
Több ezren dolgoztak ott

A Vasúti Építőanyag- és Gépgyár-
tó Vállalat (IPICCF) és a szomszé-
dos Erdőgépesítési, Szállítási 
és Útépítési Egység (UMTCF) 
az 1970-es, ’80-as években 
több mint háromezer embernek 
biztosított munkát, az 1989-es 
változások után megtörtént a 
privatizáció, majd később a cégek 
Csibi István vállalkozó érdekeltsé-
gébe kerültek. Legtovább, 2008 
januárjáig az IPICCF jogutódja, a 
Hamerock Metall Rt. üzemelt, ak-
kor az alkalmazottak tömegesen 
távoztak a kirobbant munka-
konfliktus nyomán. A munka az-
után nem indult újra, a Hamerock 
Metall és az UMTCF-HAR nevet 
viselő cég ellen az adósságok 
miatt csődeljárás indult, a per 
2015-ben fejeződött be, a cégeket 
felszámolták.
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• Nem tudta értéke-
síteni a tulajdonos a 
Csíkszeredában több 
éve megvásárolt egy-
kori iparvállalatok, a 
Hamerock (korábban 
IPICCF) és az UMTCF 
területét és ingatlan-
jait, amelyekből a leg-
többet lebontottak. A 
lepusztult területen 
ipari park létesítését 
szeretné a tulajdo-
nos, ennek érdekében 
urbanisztikai bizony-
latot is kért.
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N égy évvel a tulajdonos-
váltás után sem történt 
változás, Csíkszeredában 

a két egykori iparvállalat lebon-
tott épületeinek helyén továbbra 

is romos terület látható, 
mindössze a Hargita utcá-
ra néző két megviselt álla-
potú irodaépület áll még. 
Egy székelyudvarhelyi cég 
csődeljárás nyomán, érté-

kesítési céllal vásárolta meg 
a több mint 5 hektáros területet, 
a volt üzemcsarnokok, műhelyek 
legnagyobb részét a két irodaház 
kivételével le is bontották. Az érté-

kesítési folyamatot először késlel-
tette, majd le is állította egy csíksze-
redai céggel kezdődött, elhúzódó 
pereskedés, mivel utóbbi sajátjá-
nak tartotta a terület egy részét és 
néhány épületet. Noha ezt a pert a 
székelyudvarhelyiek megnyerték, a 
csíkszeredai vállalkozás újabb pert 
indított, amelyet szintén elveszített, 
most pedig egy harmadik, ezúttal a 
tulajdonos cég által indított bírósá-
gi eljárás befejezésére várnak, hogy 
kilakoltathassák őket – tudtuk 

meg Pethő Józseft ől. A vállalkozás 
ügyvezetője szerint a perek miatt, 
amelyeket a telekkönyvekbe is je-
gyeznek, nem tudott érdemben le-
hetséges befektetőkkel tárgyalni a 
teljes ipari terület hasznosításáról.

Elmaradt fejlesztés

Mivel a területhez tartozó telek-
könyvek egy részét sikerült egysé-
gesíteni, időközben úgy tűnt, mégis 
létrejött egy üzlet. 2018-ban egy 

csíkszeredai vállalkozás megvásá-
rolta a két, Hargita utcához közeli 
irodaházat, és tízezer négyzetmé-
ter területet, hogy klinikát, illetve 
palliatív ellátást biztosító központot 
hozzon létre. Ez azonban nem való-
sult meg, és mint Pethőtől megtud-
tuk, a vásárló végül nem fi zette ki a 
vételárat, ezért a terv meghiúsult, 

az üzletet visszamondták. Nemrég 
a csíkszeredai polgármesteri hi-
vataltól urbanisztikai bizonylatot 
váltott ki annak érdekében, hogy a 
területen ipari park létesülhessen 
– ismertette Pethő, hozzátéve, mi-
vel ehhez kormányhatározatra van 
szükség, ezt kell kezdeményeznie. 
Úgy vélte, ha nem tudja eladni a te-
rületet, az ipari park létesítése egy 
jó lehetőség lenne a hasznosításra, 
mivel az oda befektető cégek men-
tesülnek az ingatlan- és telekadó 
fi zetése alól. „Ezek a tervek, hogy 
mi valósul meg belőlük, az kiderül. 
2016-ban, amikor megvásároltam, 
nem erre számítottam, ami történt” 
– értékelt a tulajdonos.

