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• A három nagyobb 
Hargita megyei vá-
ros – Csíkszereda, 
Székely udvarhely és 
Gyergyószentmiklós 
– is kap támogatást 
a dráguló távfűtési 
számlák kiegyen-
lítésére az állami 
tartalék alapból. A 
távfűtést használók-
nak ugyanakkor elosz-
tó-mérő egységeket 
kell felszereltetniük a 
lakásukban található 
fűtőtestekre december 
végéig.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

A fejlesztési minisztérium ja-
vaslatára több mint 310 mil-
lió lejjel támogatja a kormány 

– a helyi önkormányzatok kérésére – 
31 városban a megdrágult távfűtési 
számlák kifi zetését. A szóban forgó 
települések között három székelyföl-
di város is van, mindhárom Hargita 
megyei. A fejlesztési tárca által köz-
zétett adatok szerint a megyeköz-
pont, Csíkszereda 121 ezer lejt kap a 
támogatási keretösszegből, Székely-
udvarhely 2,83 millió lejt, Gyergyó-
szentmiklós pedig 1,31 milliót.

A székelyudvarhelyi önkor-
mányzat a távfűtés lakossági árá-
nak támogatására kérte az állami 
támogatást, de egyelőre nem tud-
ják, pontosan mire költhetik majd 
el a pénzt. Mint Zörgő Noémi város-
házi szóvivő tájékoztatott, egyelőre 
csak a szaktárca által az összegek-

ről kiközölt táblázatot látták, de a 
városvezetés még várja a központi 
átiratot arról, hogy pontosan mi-
re költheti a jóváhagyott összeget. 
„Ez várhatóan ártámogatásra, vagy 
ahogy szokták mondani, szubven-
cióra fordítható összeg, de erről 
egészen biztosat akkor tudunk 
mondani, amikor megjön az átirat” 
– fogalmazott. Így egyelőre nem tud-
ni, mekkora lesz a távfűtés lakossági 
árának szubvenciója, de még az az 
érték sem, amibe be kell épüljön az 
állami támogatás. A távhőszolgál-
tató most készíti elő a távfűtés árára 
vonatkozó számítást, amelyet majd 
jóvá kell hagyjon az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság (ANRE). 
Amint megvan a jóváhagyás, a mó-
dosított árat az önkormányzati kép-
viselő-testületnek is el kell fogadnia, 
ezt követően tud döntést hozni a tes-
tület arról, hogy az önkormányzat a 
távfűtés árának mekkora részét tudja 
támogatásként átvállalni, azaz mek-
kora lesz a lakossági ár – tájékozta-
tott Zörgő Noémi. Megjegyezte, amint 

megérkeznek a szükséges dokumen-
tumok és az ügyet napirendre tudja 
tűzni az önkormányzat, ha kell, rend-
kívüli ülést hívnak össze ez ügyben.

„Biztos, hogy fog nőni”

Még nem tudni, mekkora lesz a táv-
fűtés ára, ennek kiszámításán jelen-
leg is dolgoznak a távhőszolgáltató 
vállalatnál, „de az biztos, hogy fog 
nőni” – közölte megkeresésünkre 
Demeter Gábor, az Urbana Rt. veze-
tője. A tavalyihoz képest még nem 
változott a távfűtés ára, november-
től lehet drágulásra számítani, mert 
a gáz ára nagyon megnőtt – fűzte 
hozzá. Demeter Gábor azt is megerő-
sítette, hogy egy országos törvény ér-
telmében a távfűtést használóknak 
december végéig saját költségükön 
elosztó-mérő egységeket (románul 
repartitor) kell szereltetniük a laká-
sukban lévő fűtőtestekre. A fűtőtes-
tekre szerelt egységek a tömbház 
szintjén megmért hőenergiát egy 
bizonyos arány szerint szétosztják. 

„Ezeket az adatokat le kell majd ol-
vasni, fel kell dolgozni, és ez alap-
ján kell majd fi zessék a lakosok a 
távfűtési költségek rájuk eső részét” 
– magyarázta a távhőszolgáltató 
vállalat vezetője. A városháza és a 
távhőszolgáltató a lakástulajdonosi 
társulásokkal együttműködve kere-
sett megoldást a helyzetre, ugyanis 
a leolvasás és az adatösszesítés, 

