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Hargita Megye Tanácsa

esetében a helyi tanács 
csak tavaly december 22-
én jelezte hivatalosan ezt 
az igényt.

– Mit kell még tudni, mit ta-
nácsol a libáni lakosoknak?

– Tekintettel arra, hogy 
a tervezett munkálatok 
értéke 850 000 lej körül 
mozog, és a megyei ta-
nács idénre csak 290 000 
lejt tudott elkülöníteni, 
valószínű, hogy több évig 
eltart a kivitelezés, és si-
keres megvalósítás esetén 
is csak a DJ 138 megyei út 

mentén tudjuk végigvezet-
ni a villanyt. Ez feltételezi, 
hogy a helyi tanács meg 
kell hogy oldja a főveze-
tékre való rácsatlakozást, 
ugyanakkor elegendő időt 
biztosít a lakosok számára, 
hogy elvégezzék házaik-
ban és gazdaságaikban a 
szükséges munkálatokat, 
készítsék elő a rácsatlako-
zást, hogy amikor teljes 
lesz a rendszer, ne kelljen 
még többet várjanak.
Mindez papírmunkával 
jár, kell jelezni a szolgál-
tató vállalatnak az igényt, 

be kell nyújtani a szük-
séges dokumentációt a 
helyi tanácshoz is. Ebben 
hargita Megye Tanácsa is 
tud nyújtani támogatást 
tanácsadás szintjén. Fog-
janak össze, és lépjenek 
Önök is. Kérem, jöjjenek 
javaslatokkal, egyeztes-
sünk közösen a helyi ta-
nács és a szolgáltató vál-
lalat képviselőivel. Találjuk 
meg együtt a megoldást, 
hiszen a haladáshoz nagy 
szükség van a lakosság se-
gítségére és támogatására 
is.



– Mi a lényege a megyei ta-
nács villanyhálózatok bőví-
tését célzó programjának?

– A 2008-as megyejárás 
során döbbentem rá egyes 
félreeső települések rossz 
helyzetére a közművesí-
tést és más infrastrukúrát 
illetően. Egyes települések 
lakossága nyaranta króni-
kus vízhiánnyal küszködött, 
máshol, mint például Libán 
esetében, nem volt vezeté-
kes áram, holott már a 21. 
században vagyunk. Sok 
esetben ezek a hiányossá-
gok, kiegészülve a megfele-
lő oktatási intézmények és 
a közlekedési infrastruktúra 
hiányával, a kis települések 

elnépteledését okozzák, 
mivel a lakosok városra köl-
töznek. A csökkenő lakos-
ság még mélyebbre juttat-
ja ezeket a településeket, 
hiszen a fogyó lakossággal 
gyengül a helyi tanács is. Ez 
főleg az anyagiakban nyil-
vánul meg, és a polgármes-
teri hivatal önerőből már 
nem tudja megvalósítani 
a folyamat visszafordítását 
eredményező beruházáso-
kat.
Ezért Hargita Megye Taná-
csa több egymás hatását 
erősítő folyamatot és prog-
ramot indított. A kistele-
pülések villanyhálózatának 
bővítését célzó programot, 

Rövid összefoglaló

Libán településen 
2012-ben kezdőd-
nek a villanyhálózat 
bővítési munkálatai. 
Jelenleg a tervek 
készülőben vannak, 
várhatóan májusban 
lesznek kész.
Miután Hargita Me-
gye Tanácsa határo-
zattal elfogadja a ter-
veket, elkezdődik a 
közbeszerzési folya-
mat. A tenderfüzet 
felkerül az elektro-
nikus közbeszerzési 
oldalra, és sikeres 
eljárás esetén várha-
tóan augusztusban 
kezdődnek a mun-
kálatok. A tervezés 
alatt álló munkálat 
értéke 850 000 lej, 
ami 2840 méter kö-
zépfeszültségű ve-
zeték, 2390 méter 
alacsonyfeszültségű 
vezeték kihúzását, 
76 oszlop felállítását 
és 3 transzformátor 
felállítását tartal-
mazza a DJ 138 me-
gyei út mentén.
Az idei munkálatok-
ra a megyei tanács 
290 000 lejt különí-
tett el a költségveté-
séből. 

az egyszerűség kedvéért 
nevezzük ezután „kis-
villany” programnak, 
2010-ben indítottuk el 
a megyei tanács RMDSZ 
frakciójának javaslatára. 

– Ezek szerint Libán is el-
néptelenedő település?

– Mondhatni elörege-
dő. Az elnéptelenedési 
folyamat csak egyike a 
program elindítása okai-
nak. Szándékaink között 
a megelőzés is szerepel, 
de a legnyomósabb ok, 
az a sajnálatos dolog, 
hogy a 21. században 
van olyan település Har-
gita megyében, ahol 

nélkülözik a vezetékes 
villanyáramot. 

– Miért van ez? 

– A villanyhálózat kiépí-
tése a szolgáltató vál-
lalat és a helyi tanács 
kötelessége, amelyek 
eddig valamilyen okból 
kifolyólag még nem tet-
ték meg, pedig nem egy 
esetben a lakosok 60 
éve várják a vezetékes 
villanyt. Legtöbb eset-
ben ennekpénzügyi okai 
vannak. Ezt a huzavonát 
elégelte meg a megyei 
tanács, és a lakossági 
igénynek megfelelve 
elindította a Kisvillany 

programot, amelyben 
saját költségvetéséből 
próbálja előrevinni az 
ügyet  az adott gazdasági 
és politikai körülmények 
közepette. 2010 óta 
mintegy 18 kilométernyi 
villanyhálózatot építtet-
tünk ki. Idén indítjuk a 
galócási, üknyédi és a 
libáni munkálatokat.

– Miért csak most kerül 
sorra Libán?

– A munkálatokat a 
megyei tanács előzetes 
igénylés nyomán tudja 
befoglalni a költségve-
tésébe. Libán település 

Kérdezz-felelek
Borboly Csaba megyeitanács-elnökkel

Az oszlopokat a 138-as megyei út mentén állítják fel

A gazdaságok rácsatlakoztatását a helyi tanács és a lakosok kell kérjék a szolgáltatótól