Ipari park lehet a romhalmazból
Visszamondott adásvétel, elhúzódó perek

Romok az egykori iparvállalatok 
helyén. Még bizonytalan 
a folytatás
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Marosvásárhelyen a lakók több 
mint fél éve nem fi zetnek sze-

métdíjat. Akkor lett új, ideiglenes 
szolgáltatója a városnak, és arról volt 
szó, hogy a városvezetés kidolgozza a 

szabályzatot, melynek alap-
ján a városháza adóügyi 
osztályán lehet majd tör-
leszteni a díjat. Ez azonban 
nem történt meg, így a sze-
mélyenkénti havi 10,3 lejes 
díjat nem lehetett az adókkal 

együtt fi zetni. Voltak olyan la-
kótársulások, amelyek a közköltséggel 
együtt továbbra is kifüggesztették és 
beszedték ezt a díjat. Az új városveze-

tés a városházán lévő valós állapotok 
felleltározásakor szembesült azzal, 
hogy ezt a díjat nem szedték be és a 
szolgáltatónak nem utalták át. Mivel 
utólag nem lehetett ezt az adóügyi 
osztályon beszedni, megoldást kellett 
találni.

Jövőbeli tervek

Az év végi utolsó tanácsülésen meg-
született a döntés az idei és jövő évi 
szemétdíjjal kapcsolatban is. A taná-
csosok elfogadták azt a szabályzatot, 
melynek alapján 2021 januárjától a 
kissé megemelt, 11,87 lejes személyen-
kénti havi köztisztasági díjat a város-
háza pénztárainál lehet törleszteni. 
Ahhoz azonban, hogy pontos összeget 
fi zessenek a lakók, jövő év március 

elsejéig kötelesek lejelenteni a hivatal-
nak, hogy a lakásban hányan laknak. 
Felmerült annak a lehetősége, hogy a 
tömbházlakók esetében a városháza 
bekérje az adatokat a lakótársulások-
tól, hiszen ott naprakészek az infor-
mációk. Végül arról született döntés, 
hogy ezt a nyilatkozatot online is be 
lehet nyújtani, bár mindeddig a vá-
rosháza honlapján nem jelent meg az 
erre vonatkozó formanyomtatvány. 
Aki elmulasztja ezt március elsejéig 
benyújtani, annak egy becsült, átla-
gos lakószámra számolják ki a köz-
tisztasági díjat egészen addig, amíg 
erről nyilatkozik.

Ki szedi be az elmaradást?

A Székelyhon érdeklődésére a köz-
területek szakigazgatóságának ve-
zetője, Florian Moldovan elmondta, 

hogy ami az idei köztisztasági díjat 
illeti, azt a szolgáltató cégnek kell 
beszednie a lakóktól. Az igazga-
tótól megtudtuk, korábban is úgy 
volt, hogy az előbbi szolgáltatónak 
szerződése volt a magánházakban 
lakókkal, a cégekkel és a lakótársu-
lásokkal, és így gyűjtötte be a szol-
gáltatásért a díjat. „A lakók tudják, 
hogy a szemetet elvitték és azért fi -
zetniük kell. Van, ahol a lakótársu-
lások összegyűjtötték az összeget és 

most – a szerződéskötés nyomán – 
átutalják azt a szolgáltatónak. Most 
a cégnek szerződést kell kötnie a la-
kótársulásokkal és a magánházban 
lakókkal. A megkötött szerződések 
alapján a cég visszamenőleg is be-
szedheti a díjakat, idénre. Jövőtől a 
városháza gyűjti be, majd utalja át 
nekik.” Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere korábban elmondta, 
hogy a lakóktól fél éve be nem gyűj-
tött szemétdíj 15 millió lejt tesz ki.

Nő a szemétdíj – jövő évtől mégis a városházán kell fizetni
• Marosvásárhelyen januártól a városháza adóügyi osz-
tályán lehet törleszteni a szemétdíjat, és annak érdekében, 
hogy pontos pénzt lehessen fizetni, nyilatkozni kell a háztar-
tásban élő személyek számáról. Az idei, júniustól elmaradt 
díjat a szolgáltatónak kell beszednie – ahogy tudja.

A lakók, magáncégek által termelt szemetet 
összeszedték, de a szolgáltatásért senki nem fizetett

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE




