztak a választott tisztségvi-
selők. Mint Korodi Attila polgár-
mester bevezetőjében elmondta, 
a városfejlesztési stratégiában 
szereplő ipari inkubációs központ 
létrehozásáról van szó, amely új 
ipari tevékenységek meghonosí-
tását teszi majd lehetővé, egyút-
tal az innováció, a tudásátadás és 

felnőttképzés helyszíne is lesz. Fi-
gyelembe véve az új európai uniós 
pályázati ciklus, illetve a magyar–
magyar együttműködés pályázatai 
által kínált lehetőségeket, erre nagy 
szükség van a városban, és enélkül 

nem lehet elképzelni Csíkszereda 
gazdaságfejlesztését – indokolta a 
városvezető, hozzátéve, hogy erre 
a lépésre a vállalkozói szférával 
együttműködve kerül sor. Ezért 
olyan, ipari tevékenységek számára 

alkalmas csarnokkal is rendelkező 
ingatlant akar vásárolni a város, 
amely kisebb cégeknek is helyet 
biztosít majd. A testület által elfo-

gadott célszerűségi tanulmánynak 
megfelelően legalább 2000 és leg-
több 4000 négyzetméteres alap-
területű ingatlant vásárolnának, 
ahol legalább 500 négyzetméternyi 
irodafelület és 1500 négyzetméte-
ren ipari csarnok van, melynek egy 
része raktárrá alakítható. Parko-
lónak és bejáratnak további 1500 
négyzetméter szükséges – derül ki 
a határozatból.

Játszóterek egyházi területeken

Az önkormányzati képviselő-testü-
let arról is döntött, hogy szerződést 
írnak alá a csíktaplocai, zsögödi és 
csíksomlyói plébániákhoz 
tartozó kisebb területek in-
gyenes haszonbérbe vételé-
ről, ezeket azért ajánlották 
fel a plébániák, hogy a vá-
ros Zsögödben, Csíksom-
lyón és Csibában játszótere-
ket tudjon kialakítani. Ugyanakkor 
szavaztak a városházi személyzet 
státusjegyzékének módosításáról is 
– erre azért volt szükség, hogy a vá-
ros is társfi nanszírozóként segítse 
a hegyimentő közszolgálat műkö-
dését, ugyanakkor Hargitafürdőn 
önkéntes tűzoltó-alakulat létreho-
zását tudják biztosítani. Szintén 
elfogadták a lakástulajdonosi 
egyesületek ügyintézőinek minő-
sítéséhez szükséges szabályzatot, 
amelyet a vonatkozó törvény ír elő.

Gazdaságfejlesztés a cél
Ipari inkubációs központ létesül Csíkszeredában, keresik a területet

K U DE L Á S Z NÓB E L

N övekvőben van azok száma, 
akik úgy döntenek, hogy hibrid 

autót vásárolnak, tudtuk meg Szécsi 
Veronikától, az Euro-Car Trading 
értékesítési igazgatójától. Azoknál 

a modelleknél, amelyekből 
benzines és hibrid válto-
zat is van, a vevők mintegy 
70%-a az utóbbit választja. 
Amit viszont sokan nem 
tudnak vásárláskor, hogy 
a hibrid autó meghatáro-
zás nem feltétlenül elekt-

romosan működő autót jelent. 
Van az úgynevezett „mild hibrid”, 
vagyis az az autótípus, amelyben 
van ugyan villanymotor is, ám az 
csak gyújtáskor segít, és van a „full 
hibrid”, amely adott esetben 50–60 
km/h sebességig elektromos üzem-

módban is tud menni – magyarázta 
Szécsi Veronika. Hozzátette, min-
den hibridnek minősített modell 
vásárlása esetén a roncsprogram 
keretében akár 12 ezer lejes állami 
támogatást is kaphat a vásárló. Ez 
jelentős kedvezmény, viszont a hib-
rid autók magasabb árkategóriába is 
tartoznak, ezért a magánszemélyek 
90%-a a roncsprogram keretében 
vásárol ilyet. Elsősorban középko-
rúak érdeklődnek irántuk, „a fi a-
talok erősebb motorizációjú, sok 

lóerővel rendelkező autót szeretné-
nek, hibrid mellett főként a családo-
sak, a 30–60 év közöttiek döntenek” 
– tette hozzá Szécsi Veronika.  

„Slágergyanús” villanyautók

Elektromos és hibrid autókra je-
lentős állami támogatás van, akár 
45 ezer lejes kedvezménnyel is le-
het ilyet vásárolni – tudtuk meg 
Máthé Anikótól, az Autogroup Simó 
Dacia-részlegének értékesítési ta-
nácsadójától. Rengeteg a rendelés 
a Dacia idén megjelent elektromos 
modelljére, amely így esetenként 
kevesebb mint kilencezer euróért 
elvihető. A szállítás viszont jelen-
leg Európa-szerte gondot jelent, 
így nálunk is, ezért a várakozási 
idő akár egy év is lehet – mondta 
Máthé Anikó. Hozzátette, a roncs-
autóprogramra meghatározott ke-

retösszeg idénre már elfogyott, a 
45 ezer lejes támogatás viszont még 
elérhető. Nagy Szilárd, a Renault el-
adási ügynöke elmondta, a francia 
autómárkából hibrid és elektromos 
modellek is vannak, az érdeklő-
dés rendkívül megugrott a korábbi 
évekhez képest. „Van egy kis bi-
zonytalanság az emberekben, de 
ez megszűnik, amint kipróbálnak 
egy elektromos vagy hibrid autót” 
– mondta. Az állami támogatásokat 
fi gyelembe véve azért mégis érde-
mesebb újat vásárolni – tette hozzá.

Jelenleg Székelyudvarhelyen 229 
hibrid jármű van bejegyezve, ebből 
133-nak jogi személy a tulajdonosa, 
96-nak pedig természetes személy, 
tudtuk meg Zörgő Noémitől, a Szé-
kelyudvarhelyi Polgármesteri Hi-
vatal sajtószóvivőjétől. Elektromos 
gépkocsiból összesen 82 van, ebből 
75 jogi személy, 7 pedig természetes 
személy tulajdonában van. Orszá-
gos szinten a hibrid rendszerű gép-
járművek éves adójának kiszámítá-
sakor legtöbb 95%-os kedvezmény 
adható, Székelyudvarhelyen ezt az 
értéket alkalmazzák, elektromos 
autókra pedig nem kell adót fi zetni 
– tette hozzá Zörgő Noémi.

Egyre népszerűbbek a hibrid autók Székelyudvarhelyen is
• A néhány éve látható hibrid autók mellett újabban az 
elektromos járművek is kezdtek feltűnni Székelyudvar-
helyen. Noha vételáruk esetenként meglehetősen bor-
sos még, a költségkímélő fenntarthatóságuk, az állami 
támogatások és az ilyen járművekre megállapított helyi 
adó alacsony volta sok vásárlót meggyőz arról, hogy jó 
befektetés akár használt, akár új modellt vásárolni.

Töltőállomások több helyen

A plug-in hibridek (20–50 km elektromos hatótávú hibrid autók – szerk. 

megj.), illetve az elektromos autók töltését tulajdonosaik jobbára otthon 

végzik, de a városban és környékén már több ponton is vannak töltőállomá-

sok. Így a Septimiánál, a Gondűző Szállodánál, az 1918. december 1. utcai 

Merkúr áruháznál, az Autogroup Simónál és az Euro-Car Tradingnél is elér-

hetők. Továbbá Homoródfürdőn és Farkaslakán is vannak töltőállomások.

Csíkszereda nyugati ipari 

övezetének egy része. Az ipari 

tevékenységek fellendítése a cél 

▴  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A

Nő az érdeklődés az elektromos 

és hibrid autók iránt, 

remélhetőleg a töltőállomások 

száma is gyarapodik

▾  F OT Ó : E R D É LY B Á L I N T E LŐ D




