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Inkább új ingatlanok 

építéséről, mint a régiek 

felújításáról és tatarozá-

sáról szól az idei év első 

fele országos szinten 

– ez derült ki az építő-

iparra vonatkozó sta-

tisztikai adatokból, ez 

pedig az építőipari ter-

melés csökkenéséhez 

vezetett. Az enge dély-

kibocsátások tekinteté-

ben Maros megyében 

településfüggő a ten-

dencia, amely legtöbb 

esetben stagnál.

A romániai országos sta-
tisztikai intézet április 
közepén közzétett adatai 

szerint az idei első két hónap-
ban 2,1 százalékkal csökkent 
a román építőipari termelés a 
tavalyi azonos időszakhoz ké-
pest, a szezonális és naptárha-
tással kiigazított érték szerint 
pedig a visszaesés 7,6 százalék 
volt. Az adatokat lebontva a ge-
neráljavítások terén majdnem 
20 százalékos csökkenést je-
gyeztek, a karbantartási mun-
kálatok mértéke mintegy 8 szá-
zalékkal esett vissza, ugyan-
akkor az új építményeknél 2,7 
százalékos növekedést jegyez-
tek. Az épületek rendeltetését 
illetően az ipari létesítmények-
nél majdnem 20 százalékos volt 
a visszaesés, a nem lakóépüle-
teknél végzett munka volumene 
mintegy 12 százalékkal csök-
kent. Ugyanakkor a lakóépüle-
teknél 64 százalékos növeke-
dést regisztráltak. Februárban 
a román építőipari termelés 3,4 
százalékkal csökkent a tavalyi 
második hónaphoz mérten. A 
tendencia tehát folytatódni lát-
szik, hiszen tavaly a román épí-
tőipari termelés 4,8 százalék-

kal csökkent a 2015-ös adathoz 
mérten, ugyanakkor 2015-ben 
a termelés volumene 10,4 szá-
zalékkal nőtt a 2014-es évihez 
mérten.

 A korábbi törvénykezés

Tavaly év végén módosult az 
építkezési engedélyek kibocsá-
tását szabályozó törvénykezés. 
A Maros megyei önkormányzat-
nál érdeklődtünk afelől, hogy 
ez miként befolyásolta a tevé-
kenységet, illetve az engedély-
igényléseket, olvasóink ugyan-
is jelezték, hogy több települé-
sen az eddiginél hosszabb ide-
ig kell várni a jóváhagyásokra, 
amelyeket már nem a helyi pol-
gármesteri hivataloknak, ha-
nem a megyei tanácsnak kell ki-
állítania. A megyei önkormány-
zat urbaniszikai osztályának il-
letékesei arról tájékoztatták la-
punkat, hogy a módosítás ha-
tályba lépéséig a polgármesteri 
hivatalok hatáskörébe tartozott 

az adott közigazgatási terüle-
ten belül kiállítani az építke-
zési engedélyeket, amennyiben 
a hivatal alkalmazásában volt 
urbanisztikai, területrendezési 
szakember. A lakóházak, gaz-
dasági melléképületek, bekerí-
tésen kívül bármilyen építke-
zésre vonatkozó engedélyeket a 
polgármester által a terv alap-
ján a megyei tanács szaktestü-
letétől igényelt jóváhagyás alap-
ján állíthatták ki.

Megyei elnöki hatáskör

A 2016. évi 100-as számú ren-
delet ezt úgy módosította, hogy 
amennyiben az adott közigaz-
gatási területen létezik mű-
emlék jellegű ingatlan (amely 
szerepel a világörökségi nyil-
vántartásban, vagy a műem-
lékek A csoportjában), illetve 
üdülőtelepülésről van szó, to-
vábbá az urbanisztikai felada-
tokkal megbízott köztisztviselő 
nem teljesíti a törvény által elő-
írt szakképesítési feltételeket, 
akkor az építkezési engedélyek 
kibocsátása a megyei önkor-
mányzat elnökének hatáskö-
rébe kerül át, a polgármester 
jóváhagyásával. Ez az előírás 
vonatkozik azokra a városok-
ra is, amelyeknek nincs a tör-
vény által megkövetelt szakmai 
képesítéssel rendelkező főépí-
tészük, városfejlesztési rész-
legvezetőjük.

