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Focipálya magas adóbesorolással
Nagyon sokakat érdekel a szentegyházi egykori Vasas sportpálya körüli vita
• Áll a bál a szent-
egyházi egykori Va-
sas focipálya körül: a 
helyiek felháborodás-
sal vették tudomásul, 
hogy a több évtizedes 
hagyományokkal ren-
delkező – igaz, sok-
kal szebb napokat is 
megélt – helyi focicsa-
patot kitiltották saját-
jának vélt pályájáról. 
Az igencsak lerobbant 
állapotú létesítmény 
körül sok a kérdőjel.

KORPOS ATTILA

Búcsúmeccsre hívták a helyieket 
vasárnap, ugyanis a hírek sze-
rint a focipálya tulajdonosa be 

fogja zárni a létesítményt – ezzel a hír-
rel keresték meg lapunkat néhányan 
Szentegyházáról. A kialakult helyzet 
megértésére Kósa Csaba szentegyházi 
lakost, egykori labdarúgót kértük fel.

Sok az éves adó

„Tudtommal a sportpályát 2015-től 
kezdődően csődeljárási licitre írták 
ki, amely korábban a volt vasgyár 
tulajdonát képezte” – kezdte. Mint 
mondta, látszott, hogy egy sportsze-
rető ember kezébe került a pálya: 
bérmentve átadta annak használatát 
a csapatnak, pénzt is adott nekik, 
fűnyíró gépet is vásárolt. „A jelenlegi 
elakadás abból adódik, hogy a terület 
besorolás szerint nem zöldövezetként 
van regisztrálva a tanácsnál, hanem 
építkezési területként. Ennek megfe-
lelően pedig magas adó van kivetve 
rá, és mivel a helyzet tisztázása nyo-
mán nem jutott egyezségre a két fél, 
így bezárják a pályát” – világosított 
fel a sportegyesület korábbi elnöke. A 

helyiek azt fájlalják, hogy így a közös-
ség és a gyerekek sportpálya nélkül 
maradnak: délutánonként akár száz 
gyerek is összeverődött, a felnőttek is 
tudtak sportolni, beszélgetni.

Tervei vannak, de akadályozzák

Felkutattuk a jelenlegi tulajdonost. 
A csíkszeredai Lakatos Róbert meg-
erősítette, tavaly vásárolta meg a 
sportpályát. Négy év utáni sikertelen 
liciteket követően ő volt az egyetlen 
érdeklődő, így 350 ezer lejért jutott 
hozzá. „Gyönyörű szép helyről be-
szélünk, én első látásra beleszeret-
tem. Átadtam a focicsapatnak, hogy 
használják, a saját cégünk profi tadó-
jából támogattam őket. Le a kalappal 
azok előtt, akik vigyáztak a pályá-
ra” – mesélte. Nemrég a 18 740 négy-
zetméternyi területen – amelyen a 
sportpályán kívül szaladópálya, öl-
töző és egy lelátó is van – földmérést 
végeztetett, és beadta a dokumentá-
ciót új jogi besorolás elnyerésére. „A 
zöldövezet miért lenne létesítmény 

(román megnevezéssel teren const-
rucții) besorolás alatt? A szaladópá-
lya szintén. Az öltözőnek van egye-
dül épület jellege, de a zöld fű nem 
lehet építkezési terület” – világított 
rá a jelenlegi problémára, hiszen így 
évi 15 ezer lejes adóval (továbbá 524 
ezer lejes felhalmozott kamattal) van 
terhelve a teljes terület. Ebben azon-
ban nem talált partnerre a hivatal 
részéről, és több egyeztetés után sem 
sikerült megváltoztatni a pálya beso-
rolását. „Úgy egyeztünk a csapattal, 
hogy amíg rendeződnek a dolgok, ők 
átköltöznek máshová, hogy remélhe-
tőleg a tavaszi idényben már újból a 
saját pályájukon tudjanak játszani. 
Szó nincs arról, hogy kizártuk a he-
lyieket a pályáról” – jelezte, hozzáté-
ve ugyanakkor, annak is véget akart 
vetni, hogy állatokat legeltessenek 
a pályán, ami az elmúlt időszakban 
gyakran előfordult. Hosszú távon ko-
moly elképzelései vannak: sátortetős 
műgyepes focipályát építene. Ennek 
érdekében egyeztetett az FK Csíksze-
reda labdarúgóklub vezetőségével, 

akik edzők segítségével biztosíta-
nák a sportolást a gyerekeknek, így 
alközpontként működhetne a bá-
zis. „Szép dolgot szeretnék csinálni 
a gyerekeknek. Nekem ebből nincs 
pénzügyi hasznom, eddig sem volt, 
ezt én hobbiból csinálom. De nem 
tartom normálisnak a magas adó 
meglétét. El szeretném kerülni a jogi 
útra terelést, de nehéz úgy csinálni 
valamit, ha folyamatosan akadályok-
ba ütközöl” – fejtette ki véleményét. 

