
A helyi adókból befolyó ös�-
s�eg héts�á�e�er lej, a teljes 
ví�- és csatornaháló�at kiépíté-
séhe� öss�esen hétmillió euró 
s�ükséges – ennek ellenére a 
csíkcsicsói helyi tanács elke-
rülné, hogy kölcsönt vegyen 
fel az önrész előteremtésére. 
A pén�beli kihívások mellett 
egy fejles�tés is megnehe�íti a 
csicsóiak dolgát: a nemrég as�-
faltozott főút.
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A környező falvakhoz ké
pest később lesz Csík
csicsónak szennyvízel

vezető rendszere, a tervek sze
rint jövőtől kezdődhetne az 
infrastrukturális beruházás. A 
Harvíz Rt. már összeállította a 
pályázati anyagot – tudtuk meg 
Zólya Lászlótól, a Harvíz igaz
gatójától. 

– Elkészült a pályázat, lát
tamoztattuk, leellenőriztettük, 
kijavíttattuk, de még nem kap
tam visszajelzést, hogy elküld
téke Brüsszelbe. A pályázati 
iratcsomó kedvező elbírálása 
után, a tél folyamán kiírnánk a 
versenytárgyalásokat a kanalizá
lás és vízvezetékrendszerkiépí
tési munkálatokra, majd ennek 
függvényében jövőre elkezdőd
het Csíkcsicsóban a csatornázás. 
Ezt reményeink szerint a nem
rég aszfaltozott főútvonal nem 
akadályozná túlzott mértékben, 
hiszen a csővezetékek a házak és 
az út mentén haladnának végig 
– vélte Zólya.

Spórolásra rende�kedik be
a helyi önkormány�at
Valamivel bonyolultabbnak 

ítélte a helyzetet a település pol
gármestere.

– A főút leaszfaltozása részben 
megnehezíti a teljes vízvezeték és 
csatornarendszer kiépítését a fa
luban, hiszen nem lehet az asz
faltréteghez nyúlni, azt feltörni, 
és biztosan lesz majd olyan rész, 
ahol átfúrást kell eszközölni az 
útburkolat alatt – mondta el la
punknak Balló József. 

Ez azonban nem az egyetlen 
gond. A terv összesen 7 millió eu

rós beruházásról szól, amelynek 
közel két százalékát, több mint 
hatszázezer lejt kell a helyi önkor
mányzat önrészként álljon. – Ezt 
feltehetően tavasszal kell kifizetni, 
azonban jelentős összegről beszé
lünk, ezért valószínű, hogy meg
szorításokra lesz szükség a költ
ségvetésünkben – vázolta a pol
gármester. Azt is hozzátette, hogy 
nem szeretne kölcsönt felvenni az 
összeg előteremtéséhez, inkább 
valamilyen formában kispórolná 
azt a kiadások fékezésével. – Az 
adókból befolyó összeg egy évben 
hétszázezer lej, míg az összköltség

vetésünk kétmillióhatszázezer lej
re rúg. Ebből természetesen le kell 
vonni a kiadásainkat, többek kö
zött az iskola fenntartására szánt 
pénzt – közölte Balló.

Bonyolultabb, e�ért drágább
A hétmillió eurós beruházás ma

gában foglalja a rendszer bekötését 
egészen a telkekig, azért kerül ilyen 
sokba a többi falvakéhoz képest. Egy 
úgynevezett fésűs rendszer kiépítése 
van tervben, ami a főút két oldalán, 
valamint a mellékutcákon haladna 
végig. Más mód nincs a rendszer ki
építésére az aszfaltozás miatt. 

– Úgy tervezzük meg a háló
zatot, hogy a főútvonal mentén 
ne kelljen az aszfaltszőnyeghez 
nyúlni. Emellett ez a vízvezeték
rendszer Csíkszeredához kap
csolódna, ez megint egy olyan 
tényező, ami jelentősen drágítja 
a beruházást. Elméletileg lehet
séges volna, hogy a madéfalvi 
ülepítőrendszerhez csatlakoz
zunk, azonban a Csíkcsicsóhoz 
tartozó Csaracsó község egy része 
nincs benne a projektben, ami le
hetetlenné teszi a madéfalvi veze
tékre való csatlakozást – összegez
te a polgármester.
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A jelek szerint a véglegesítés stádiumába érkezett a jövő 
esztendei választások menetrendje. Legalábbis erre lehet 
következtetni a kormánypárt képviselőházi csoportja vezető-
jének, Mircea Toadernek abból a határozott kijelentéséből, 
miszerint a kormánykoalíció támogatja a parlamenti és 
helyhatósági választások összevonását, s ilyenképpen mind-
két választást 2012 novemberében szervezik, szerveznék 
meg. Azt már jó ideje tudni, hogy a demokrata-liberálisok 
a helyhatósági és a parlamenti választások összevonásában 
mesterkedtek, s e tekintetben indokként hangoztatták a köz-
pénzek megtakarításának szükségességét. Hónapokkal ezelőtt 
ugyanezen érv mentén került sor arra a törvénymódosításra 
is, amely értelmében a jövő esztendei polgármesteri választá-
sok egyfordulósok lesznek, s az lesz a polgármester, aki a legtöbb 
szavazatot szerzi meg, függetlenül a leadott, illetve megszerzett 
szavazatok számától. 

