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Többen lecsaTlakoznának a gyergyói Távhőrendszerről

Nem akarnak eladósodni 

hírfolyam

> Rendőrökre támadtak. A gyergyó
szentmiklósi önkormányzat alkalmazott
jaiként szolgálatot teljesítő rendőrökre 
támadtak hétvégén a téglagyári romák. Sze
mélyi sérülés nem történt, megrongálódott 
viszont a rendőrök szolgálati autója – tud
tuk meg Mezei János polgármestertől, aki a 
részletekről nem kívánt nyilatkozni. Egyéb
ként nem ez az első eset, hogy romák tá
madnak a rend fenntartóira. Kérdésünkre, 
hogyan lehet orvosolni a problémát, a város 

polgármestere mindössze ennyit válaszolt: 
„Megoldjuk”. 

> Egyetemi tanévnyitó. „A szakember 
ne legyen más szolgálja, tanuljon, majd 
dolgozzon itthon, együtt kell tolni Székely
föld szekerét” – hangsúlyozta dr. Dombay 
István, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tago
zatának vezetője a tegnapi tanévnyitón. 
Itthon maradásra buzdította a fiatalságot 
Mezei János polgármester, az egybegyűl
tek pedig arról is megemlékeztek, hogy 15 

esztendeje van kihelyezett tagozata az egye
temnek Gyergyószentmiklóson, kiemelve 
két, ma is a Csikykertben oktató egyetemi 
tanár nevét – dr. Garda Dezső és dr. Dézsi 
Zoltán –, akiknek a tagozat létrejöttében 
van kiemelkedő érdemük. Idéntől közel 
250 hallgatója van a Csikykerti egyetem
nek, ötvennel kevesebben jelentkeztek, 
mint tavaly, viszont sikerült elfoglalni 
valamennyi állami támogatott helyet. Az 
érdeklődés visszaesését az intézményveze
tő egyrészt az idén sikeresen érettségizők 
alacsony arányával magyarázta, ugyanak

kor felhívta a figyelmet arra is, hogy most 
érte el a térséget az 1990es évek elejének 
demográfiai hullámvölgye.  

A román tanszéken 9, a magyaron 28 
elsőéves – ebből három tandíjas – kezdi ta
nulmányait a kihelyezett tagozaton, a mes
teri képzés első évére 30 hallgató jelentke
zett, így elfoglalva az összes, államilag támo
gatott helyet. Az ünnepségen az is kiderült, 
változott a Babeș–Bolyai Tudományegye
tem besorolása, országos szinten a második, 
világviszonylatban közel jár ahhoz, hogy az 
500 legjobb egyetem közé kerüljön. 

Körkép

Több százan akarnak lecsat
lakozni a távhőrendszerről gyer
gyószentmiklóson lapunk in
formációi szerint, az értesülést 
azonban cáfolta az estar c.d.r. 
kft. a távhőszolgáltatást nem 
igénylők többsége fizetésképte
lenségre hivatkozva hozta meg 
döntését, a leadott kérésekre a 
szolgáltató vagy nem válaszolt, 
vagy törvénycikkelyeket felsora
koztató le vélben hozta a kérvé
nyező tu domására: nem válhat 
le a rendszerről. nincs azonban 
olyan jogszabály, amivel bárki 
kötelezhető lenne, hogy olyan 
szolgáltatást vegyen igénybe, 
amit nem óhajt.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Nem különcködésből 
és nem úri jóked
vemből akarok le

csatlakozni a rendszerről, hanem 
azért, mert egyszerűen két mini
málbérből nem tudjuk kifizetni a 
szolgáltatás ellenértékét” – jelen
tette ki a Hargita Népe kérdésé
re Siklódi Miklós Virág negyedi 
lakos. Egy magát megnevezni 
nem óhajtó Bucsin negyedi lakó 
alacsony nyugdíjával indokolta 
leválási szándékát, kifejtve: „ha 
az ötszáz lejes nyugdíjamból 300
400 lejt távhőre költök, nem lesz, 
amiből fizetnem a többi költsé
get, és nem marad pénzem még 
gyógyszerre sem”. Értesüléseink 
szerint hasonló indokkal több 
százan szándékoznak lecsatlakoz
ni a távhőhálózatról, ezt a hírt 
azonban cáfolta az EStar C.D.R. 
Kft. A távhőszolgáltató kérdése
inkre adott válaszában kifejtette: 
a gyergyószentmiklósi fogyasztók 
kevesebb mint két százaléka nyúj
totta be lecsatlakozási kérelmét.

