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Mi legyen a szejkei vezetékekkel?
Megtartotta soros ülését a székelyudvarhelyi önkormányzati testület
• Adókedvezményeket 
szavaztak meg, vala-
mint egy terv elkészí-
tését is jóváhagyták 
a Székelytámadt-vár 
felújításával kapcsolat-
ban tegnapi ülésükön 
a székelyudvarhelyi 
önkormányzati kép-
viselők. A testület 
egyes tagjai továbbra 
sem helyeselték, hogy 
ügyvédet fogadjon a 
polgármesteri hivatal a 
Szejkefürdőn kiépített 
ivó- és szennyvízháló-
zat peres ügyében.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Nem fogadta el a Szejkefürdőn 
kiépített ivó- és szennyvízhá-
lózat átvételét és kifi zetését az 

ebből a célból összeállított bizottság, 
mivel a bizottság tagjai szerint a ki-
vitelező Macops Kft . nem a kijelölt 
nyomvonalon helyezte a földbe a ve-
zetékeket és többletköltség is kelet-
kezett. Ezt a jegyzőkönyvet támadta 
meg a bíróságon a vállalkozó, Gálfi  
Árpád polgármester pedig, immár 
ötödjére terjesztett elő határozatter-
vezetet, hogy ügyvédet fogadhassa-
nak a peres ügyben a város képvi-

seletére. Noha korábban ezzel nem 
értett egyet az önkormányzati képvi-
selők jó része, most módosító javasla-
tot terjesztett elő Mike Levente polgá-
ri pártos tanácsos, amelyben kérte, 
hogy legtöbb háromezer lejre korlá-
tozzák a tárgyalások szakaszonkénti 
díját. Ezt az előterjesztő is elfogadta, 
ám az RMDSZ-frakciónak így sem tet-
szett az elképzelés, ezért szavazáskor 
tartózkodtak, ezért továbbra sincs 
jóváhagyva a tervezet. Hajdó Csaba 
(EMNP) képviselő a különfélékben 
kérte, hogy keressék meg a módját, 

hogy a per idejére is üzembe lehes-
sen helyezni a rendszert, hiszen van 
megoldás. Ezzel egyetértett Gálfi , aki 
ugyanakkor megjegyezte, hogy pol-
gármesterként a döntés ellenére is 
fog ügyvédet fogadni a város érdeke-
inek védelmében.

Koncepciót akarnak

Szabó Sámuel, a polgármesteri hiva-
tal beruházási osztályának vezetője 
elmondta, szükség lenne egy  úgyne-
vezett koncepciós tervre a Székelytá-

madt-vár felújításával kapcsolatban. 
Ezzel egyebek mellett fel lehetne mér-
ni, hogy hol vannak még régészeti le-
lőhelyek a vár körüli ingatlanokon. Ez 
kisebb vitát szült, de végül elfogadták 
a képviselők. Felmerült az is, hogy 
valaki ingatlant szeretne vásárolni a 
vár mellett, de nem tudja, hogy a vár 
felújítása mennyire befolyásolja az ő 
elképzeléseit. Venczel Attila jegyző 
elmondta, hogy minden le van írva 
az urbanisztikai bizonylatban, azt 
kell igényelni. Az RMDSZ-frakció 
ugyanakkor azt javasolta, hogy a 

város vegye meg a területet. Elhang-
zott, hogy pont ezért van szükség a 
koncepciós iratra, hogy kiderüljön, 
érdemes-e megvásárolni.

Fontosabb napirendek

Területeket adtak el az önkormány-
zatnak a Csalókán és a Csereháton 
élő lakók, ahol az utat fogják bő-
víteni, amit közvagyonba vett az 
önkormányzat. Arról is szó esett, 
hogy hálózati fejlesztéseket tervez 
a Harvíz Rt. az ivó- és szennyvízhá-
lózati rendszeren. Erre a lakók által 
befi zetett díjból több mint 550 ezer 
lejt különítettek el. Ezzel is egyet-
értettek a képviselők – feltétel volt 
azonban a Nagy-Küküllőn át-
ívelő vezeték kicserélése is, 
amelyen keresztül „nyersvi-
zet” pumpálnak a tisztítóba. 
Jóváhagyták ugyanakkor az 
egyházi iskoláknak fi ze-
tendő 200 ezer lejes bérleti 
díjat is. A testület ugyan-
akkor szavatolta azon adók 
kamatjának eltörlését, amelyek 
befi zetési határideje március 31-ig 
lejárt. Ezenkívül arra a tervezetre 
is igennel szavaztak, mely szerint 
ötven százalékos ingatlan-adóked-
vezményt kapnak azok, akik gaz-
dasági tevékenységüket fel kellett 
függesszék a szükségállapot idején, 
illetve épület-illetékmentességet, 
akik állami épületet béreltek és nem 
dolgozhattak ez idő alatt. 

Zajlik a tanácsülés. A testület továbbra sem támogatja 
az ügyvédfogadást a szejkefürdői ügyben

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

SIMON VIRÁG

E lsőként tárgyalták az online ösz-
szegyűlt tanácsosok a nagy port 

kavart épületcseréről szóló határozat-
tervezetet, amelynek értelmében a re-
formátus egyház a városnak adná át a 
Makariás ház egy részét, cserébe pedig 
megkapná a Bolyai utca 5. szám alatti 
volt vármegyeháza épületét.