Kétségtelen, hogy egyszerűbb és olcsóbb ez a rendszer, mint 
az eddigi, de igen vitatható a megválasztott tisztségviselő legiti-
mitása szempontjából. Legalábbis esetenként, ugyanis elméle-
tileg az is megtörténhet, hogy a szavazásra jogosult állampol-
gárok tíz százalékának a szavazata juttasson polgármesteri 
székhez egy adott jelöltet. Ez pedig nincs rendjén a demokrá-
cia alapelveinek érvényre juttatása szempontjából. Egyébként 
is: a demokrácia rendszerint nem olcsó mulatság, mindig is 
számolni kellett azzal, hogy annak érvényre juttatása anyagi 
áldozatokat is követel. A mostani, a kormánykoalíció által ál-
lítólag elfogadott parlamenti és helyhatósági választási összevo-
nás ugyancsak hasonló jellegű kérdéseket vet fel, illetve annak 

kapcsán kételyek fogalmazhatóak meg. Ezen az úgynevezett 
spórolási alapon akár az államelnöki választást is előbbre le-
hetne hozni, s törvénymódosítás révén csökkenteni az állam-
elnöki mandátum jelenlegi időtartamát. A három választás 
összevonása még nagyobb költségmegtakarítást jelentene. A 
két választás összevonása ugyanakkor másabb kérdést is felvet. 
Nevezetesen szükségessé teszi egyes jelenleg hatályos törvények 
módosítását. Ugyanis a helyi tanácsok, a megyei és a helyi taná-
csosok mandátumát csak rendkívüli esetben lehet meghosszab-
bítani, például háborúk vagy természeti katasztrófák esetén. Ez 
most nem tevődik fel, s a közel hat hónapos mandátum-meg-
hosszabbítás a jelenlegi körülmények között így nem lehetséges. 
Ennek az esetleges mandátum-meghosszabbításnak másabb 
következményei is lehetnek: a jelenlegi jogszabályok értelmében 
a helyi választások időpontja előtti hat hónappal már nem lehet 
kiírni időleges választásokat. Ez azt jelenti, hogy novembertől 
arrafelé időleges helyi választások kiírására nem lenne lehetőség. 
Ha viszont a törvényt, tegyük fel, januárban módosítják, akkor 

2012 januárja és májusa között igen, de 2011 novembere és 
2012 januárja között nem. Mindenképpen faramuci helyzet 
alakulhat ki. 

Mircea Toader szerint az RMDSZ-nek a szavazat-vis-
szaosztásra vonatkozó elképzelései a demokrata-liberális párt 
által elfogadhatóak, s a végleges döntés legfeljebb két héten be-
lül meghozható. Ám hozzáfűzte azt is, hogy a két politikai 
alakulat elképzelései tekintetében még vannak bizonyos elté-
rések, azaz a kép még nem tisztult le... Közvetve még idetarto-
zik valami: Emil Boc kormányfő nemrégiben határozottan 

kijelentette, hogy november 15-ig dűlőre kell vinni az ország 
területi-közigazgatási átszervezésére vonatkozó elképzeléseket, 
hogy a jövő esztendei választásokra már ebben a keretben ke-
rülhessen sor. A kormánypárt ebbéli szándékát ugyancsak meg-
erősítette utólag annak szóvivője, Sever Voinescu képviselő. Na 
most, ha a demokrata-liberális párt oldaláról nézve így festenek 
a dolgok, akkor helyhatósági- és parlamentiválasztás-összevonás 
ide vagy oda, még mindig nem kaptunk választ arra, hogy mi 
lesz azzal a november 15-i határidőként megjelölt időponttal? 
Mert ha a kormánypárt és az RMDSZ között valamiben van 
lényeges nézetkülönbség, akkor az a területi-közigazgatási át-
szervezés ügye. A mi olvasatunkban a demokrata-liberális párt 
a két szóban forgó kérdést egy kalap alá helyezte. Az RMDSZ 
kalapjába csak az összevont választás fér bele, s akkor mi lesz?

Választási menetrend

            NézőpoNt n Hecser Zoltán

Jövőben kezdenék a víz- és csatornahálózat kiépítését csíkcsicsóban

Kispórolják az önrészt

A csíkcsicsói rendszer a környékbeli falvakénál bonyolultabb megoldásokat igényel. A közművesítés összértéke eléri a hétmillió eurót fotó: csíki zsolt
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