
Hargita Megye Tanácsa készül 
a téli karbantartási, hóel ta
karítási munkálatok megszer
vezésére a megyei utakon. El
indult a közbeszerzési eljárás, 
a november 15-től kezdődő téli 
idény karbantartását három – 
Csík, Udvarhely–Keresztúr és 
Gyergyó – térségre hirdették 
meg az Ies besorolású utak 
esetében, és idén a IIes és 
IIIas kategóriájú utak tisztán 
tartását az érintett helyi taná
csokra ruháznák át. 

HN-információ

A szabályzás szerint az utak 
téli karbantartási idő-
szaka a november 15-től 

március 31-ig tartó periódus, 
előbbi dátumtól kötelesek a licit-
nyertes cégek az egyes útkategó-
riákra vonatkozó előírások sze-
rint elvégezni a hó eltakarítását 
– a november 15-e előtt leesett 
havat az a szolgáltató köteles el-
takarítani, amely a nyári karban-
tartásra szerződött.

Határidőre meglesz 
a kivitelező 
A téli karbantartás közbe-

szerzési eljárását a tavalyhoz 
hasonlóan három – Csík, Ud-
varhely–Keresztúr és Gyergyó – 
térségre írta ki a megyei tanács. A 
cégek az I-es besorolású megyei 
utak téli karbantartására pályáz-
hatnak, ezekre a munkálatokra 
1 417 000 lejt különítettek el. 
A közbeszerzési eljárással kap-
csolatban Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök kiemelte, az 
esetleges óvásokra is felkészül-
tek: „Időben vagyunk, az óvási 
időszak is lejár, és meglesz az 
óváselbíráló hatóság döntése is 
a november 15-i határidőig” – 
nyilatkozta.

Önkormányzati hatáskörben
Idéntől Hargita Megye Ta-

nácsa a II. és III. beavatkozási 
osztályú megyei utak téli kar-
bantartását átruházná azokra a 
helyi tanácsokra, amelyek kör-
zetébe az érintett szakaszok 
tartoznak (lásd táblázatunkat – 
szerk. megj.) Ezekre a munká-
latokra  411 000 lejt különített 
el a megyei önkormányzat, az 
összegből az érintettek március 
végéig kellene gondoskodjanak 
az útszakaszok karbantartásá-
ról. „Azt tartottuk szem előtt, 
hogy a kérdéses megyei út le-

gyen az érintett település kör-
zetében, illetve a helyiek ren-
delkezzenek olyan munkagép-
pel, amivel meg tudják oldani a 
csúszásgátló anyag szórását és a 
hótalanítást” – közölte lapunk 
kérdésére Borboly.

Nem jelent majd terhet
Például a Csíkszentkirály–

Büdösfürdő közötti útszakasz 
téli karbantartását idéntől a 
szentkirályi helyi önkormány-
zat oldaná meg. „Nem jelent 
ez különösebb terhet, inkább 
operatívabbá teszi a mun-

kát. Mostanáig is szentkirályi-
ak takarították a szóban forgó 
szakaszt, a munkát azonban 
harmadik-negyedik kézből, al-
vállalkozóként végezték. Így 
legalább nem kell három céget 
felhívni, hogy beinduljanak a 
gépek” – értékelte Székely Ernő 
polgármester a helyzetet. Ha-
sonlóképpen vélekedett András 
Zoltán, Kászon község polgár-
mestere, ahol a Kászonújfalu–
Kászonjakabfalva szakasz téli 
karbantartása kerül haza. „A 
helyzet visszatér a megszokott 
kerékvágásba, hiszen a tavalyi 
év kivételével mindig is helyiek 
végezték a szolgáltatást. Ren-
delkezünk a szükséges gépekkel, 
hó ekével, traktorral, markoló-
gépekkel, nem lesz elakadás” – 
ígérte az elöljáró. Csík szent már-
tonban sem estek pánikba attól, 
hogy „házilag” kell megszervez-
ni a Szentmárton–Bánkfalva 
közötti szakaszon a hó eltaka-
rítását. „Legfeljebb akkor be-
szélhetünk nehézségekről, ha 
nagyon nehéz lesz a tél, sok csa-
padékkal, de biztosan találunk 
megoldást” – vélekedett Ger-
gely András polgármester.
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> Útrehabilitációs helyzetkép. Holnap 
elkezdődnek a DJ 136A jelzésű megyei 
úton a felújítási munkálatok: Etéd  köz-
pontjától Maros megye határa felé másfél 
kilométeres szakaszon a teljes útrendszert 
felújítják ballasztréteg és két aszfaltréteg 
leterítésével, illetve kijavítanak két átereszt 
is. A 136A út további szakaszát jövő évben 
újítják fel, mivel a megyei önkormányzat si-
keresen feljuttatta az útszakaszt az Országos 
Infrastruktúra-fejlesztési Program (PNDI) 

listájára. A most kezdődő felújítást erede-
tileg tavalyra ütemezték, de a tervező cég 
késlekedése miatt halasztani kellett a mun-
kálatokat – közölte a megyei tanács sajtó-
irodája. A 880 000 lej értékű beruházás vár-
hatóan két héten belül befejeződik. A DJ 
138B jelzésű megyei úton befejeződött az 
1,9 kilométert fedő koptatóréteg leterítése 
Székelyvarság központja felé, a munkála-
tokat a közbeszerzési eljárás függvényében 
folytatnák. Egy sávon elkészült és rövidesen 
befejeződik a DJ 123D megyei út felújítása 
Büdösfürdő irányában. 2011-ben a tavaly 

elkezdett munkálatok folytatásaként egy 
kilométer hosszan teljes útszerkezet épült, 
az érvényes szerződések alapján jövő évben 
további egy kilométer teljes útszerkezetet 
terveznek elkészíteni. Udvarhely térségben 
folytatódnak a munkálatok a DN 13A jel-
zésű országúttól Székelypálfalva irányában, 
illetve a DJ 132B megyei úton, Városfalva 
közelében. A nyári karbantartás során a 
gyergyói térségben a DJ 174A megyei úton 
befejeződött a kövezés, míg a DJ 127 me-
gyei úton, Gyergyótölgyes térségében, foly-
tatódik a kátyúzás.

A télen több önkormányzat vehetne részt a vonzáskörükben lévő, II-es és III-as besorolású utak takarításában. Könnyítésnek látják

MEGyEI UTaK TélI KarbaNTarTása: a HElyI ÖNKorMáNyzaToKaT Is bEvoNNáK

Ki takarít havat a télen?

az Ies beavatkozási kategóriájú 
útszakaszokon a szolgáltatónak hóvihar vagy 
havazás esetén a havazás elállta után tíz órán belül 
meg kell takarítania legalább az egyik közlekedési 
sávot, és négy nap alatt teljesen fel kell szabadíta-
ni az utat és a padkát mindkét oldalon. Tükörjég 
esetén csúszásmentesítést kell végezni három órán 
belül, illetve csúszásgátló anyagot szórni, ha az 
időjárás-előrejelzés szerint havazás, fagyás vagy 
jégkéregképződés várható.

a IIes beavatkozási kategóriában 
a hóesés megszűntét követően 24 órán belül fel 
kell szabadítani legalább egy sávot, és öt napon 
belül teljesen fel kell szabadítani az utat meg a 

padkát mindkét oldalon. Tükörjég esetén öt órán 
belül kell megoldani a csúszásmentesítést, illetve a 
megelőző jellegű csúszásgátlást kötelesek végezni, 
ha az időjárás-előrejelzés szerint havazás, fagyás 
vagy jégkéregképződés várható. 

a IIIas besorolású szakaszokon 
hóvihar vagy havazás esetén, a havazás elállta után 
48 órával kell felszabadítani legalább egy sávot, és 
legtöbb hét napon belül teljesen fel kell szabadí-
tani az utat és a padkát mindkét oldalon. Tükör-
jég esetén hét órán belül kell a csúszásmentesítést 
megoldani, illetve megelőző csúszásgátlást kell 
végezni, ha az időjárás-előrejelzés szerint havazás, 
fagyás vagy jégkéregképződés várható.

Helyi tanács Sszakasz Hossz 
(km)

Gyergyószék

Gyergyóditró Orotva bejárata – DN12 7,2

Bélbor Bélbor – DN15 13

Gyergyóholló Hollósarka bejárata – DN12 3

Gyergyóújfalu Vasláb – Gyergyóújfalu bejárata 4,8

Udvarhelyszék

Kányád Kányád–Székelydálya–Városfalva   12,7

Oroszhegy DN 13A – Ülke – Tibód (DJ 134A) 5,1

Székelyvarság DJ 138 – Székelyvarság (központ) 15

Homoródszentmárton DN 13A – Homoródszentmárton (DJ 131) 16,6

Homoródalmás Homoródszentmárton (DJ 131A) – Homoródalmás (DJ 132)  6

Székelyderzs Maros megye határa – Székelymuzsna 1,2

Felsőboldogfalva Bikafalva – Farcád (DC33) – Székelylengyelfalva – DN13 6

Felsőboldogfalva Székelylengyelfalva – DN 13A 2,2

Keresztúr térsége

Siménfalva Tordátfalva – Kobátfalva (DN13C) 6

Etéd Maros megye határa – Etéd (DJ 135) 10,5

Etéd Énlaka (DJ 135) – Székelypálfalva – DN 13A 15,1

Etéd Siklód (központ) – Etéd (DJ 136A) 8,1

Románandrásfalva Újlak – Kissolymos (DJ 134A) 5,4

Csíkszék

Csíkkozmás Csíkkozmás – Lázárfalva 3

Kászonújfalu Kászonújfalu (DN 11B) – Kászonjakabfalva – DN 11B 11,2

Csíkszentgyörgy Csíkszentmárton (központ) – egerszéki eltérő 17

Csíkszentmárton Csíkszentmárton (központ) – DJ 123 – Csíkbánkfalva  (DJ 123C) 6

Csíkszentkirály Csíkszentkirály (DJ 123) – Büdösfürdő 16

Gyimesfelsőlok Farkaspalló – Bükkhavas 4,5


