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A legnagyobb lakószövetség lakásainak fűtés- és melegvízszolgáltatás megvonását helyezte
kilátásba a távhőszolgáltató Közüzemek Rt. (Goscom) Csíkszeredában, amennyiben a
lakástulajdonosi társulás nem rendezi a szolgáltató felé a tartozásokat. Az adósok november 25-ig
kaptak haladékot a törlesztésre.

A Tudor lakótelepi Testvériség lakástulajdonosi társulásához 503 lakrész tartozik, ezeknek a
lakásoknak hatvan százaléka a Közüzemektől kapja a fűtést és a melegvizet. A Közüzemek Rt. a
tartozások behajtása miatt helyezte kilátásba a szolgáltatás megvonását. A problémát okoz, hogy a
fenyítés a rendesen fizetőket is érinti, hisz a szolgáltató technikai okokra hivatkozva, nem csak az
adósok lakrészeiben szünteti meg a fűtést, hanem a rendesen törlesztőknél is. Ennek oka az is,
hogy a Közüzemek a lakószövetséggel van szerződése, nem egyéni fogyasztókkal.
Az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai önkormányzati képviselői többször is figyelmeztették a
városvezetést, hogy a távfűtés megemelt lakossági árát tudják fizetni a város polgárai. A helyi
Néppárt szervezete aláírást is gyűjtött, hogy ne emeljék a gigakalória árát, ami országos szinten
már akkor is az egyik legmagasabb volt. Több mint 1000 támogató szignó gyűlt össze, viszont az
RMDSZ kétharmados többsége leseperte az asztalról a kezdeményezést.

Tőke Ervin, a Néppárt önkormányzati képviselője az üggyel kapcsolatban kifejtette, hogy a Goscom
Rt. vezetőtanácsi gyűlésén kézbe kaptak egy köteg könyvelési táblázatot, amivel próbálták
magyarázni a magas árakat. „Amint mindenki tudja, egy könyvelési táblázatban majdnem mindent
el lehet rejteni. A legutóbbi vezetőtanácsi gyűlésre az év 365 napjából csak azt a napot találták
megfelelőnek, amikor éppen a Néppárt kongresszusa volt Kolozsváron és valami véletlen folytán
csak egy nappal előtte tudtak értesíteni” – mondta a képviselő. Hozzáfűzte: valami nagyon el van
rontva a csíkszeredai Közüzemek Rt. szolgáltatásával. Rendkívül nagy gond, hogy nem egyéni
szerződéseket kötnek a fogyasztókkal, ezért fordulhat elő, hogy néhány lakos mulasztása miatt
szenvednek a rendesen fizetők is. Át kellene gondolni és szervezni az egész távfűtést.
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