-feldolgozás miatt városszerte azo-
nosak kell legyenek ezek az egy-
ségek. Egy olyan szakvállalkozást 
kerestek meg, amelynek van ebben 
tapasztalata, a csereháti lakásokban 
a kezdetek óta működő hasonló be-
rendezéseket is ez a cég szerelte fel – 
mondta el a távhőszolgáltató vállalat 
vezetője. Ő azonban nem tartja való-
színűnek, hogy december végéig ki-
vitelezhető a szóban forgó egységek 
felszerelése – sem a városban, sem 
országszerte –, ugyanis, mint mond-
ta, nincs olyan gyártó, amely ilyen 
rövid idő alatt le tudná gyártani 
a szükséges mennyiségű be-
rendezést, a felszerelésről, 
beüzemelésről már nem is 
beszélve. Kérdésünkre De-
meter Gábor elmondta, egye-
lőre azt sem tudni, mennyibe 
fog kerülni egy ilyen berendezés. A 
vonatkozó törvény értelmében rá-
diófrekvenciás eszközöknek kell len-
niük a szóban forgó egységeknek, 
így nem kell majd lakásról lakásra 
járniuk a leolvasóknak és fűtőtes-
tenként feljegyezniük az értékeket, 
hanem egy rádiófrekvenciás leolva-
sóval már a lépcsőházban be tudják 
majd gyűjteni az adatokat – mondta, 
megjegyezve, hogy a „repartitorok” 
haszna az lesz, hogy a valós fogyasz-
tásnak megfelelően pontosabban le-
het majd kiszámlázni lakásonként a 
távhő árát.

Kormánytámogatás távfűtésre
Több Hargita megyei település is állami szubvenciót kap a távfűtés drágulása miatt

A távfűtési költségek 

kifizetésébe is besegít az állam, 

de még nem tudni pontosan, 

mekkora lesz a télen a távhő 

lakossági ára

▴  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

További források Csíkszeredának

Csíkszereda egyébként más forrásokból további kormánypénzeket kapott, 

összesen 5 millió lejt – jelezte nemrég közösségi oldalán Korodi Attila 

csíkszeredai polgármester. Mint fogalmazott, a csíkszeredai városvezetés 

célja az volt, hogy a távhőszolgáltatáson lévő 1765 családot ne érintsék 

hátrányosan az árliberalizáció nyomán elszabadult gázárak. „A kormány 

döntése értelmében Csíkszereda támogatást kap, ugyanakkor ezen felül 

számos olyan költség fedezésére is (pénzt kap), amivel – egy költségve-

tés-átszervezéssel – tudjuk garantálni azt, hogy a távhőszolgáltatáson 

lévő családok biztonságosan végig tudják vinni ezt a telet. Az előttünk 

álló tél a közös megpróbáltatásunk, de adja Isten, hogy ez a következő tél 

könnyebb legyen” – fogalmazott Csíkszereda polgármestere.

H AJ N A L C S I L L A

M iután bocsaival együtt a nős-
tény medve besétált a csap-

daként felállított ketrecbe, az illeté-
kes szakemberek altatólövedékkel 
ártalmatlanították őket, majd ezt 
követően a Milvus Egyesület képvi-
selőinek segítségével az anyamed-
vét a Borszéktől nem messze fekvő, 
Hargita és Neamț megye határán 

lévő vadászterületre szállították, 
a bocsokat pedig a balánbányai 
medverehabilitációs központban 
helyezték el – tájékoztatott kedden 
Facebook-oldalán Szováta város 
önkormányzata.

Folytatni kell

A vészhelyzeti bizottság a szovátai 
hatóságokkal együttműködve az 
elmúlt hónap során kétszer hajtott 
el medvét a város területéről, illet-

ve egy példányt befogtak, amelyet 
szintén a borszéki vadászterület-
re szállítottak. Mint a város ön-
kormányzatának hivatalos Face-

book-oldalán megjegyzik, a város 
vezetősége a továbbiakban is foly-
tatja ezt a tevékenységet, hiszen 
még mindig vannak medvék a város 

területén, amelyek félelemben tart-
ják a lakosságot, naponta érkeznek 
bejelentések a háztájékon, illetve 
gazdaságban okozott károk-
ról. Remélik, hogy közös 
összefogással sikerül mi-
nél több medvét befogni 
és elszállítani. A vasárnap 
este befogott példányok 
hónapok óta látogatták és 
tartották félelemben a Sós 
árok, a Géra utca és a Patak utca la-
kóit – részletezte Fülöp László Zsolt, 
a város polgármestere.

Bocsaival együtt fogták be és szállították el az egyik anyamedvét Szovátáról
• Egy kétbocsos anyamedvét fogtak be és szállítottak 
el vasárnap este a medveelhárító vészhelyzeti bizottság 
megbízásából Szovátáról. Az elmúlt hónapban kétszer 
hajtottak el medvét a fürdőváros területéről.

A befogott és elaltatott medvét elszállították
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