Kérés és válasz
A lecsatlakozást kérelme

zők többsége – miután meg
fogalmazta kérését és aláíratta 
szomszédaival a nyilatkozatot, 
miszerint nincs ellenvetésük, 
hogy a rendszerről leváljon – tü
relmesen várja a szolgáltató vá
laszát, ami sok esetben meg sem 
érkezik. Így járt Siklódi Miklós 
is, aki több mint 30 nap után 

ment érdeklődni augusztusban 
iktatott kérelme elbírálása felől, 
és nemrég vehette át személyesen 
a szolgáltató válaszát. A magyar
országi törzstőkéjű RFV Kft. 
jogutódja, az EStar C.D.R. Kft. 
pecsétjével ellátott levélben érte
sítették a fogyasztót, hogy kérel
me kedvezőtlen elbírálásban ré
szesült. Az indoklásban az illeté
kesek a 2006/325ös törvényre, 
a 122/2008. 08. 08. tanácsi hatá
rozatra és a 2007/91es ANRSC 
249es rendeletére hivatkoznak, 
miszerint az egységes fűtési zó
nában egyetlen fűtéstechnikai 

megoldás engedélyezett. Illetve 
5001000 lej közötti bírságot 
helyeztek kilátásba azoknak a 
lakóknak, akik engedély nélkül 
leválnak a rendszerről. Ugyan
akkor biztosították a lakót, hogy 
cégük egy olyan műszaki ajánlat
tal nyerte el a távhőszolgáltatás 
jogát, amely a szolgáltatás minő
ségének javítását célzó nagy hor
derejű programokat tartalmaz.

Kényszerhelyzetben 
a lakók
„Mit lehet tenni ebben a 

helyzetben?” – tette fel a kér
dést Siklódi Miklós, azt sem tit
kolva, hogy már az elmúlt fűtés
idényben adósságot halmoztak 
fel, mert nem futotta csekély 
jövedelmükből a szolgáltatásra. 
A férfi ugyanakkor attól tart, 
hogy az adósság növekedésével 
akár olyan helyzetbe is kerülhet, 

hogy elárverezik a lakását a fel
halmozott adósság miatt. Mint 
mondta, tehetetlennek érzi 
magát, ezért is fordult a nyil
vánossághoz, hiszen becsületes 
kétkezi munkásként nem akar 
sem törvényt szegni, sem eladó
sodni. Esetében pedig reális le
hetőségnek mutatkozna a levá
lás, ugyanis a lépcsőháza mellett 
a külső falhoz még az átkosban 
hozzáépítettek egy tüzelésre al
kalmas kéményt, kályhát tudna 
beszerelni a szobákba, és fával lé
nyegesen olcsóbban megoldhat
ná a téli fűtést. „Létezik olyan 
törvény, amellyel kötelezhetnek 
olyan szolgáltatás használatára, 
amit nem tudok megfizetni?!” 
– morfondírozott tanácstalan
ságában Siklódi. 

