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Újabb lépés az eladhatóság felé
Hamarosan elkezdődhet a csereháti lakások árszámítása
• Mintegy két éve zaj-
lik a munkafolyamat, 
melynek révén eladha-
tóvá válnak a székely-
udvarhelyi Cserehát 
lakótelepi ifjúsági la-
kások: 254 lakrészről 
van szó, ezek árszámí-
tása következik most.

K O V Á C S  E S Z T E R

Többlépcsős eladhatósági folya-
matot kell végigjárnia a Szé-
kelyudvarhelyi Polgármesteri 

Hivatalnak, amíg a csereháti ingatla-
nok eladhatókká válnak (a lakók több 
mint két éve jelezték, többen megvá-
sárolnák a lakásokat, amelyekben 

évek óta élnek). Első lépésként 
a tömbházak topográfi ai fel-
mérését kellett elvégezni. „A 
telekkönyvi bizonylatok ki-
állítása kétlépcsős folyamat: 
elsőként az épülettömböknek 
kellett felkerülniük a csereháti 
területre, ezt követően pedig a 

lépcsőházak alatti területeket kel-
lett kiszakítani. Ennek elkészülte után 
a kataszteri hivatalhoz adták le a terü-
letek és épületek telekkönyvezéséhez 
szükséges dokumentációt” – közölte 
a hivatal sajtóosztálya. Az első forduló 
2018 végén járt le. 

A következő lépés

Második lépésként a lakások te-
lekkönyvezése kezdődött el tavaly 
január 9-én: a felmérésre azért volt 
szükség, mert később ezek alapján 
számítják ki a lakások négyzetmé-
terenkénti árát. Az így összeállt 

dokumentáció tavaly márciusban 
előbb a kataszteri hivatalhoz, majd 
közjegyzőhöz került. Az árszá-
mításhoz azonban előbb minden 
lakrésznek szükséges elkészíteni 
az energetikai bizonylatát, tud-
tuk meg a sajtóosztálytól. Ennek 
előfeltétele volt Székelyudvarhely 

2020-as költségvetésének elfoga-
dása: mivel a képviselő-testület 
február 20-án elfogadta a költ-
ségvetést, beindulhatott a közbe-
szerzési eljárás. Mint megtudtuk, 
jelenleg szerződéskötés előtt áll 
a polgármesteri hivatal egy szak-
céggel, amely elvégzi az energe-

tikai bizonylatok kiállítását. Ezt 
követően áll össze a lakások teljes 
dokumentációja, amelyet előbb az 
önkormányzati képviselő-testület-
nek kell elfogadnia, majd az Or-
szágos Lakásügynökség (ANL) elé 
terjesztik jóváhagyásra. 

A város átvállalja a kiadásokat

Az ügyintézéssel járó összes költ-
séget a város vállalta: az elmúlt 
időszakban mintegy 100 ezer lejt 
költött a polgármesteri hivatal ar-
ra, hogy elkészülhessen mind a 
254 lakás teljes dokumentációja. 
Az összeg magában foglalja a köz-
jegyzői díjat (mintegy 33 ezer lej), 
a telekkönyvezési díjat (32 ezer 
lej) és a topográfiai költségeket is 
(26 ezer lej). Továbbá, mint azt a 
sajtóosztály közölte, tavaly több 
tömbháznál cserepet cseréltek, il-
letve a fűtésrendszer és a kazánok, 
valamint a vízhálózaton történt 
meghibásodások és a kazánház 
tetőszerkezetének javítási költsé-
geit is az önkormányzat állta. Ezek 
össz költsége 185 ezer lejre rúg. 

Egyébként Székelyudvarhelyen 
idén újabb ifj úsági lakások építése 
kezdődhet el.

Sok család már több mint két éve vár 
arra, hogy magáénak tudhassa a lakást, 
amelyben él

◂   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

BALOGH LEVENTE

Szombattól immár nem ügy-
vivő, hanem ismét teljes jogó 
miniszterelnökként irányítja 

a kormányt Ludovic Orban, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) el-

nöke, miután Klaus Johan-
nis pénteken Florin Cîţu 
ügyvivő pénzügyminiszter 
csütörtöki visszalépése 
nyomán ismét őt kérte fel 
kormány alakításra, a par-
lament pedig rendkívüli 

körülmények közt, még szombaton 
délelőtt letudta a miniszterjelöltek 
meghallgatását, délután pedig 286-
23 arányban bizalmat is szavazott a 
régi-új kabinetnek, amelynek prog-
ramja megegyezik az eddigivel.

Egyeztetés online

Johannis péntekre hívta össze a par-
lamenti pártok vezetőit, hogy egyez-
tessen velük az új kormányról, az 
egyeztetéseket azonban telekonferen-
cia formájában folytatták le, miután 
a PNL vezetősége és a kormány házi 
karanténba vonult azt követően, hogy 

kiderült: a párt egyik szenátora koro-
navírussal fertőződött meg. A koro-
navírus miatt a miniszterjelöltek egy 

részét nem személyesen, hanem szin-
tén távértekezlet keretében hallgatták 
meg a bizottságok, és a képviselők és 
sze nátorok sem a parlament üléster-
mében szavaztak, hanem egyenként, 
a képviselőház házbizottságának 
irodájában. Kilenc jelölt pozitív, hét 
negatív minősítést kapott. A meghall-

gatások után nem tartottak parlamenti 
vitát, hanem a képviselők és szenáto-
rok frakciók szerint különböző időpon-
tokra beosztva, egyesével mehettek be 
egy kisebb szavazóterembe, ahol fer-
tőtlenített golyókkal voksoltak. 

Bizalmat szavazott a hétvégén a parlament az új kormánynak
• Ismét rendelkezik teljes jogú kormánnyal az ország, miután a parlament szerdán 
a koronavírus miatti rendkívüli körülmények közepette bizalmat szavazott az újra 
kormányalakításra felkért Ludovic Orban vezette kabinetnek.

Koronavírus minden fronton. 
A képviselők és szenátorok 
egyesével mehettek be egy 
kisebb szavazóterembe
▾   F O R R Á S :  C D E P . R O

Előzmények
Ludovic Orban azonos összetételű kormányát azért buktatta meg febru-
árban a parlament baloldali többsége és az RMDSZ, mert csak így tudták 
megakadályozni az általuk ellenzett kétfordulós polgármester-választás 
bevezetését. A jobboldali államfő és a PNL a parlamenti választások 
előrehozása reményében szállt szembe a parlamentet uraló PSD-vel, a 
koronavírus-válság azonban áthúzta számításaikat.




