
beruházás
2 0 2 0 .  S Z E P T E M B E R  1 0 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K6 A K T U Á L I S #ifj úsági lakások  #napközi  #támogatás

Bérlőkből tulajdonosok?
Végéhez közelít az ANL-s lakások eladása

K O V Á C S  E S Z T E R

Többlépcsős eladhatósági fo-
lyamat végső szakaszába ért a 
székelyudvarhelyi ANL-s laká-

sok áruba bocsátásának ügye: a helyi 
polgármesteri hivatal még 2016-ban 
kezdte el az eljárást, az eladás pontos 
feltételeit most egy tanácsi határozat-
tervezet formájában tárják az önkor-
mányzati képviselő-testület elé.

Részletre is

A dokumentumban egyebek mellett 
azt is tisztázzák, hogy kik jogosultak 
az ifj úsági lakások megvásárlására. 
Ezek szerint azok a bérlők kérvényez-
hetik a vásárlást, akik megszakítások 

nélkül legalább egy évig bérel-
ték már az ingatlant, nincs 
a tulajdonukban más lakás 
(csak ingatlantulajdon-rész, 
amelynek hasznos felülete 
nem haladja meg a 37 négy-
zetmétert). A Cserehát és Kiss 
Gergely utcákban lévő, ösz-

szesen 254 lakrészt egyszeri 
kifi zetéssel, illetve részletfi zetési 

lehetőséggel is meg lehet vásárolni: 
részletfi zetés esetén 15, 20, illetve 25 
éves törlesztési időszakot határoz-
nak meg. Ugyancsak a részletfi zetés 
feltétele, hogy a vásárlási ár 15 szá-
zalékát előlegként, egy részletben 
kell kifi zetnie a vásárlónak. Egyéb-
ként fontos adalék az is, hogy – bár 
az eladhatóság előkészítését és az 
áruba bocsátást Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala bonyolítja – 
az eladásból befolyó összeg nem ma-
rad helyben, hiszen azt az Országos 

Lakásügynökséghez utalják vissza, 
amelyet a hivatal újabb ifj úsági laká-
sok megépítésére fordít majd. A város 
tehát konkrét bevételhez nem jut a la-
káseladásból, ellenben az előkészítő 
eljárásra jelentős összeget, több mint 
100 ezer lejt fordítottak a helyi költ-
ségvetésből.

Lakásonként, tömbházanként 
változhat az ár

A lakások tényleges eladási árát a 
Hivatalos Közlönyben is megjelent, 
négyzetméterenkénti egységár alap-
ján számolják majd ki, amelyből 
levonják az ingatlanok úgynevezett 
amortizációs értékét, tehát hogy 
megépítésük és használatba adásuk 
óta mennyit csökkent azok értéke. 
Az így kapott négyzetméterenkén-
ti ár alapján számolják majd ki az 
egyes lakások eladási árát, de fontos 
adalék az is, hogy a tömbházak kö-
zös felületei (kazánház, lépcsőház 
stb.) is beleszámolódnak majd a 
teljes árba. A határozattervezetben 
egyébként azt is leszögezik, hogy 
például a saját hőközponttal ren-
delkező tömbházaknál a rendszer 
adminisztrációját továbbra is a 
polgármesteri hivatal végzi, mind-
addig, amíg a lakásokat fele plusz 
egy arányban meg nem vásárolják 
a lakók. Az ingatlanok tulajdon-
joga akkor ruházódik át a vevőre, 
amikor a teljes kifi zetés megtör-
tént, addig továbbra is a város ügy-
kezelésébe tartoznak majd. 

Összetett az áruba bocsátás

Az eladhatósági eljárás első lépé-
seként a tömbházak topográfi ai fel-

mérését kellett elvégezni. Elsőként 
az épülettömböknek kellett felke-
rülniük a csereháti területre, ezt 
követően pedig a lépcsőházak alatti 
területeket kellett kiszakítani. A ka-
taszteri hivatalhoz adták le a terü-
letek és épületek telekkönyvezésé-
hez szükséges dokumentációt, ez a 
forduló 2018 végén járt le. Második 
lépésként a lakások telekkönyvezé-
se kezdődött el 2019. január 9-én, az 
így összeállt dokumentáció tavaly 
márciusban előbb a kataszteri hiva-
talhoz, majd közjegyzőhöz került. 
Az árszámításhoz továbbá minden 
lakrésznek az energetikai bizony-
latát is el kellett készíteni. Az így 
összeállított teljes dokumentációt 
az Országos Lakásügynökségnek is 
jóvá kellett hagynia. 