Nem törvényes

A másik oldal részéről Lőrincz Csaba, 
Szentegyháza újonnan megválasztott 
polgármestere tisztázta: az önkor-
mányzatnak szándékában állt vissza-
vásárolni a pályát, de az új felmérés 
nyomán közel háromszor akkora lett 
az értéke, mint ahogyan a vállalkozó 
hozzájutott, így pedig a hivatal szá-
mára megfi zethetetlen a sportpálya. 
„A vasgyár országos vállalat volt. 
A tulajdonában levő összes terület 
építkezési területként van bejegyezve 

mindenhol. Attól, hogy egy focipá-
lyáról beszélünk, az még a jelenleg 
érvényben levő jogszabály szerint egy 
építmény. Hiába van zöld fű minden-
hol, ha két domb elegyengetődik, már 
építményként kerül nyilvántartás-
ba” – magyarázta. Megerősítette, La-
katos Róbert valóban kérvényezte az 
átminősítést, de ez nem megoldható. 
„Valóban sajnálom, hogy ilyen magas 
az éves adó, de a törvényeket 
nem én hozom” – mutatott rá. 
Az önkormányzat lehetséges 
megoldásként már belekez-
dett egy másik pálya kialakí-
tásába, ott területrendezési 
munkálatok vannak jelenleg, 
hogy tavasszal tudjon hazai 
pályán játszani a csapat. „Az 
adóért cserébe felajánlottam, 
hogy kiveszi az önkormányzat bérbe 
a területet. Hogy ez a forgatókönyv 
fog megvalósulni, vagy peres úton 
oldjuk meg a kérdést, nem tudom. 
De lehet, hogy csak a törvényes út 
tudja véglegesen tisztázni az ügyet” – 
zárta a polgármester. 

A szentegyházi labdarúgópálya madártávlatból
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GERGELY IMRE

Szőcs Levente meghatározott 
időre szóló megbízatása ma kez-

dődik, és 120 napig érvényes, a ha-
tályos törvényeknek megfelelően. 
Amikor ez esedékes lesz, ki kell majd 

írni a versenyvizsgát a menedzseri 
tisztség betöltésére. Csergő közölte, 
Szőcs Leventével 2004 óta dolgozott 
együtt a múzeumnál, jól ismerik 
tehát egymást, és benne látja a ga-
ranciát, hogy a múzeum ügyeit, az 
ott folyó munkát zökkenőmentesen 
tovább tudja vinni a most kezdődő 
négy hónapos átmeneti időszakban. 

Szőcs Levente elmondta, nem tartja 
magát vezető, menedzser alkatnak, 
a jelen helyzet számára is új, fel-
adatának azt tartja, hogy a folya-
matban levő projekteket rendben 
végigvigyék. Még nem tudja, mi lesz 
négy hónap múlva, de egyelőre nem 
gondolkodott azon, hogy ideiglenes 
mandátumának lejárta után hosz-
szú távra is megpályázza-e majd a 

tisztséget – válaszolta az ezt fi rtató 
újságírói kérdésre. 

Az új polgármester tájékoztatást 
adott az intézménynél zajló 
felújítás helyzetéről is. A 
munkálatok késnek, a ki-
vitelező már kért és kapott 
egy két hónapos haladé-
kot, és most újra kéri ezt. 
Kijelentette, ő nem partner 
az ilyen késésekben, és ar-
ra számít, hogy rövid idő alatt befe-
jeződik a munkálat, hacsak valami 
nagy, objektív akadály nem jelent-
kezne – tette hozzá.

Szőcs Levente vette át a gyergyószentmiklósi múzeum vezetését

Szőcs Levente igazgatói 
megbízatása 120 napra szól
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• A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum 
volt igazgatója, a nemrég polgármesternek megválasz-
tott Csergő Tibor András dr. Szőcs Levente néprajzkuta-
tónak adta át az intézmény vezetését. 