„A Maros megyei önkormány-
zatoknak mintegy 75 százalé-
kában van műemlék jellegű in-
gatlan. Azokban a közigazga-
tási egységekben, amelyek-
nek belterületén nincs műem-
lék és nem is üdülőtelepülések, 
az egyéni lakásokra (magán-
házakra) és gazdasági mellék-
épületekre, vezetékbekötésre 
és ezek elkerítésére vonatkozó 
építkezési engedélyeket a pol-
gármester állítja ki a megyei ta-

nács szaktestületének jóváha-
gyása alapján. Egyéb munkála-
tok esetében az építkezési en-
gedélyt az adott település pol-
gármesterének jóváhagyásával 
a megyei tanács elnöke állítja 
ki” – tájékoztatott a Maros me-
gyei önkormányzat urbaniszti-
kai osztálya. A vonatkozó jog-
szabállyal kapcsolatban már év 
elején felmerült, hogy rendelke-
zései többletfeladatot rónak a 
megyei önkormányzatok szak-
osztályaira, ráadásul az új kö-
vetelményeket kevesen teljesí-
tik, nincs elég szakember, ezért 
az engedélyeztetés igencsak le-
lassult, ami negatívan érinti a 
gazdaságot.

Vásárhelyen nincs változás

Ennyit tehát a jelenleg élet-
ben levő törvénykezésről, amely 
igencsak befolyással van a me-
gyei tanács által kiadott enge-
délyek számára. Eszerint 2015 
folyamán 76, 2016-ban 36, idén 
április 15-ig pedig 22 építési en-
gedélyt bocsátottak ki, a szak-
testület pedig 2015-ben 729 (eb-
ből 200 építési engedély tervére, 
529 pedig urbanisztikai tanú-
sítvány tervére), 2016-ban 1229 
(ebből 290 építési engedély ter-
vére, 939 pedig urbanisztikai 
tanúsítvány tervére), idén ápri-
lis 15-ig pedig 321 (ebből 72 épí-
tési engedély tervére, 249 pedig 
urbanisztikai tanúsítvány ter-
vére) projektet hagyott jóvá.

Több településen is érdeklőd-
tünk az építkezési engedélyek-
re vonatkozó számadatok fe-
lől. Eszerint Marosvásárhelyen 
az elmúlt években nem tapasz-
talható változás, Cosmin Blaga 
városházi szóvivő szerint 2016-
ban összesen 533 engedélyt bo-
csátottak ki, ebből 146-ot pedig 
a január 1. és április 19. közöt-
ti időszakban, míg idén janu-
ár elsejétől április 19-ig 150-et, 

és ez a szám 2015-ben is 140 és 
150 között alakult. A nagyernyei 
önkormányzat mellett urba-
nisztikai feladatokkal megbí-
zott Szenner Leheltől megtud-
tuk, tavaly 43 engedélyt adtak 
ki, idén eddig kettőt.

Segesvár beindulhat

A törvényi változás által érin-
tett egyik fontos település Se-
gesvár, ahol 2016-ban 33 építke-
zési engedélyt bocsátottak ki, 
idén eddig 12-t és további 4 el-
bírálás alatt áll. „A tavalyi év fo-
lyamán a megyei főépítész ad-
ta ki a bizonylatokat, és az idén 
eddig kiállított engedélyeket is, 
de mintegy két hete a segesvá-
ri polgármesteri hivatal alkal-
mazásában van megfelelő szak-
képesítéssel rendelkező urba-
nisztikai munkatárs, így már 
mi is kiadhatunk építkezési en-
gedélyt. Ez valószínűleg kissé 
felgyorsítja majd az ütemet” – 
tájékoztatta a Vásárhelyi Hír-
lapot Segesvár alpolgármeste-
re, Tóth Tivadar. Marosludason 
a tendencia – Kiss István alpol-
gármester szerint – „picit nö-
vekvő”, idén ugyanis eddig 27 
építkezési engedélyt adtak ki, 
tavaly egész évben 132-t és eb-
ből április közepéig húsznál ke-
vesebbet. Erdőszentgyörgyön 
tavaly 37 ingatlan esetében igé-
nyeltek és kaptak engedélyt, 
idén eddig 7-et, de Csibi Atti-
la Zoltán bizakodó. „Nálunk két 
éve pozitív tendencia mutatko-
zik, egyrészt a bözödújfalui út 
leaszfaltozása miatt, másrészt 
azért, mert sok külföldön dol-
gozó fiatal tervezi idehaza a jö-
vőjét, idehaza vásárolnak tel-
ket, kezdenek házépítésbe vagy 
-felújításba, átalakításba. Ez a 
kedv a közeljövőben még na-
gyobb lesz” – mondta megkere-
sésünkre az elöljáró.
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