Megtörtén az egyeztetés

Mint beszámoltunk róla, ez egy ké-
nyes kérdés volt, hiszen az RMDSZ 
frakció tudta nélkül került fel a ha-
tározattervezet a városháza hon-

lapjára, holott az egyik RMDSZ-es 
tanácsosos, Magyari Előd nyújtotta 
be. Az ingatlancsere felháborította a 
marosvásárhelyi képzőművészeteket 
is, akik jelenleg a  volt vármegyeháza 
épületében dolgoznak, alkotnak bér-
lőkként, s ők is a sajtóból tudták meg, 
hogy fejük fölött döntenek az épület 
sorsáról. A tanácsülést megelőzően, 
szerdán az egyház, az RMDSZ és az 
érintett iskolák vezetői találkoztak, 
egyeztettek és mindenki ismertette 
elképzelését. Újra elhangzott, hogy 
az egyháznak és a Református Kol-
légiumnak, illetve a Bolyai Farkas 
Gimnáziumnak nagy szüksége van 
a Bolyai téri ingatlanra, hiszen itt 
alakítanák ki az elemi osztályokat 
befogadó iskolarészt. Az RMDSZ je-

lenlevő tagjai a találkozón elmond-
ták, hogy mindenképpen támogatni 
akarják az egyház kérését, de meg 
kell találni azokat a partnereket, 
akik ezt az ügyet felvállalják, támo-
gatják, hiszen az RMDSZ-képviselők 
száma nem elegendő ennek a határo-
zattervezetnek a megszavazásához.

A csütörtöki online tanácsülésen 
ülésen felszólalt a képzőművészek 
egyesületének elnöke is, azt kérve, 
hogy találjanak olyan méltányos 
megoldást, hogy a több, mint húsz 
éve a Bolyai utca 5. szám alatt levő 
alkotótermek továbbra is működhes-
senek. A tanácsosok közül többen 
kifejtették, hogy fontosnak tartják 
ezt az ingatlancserét, de szükségük 
van még időre, hogy megbizonyta-

lanodjanak arról, hogy valóban a 
város és a közösség javát szolgálja. 
Végül a határozattervezet elfogadá-
sát elhalasztották. Lehetséges, hogy 
visszatérnek rá az augusztus végi 
tanácsülésen, ami előre láthatóan az 
utolsó lesz a jelenlegi önkormányzati 
képviselők számára.

Most nem adtak telket

Három marosvásárhelyi egyházköz-
ség kért 49 éves használatra területet 
a várostól, hogy templomot építsen. A 
Tulipán utcai református gyülekezet 
már több éve kéri, hogy bocsássanak 
rendelkezésére egy 600 négyzetméte-
res területet és a rajta levő régi kazán-
házat, amelyet templommá szeretne 
átalakíttatni. Az ortodox egyház az 
Ady negyedben igényelt egy 500 négy-
zetméteres területet, szintén temp-
lomépítés céljából. Az egyik városi 
görög katolikus gyülekezet a Köves-
dombon, egy jelenlegi zöldövezetből 
szeretne mintegy 1500 négyzetmétert, 
ugyanazon céllal.  Ez utóbbi kérés el-

len több környékbeli lakó tiltakozott, 
aláírásokat is gyűjtöttek, hiszen nem 
értettek egyet azzal, hogy a parkot be-
építsék. Mi több a környéken két csor-
gó is van, s többen aggódtak amiatt, 
hogy  az építkezés miatt elapadhat-
nak a források. A tanácsülésen volt, 
aki szóvá tette, hogy ezeket a kéré-
seket külön kellett volna benyújtani, 
nem közösen, mellőzve a 
paritás elvét, amit vásárhe-
lyi városháza előszeretettel 
alkalmaznak például a köz-
téri szobrok esetében. Végül 
kisebb egyeztetés után a 
tanácsosok nem szavazták 
meg a három egyház kérését 
tartalmazó tervezetet.

Az önkormányzati képviselők egy 
órán keresztül tárgyalták a költség-
vetés kiegészítését, több, mint 50 
millió lejt osztottak szét, csoporto-
sítottak át. Legtöbb pénzt, 10 millió 
lejt az iskolaigazgatóság kapott, 
hogy kellőképpen tudja előkészíte-
ni a tanintézményeket az esetleges 
tanévkezdésre.

A kényes kérdéseket ezúttal inkább elnapolták
• Két, egyházakat is érintő kérdést halasztottak el csütörtökön a marosvásárhelyi 
rendkívüli tanácsülésen, és úgy tűnt, hogy a következő önkormányzati testületre sze-
retnék hagyni a döntést. Az egyik a református egyház és a városháza közötti épü-
letcsere volt, a másik pedig az egyházak által igényelt közterület odaítéléséről szólt. 
Költségvetést is kiigazítottak, legtöbb pénzt az iskolaigazgatóság kapta.