a szerződési szabadság
alapelve
„A tömbházlakó, aki egy 

köz művesített épületben lak
rész tulajdonos/birtokos, köz
mű ve sí tésre vonatkozó szerző
dés meg kötésére köteles. A je
lenleg érvényben levő 2006/51
es közszolgáltatási törvény, 47. 
cikk 1. bekezdésének c pontja 
értelmében közszolgáltatást a 
fogyasztó csak szerződéssel hasz
nálhat. Tehát ha a lakó nem írta 
alá a szerződést, de fogyaszt, 
akkor szabálysértést követ el” – 
válaszolta az EStar C.D.R. Kft. 
sajtóirodája a panaszos lakó által 
feltett kérdésre. Ezzel szemben 
Sükös József, a Hargita Megyei 
Ügyvédi Kamara dékánja úgy vé
lekedik, hogy „nem létezik olyan 
jogszabály, ami kötelezővé teszi 
egy szolgáltatás igénybevételét, 
mert ez megszegné a szerződési 
szabadság alapelvét.” Az ügyvéd 
ugyanakkor arra is felhívta a fi
gyelmünket, hogy a 2006/51es 
törvény 47/1/c cikkelye kihágás
nak minősíti egy közszolgáltatás 
szerződés nélküli igénybevételét, 
de nem a kérdésben vázolt prob
lémára vonatkozik.

Gyergyószentmiklóson egyéb
ként a tömbházlakók többségé
nek nincs érvényes szerződése a 
távhőszolgáltatóval, ugyanis nem
rég készült el a szerződés végleges 
változata.

Távhővezeték-csere Gyergyószentmiklóson. Nem mindenkinek áldás fotó: lázár hajnal/archív

rendkívüli Tanácsülés

Nagy teher
 a saját beruházás
 
Naponta 1300 lejébe kerül a gyer
gyószentmiklósi önkormányzat
nak, hogy a csatornázás önré
szeként felvett hitelt törlessze. A 
polgármester kijelentette: jelen
tős teher, még sze rencse, hogy 
nem saját beruházásként próbál
ta Gyer gyó szentmiklós felújítani a 
távhőrendszerét. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Két héten belül kezdődnek 
a víz és szennyvízrendszer 
korszerűsítési munkálatai 

Gyergyószentmiklóson. A Környe
zetvédelmi Minisztérium által finan
szírozott beruházáshoz 22 százalékos 
önrészre van szükség, így összesen 6 
362 135 lejes hitelt vett fel a város a 
Carpatica Banktól. Ebből 1 millió lejt 
október 9ig kell folyósítani, a mara
dékot november 30i határidővel kell 
utalni – ebbe egyezett bele tegnap a 
város döntéshozó testülete. 

Mezei János polgármester ki
fejtette: nag y teher ez a város 
amúgy is szűkös költségvetésé
re, 15 esztendőn át évi 400 ezer 
lejt kell ráfordítani, elvonni más 
megvalósításoktól. „Ez 1300 lejt 
jelent naponta, s nem több érték
ben, mint a város egynegyedének 
csatornázása” – jelentette ki a pol
gármester, hangsúlyozva, szerencse, 
hogy a fűtésfelújítás kérdésében 
a legjobb megoldást választották a 
döntéshozók, nem saját beruházás
ként próbálták megvalósítani, még 
egy hitelt varrva a város nyakába. 

Több tanácsos is kérte – lakos
sági igényt továbbítva –, hozzák 
nyilvánosságra, melyik utcákban 
kerül sor munkálatra. Mezei ígér
te: a beruházást érintő városrésze
ket az önkormányzat Közlönyé
ben sorolják fel tételesen. Elöl
járóban elmondta, 32 kilométer 
vízhálózat – többnyire gerincve
zeték – és 16 kilométernyi csator
na kerül lefektetésre a város déli 
részén, a Békénypatak közelében 
lévő nagyobb utcákban. 

A tegnapi ülésen megszavazták 
a tanügyi egységek béralapjának új
raosztását is. Györffi János, a hivatal 
gazdasági igazgatója ismertette: 
Gyergyószentmiklóson a tanfel
ügyelőség adatai szerint jelentős 
mínusszal kell számolni, nincs keret 
december hónapra.

„Létezik olyan törvény, 
amellyel kötelezhetnek 
olyan szolgáltatás hasz-
nálatára, amit nem tu-
dok megfizetni?!”