A Csereháti Bérlők Egyesüle-
tének korábbi összesítése alapján 
mintegy 150 bérlő jelezte, hogy 
megvásárolná az ingatlant, a laká-
sok egyenkénti árának kiszámolása 
után derül majd ki, hogy hányan 
tartanak ki szándékuk mellett.

Az egységárat alapul véve, 
nagyságuk szerint határozzák 
meg a lakások árát

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

• Révbe érnek a csereháti bérlők, akik szeretnék 
megvásárolni azokat az ifjúsági lakásokat, amelyek-
ben laknak: elkészült ugyanis a lakáseladás sza-
bályzata, amely egyebek mellett az árszabásról és a 
vásárlási feltételekről is rendelkezik. A Csereháton 
összesen 254 ingatlan válik így eladhatóvá.
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K étszintes, konyhával is ellátott 
napközi otthont építenek Szé-

kelyszentkirályon – a munkálatok 
jövőre fejeződnek be. A hetven fé-
rőhelyes tanintézettel a szülők min-
dennapjait szeretné megkönnyíteni 
az oroszhegyi önkormányzat, amely 
pályázati pénzből építkezik.

Hosszú távú fejlesztési stratégiá-
jukat követve döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy napközi otthont épít 
az Oroszhegy községhez tartozó Szé-
kelyszentkirályon. Ennek érdekében 
az Országos Vidékfejlesztési Prog-
ramban (PNDL) pályáztak támoga-
tásért, így kezdhették el a 3 millió lej 
értékű beruházás kivitelezését. 

A régi óvodához tartozó területet 
választották ki az elképzelés megva-
lósításához, ahol a korábbi intézetet 
teljesen el kellett bontani, mivel a 
szakértők szerint alkalmatlan volt a 
felújításra. A régi tornaterem épületét 
ugyanakkor kibővítették, valamint an-
nak alapját is megerősítették, hogy egy 
újabb emeletet építhessenek rá. Így az 

új napközi otthon 580 négyzetméter-
nyi hasznos felülettel fog rendelkezni. 
Egyebek mellett lesz benne megfelelő 
mennyiségű mellékhelyiség, közössé-
gi és tantermek, valamint konyha is, 
ahol főzni lehet. A beruházás kéthar-
mada már elkészült, vagyis 
állnak az intézet falai és a 
tetőszerkezet is megépült. A 
külső vakolások befejeződ-
tek – jelenleg festenek –, 
valamint a belső munkála-
tokkal is jól halad a kivitele-
ző. Amint elkészül az épület, 
kezdődnek a tereprendezési munká-
latok, amelyek részeként játszóteret 
is létrehoznak. Előreláthatólag jövőre 
fognak befejeződni a munkálatok. Jó 
hír egyébként, hogy a Székelyudvar-
helyhez közeli községben pozitív a 
születési arány: tavaly 63-an születtek 
és 47-en hunytak el Oroszhegy község-
ben. Jelenleg 155 óvodás korú gyerek 
él a községben, az új napköziben 70 
kicsivel tudnak majd foglalkozni, ösz-
szesen négy csoportban. (F. Sz. B.)

Napközi otthont építenek

Tehetséges gyerekeket támogatnának
Magyarország számára a tehetséggondozás nemzetstratégiai kérdés, 
ezért kulcsfontosságú, hogy legyen egy speciális intézményrendszer, 
amely felkészíti a jövő politikai, gazdasági, kulturális elitjét – mondta 
Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke 
tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Olyan tehetséges fiatalokra van 
szükség, akik „elkötelezetten patrióták”, ugyanakkor jól ismerik a körülöt-
tük lévő világot és értik Magyarország helyzetét, beágyazódását a globali-
zálódó világba, jelentette ki. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai 
államtitkára közölte: az MCC az általános iskola felső tagozatán, a közép-
iskolákban, a felsőoktatásban tanuló tehetségeknek és a diplomás fiatal 
felnőtteknek is ad képzést. Elmondta, terveik szerint a 19 megyeszékhe-
lyen és 16 másik magyarlakta városban is jelen lesz a Kárpát-medencében 
az MCC. Hozzátette, céljuk az, hogy mintegy 10 ezer fiatallal tudjanak 
foglalkozni, ami a jelenlegi szám mintegy négyszerese. (MTI)
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