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• A megrendelések 
számának növekedé-
séről és merész terve-
zési ötletekről szá-
molt be a lapunk által 
megszólaltatott fiatal 
tervezői csapat és a 
velük dolgozó épület-
gépész. A magánszfé-
rában nem érződik az 
építési és befektetési 
szándék megtorpaná-
sa, sőt a pályázati le-
hetőségek még inkább 
cselekvésre sarkallják 
őket. A horribilis csík-
szeredai lakásárakról 
is kérdeztük őket.

KORPOS ATTILA

„Jelenleg úszunk a megrendelé-
sekben, panaszra nincs okunk” 
– kezdte B. Hunor a falon lévő táb-
lázatra mutatva, melynek oszlopai 
majdnem tele voltak a jelenlegi 
tervezési projektekkel. Ezek kö-
zött felfedeztünk családi házakat, 
rendezvénytermeket, lakóparkot, 
garázst és panziókat is. Társa, K. 
Dániel abban látja a dolog realitá-
sát, hogy a tavaly és most sorra ke-
rülő tervezésekre és építkezésekre 
az elmúlt években gyűjtötték össze 
az anyagiakat a megrendelők, így 

a pénz ezen része már biztosítva 
van. Ugyanakkor többen vannak a 
megrendelők között külföldön dol-
gozó, de hazaköltözésen gondol-
kodó személyek is. „Az ő anyagi 
stabilitásuk nem változott, sokkal 
többet tudnak félretenni egy itt-
honi munkavállalóval szemben” 
– fűzték hozzá, a megrendelői kor-
osztályt a 20–35 évesek közé so-
rolva. „Szóval nem beszélhetünk 
pénzszűkéről ebben a szegmens-
ben jelenleg: aki építeni akar, az 
építeni is fog” – jegyezték meg. 
Szerintük egyébként az ő területü-
kön, vagyis a tervezések terén leg-
hamarabb egy-másfél év múlva je-
lentkezhet a koronavírus-járvány 
miatti visszaesés, ami a gazdaság-
ban már most tapasztalható.

Tőke máshonnan

„Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a magánszférán 
túl egyre több beruházás van 
az állami szférában is. Iskolák, 
művelődési házak felújítása és 
középületek rendbetétele is kezd 
gyakorivá válni” – tudtuk meg B. 
Ádámtól, aki épületgépészettel 
foglalkozik. Az állami és az eu-
rópai uniós finanszírozású beru-
házások száma fokozatosan nőtt 
az elmúlt években, de a magyar 
állam által biztosított pályázati 
pénzekre mindez hatványozottan 
igaz: megnőtt a kereslet, és nö-
vekvő tendencia mutatkozik ezek 
lehívására – így gyakran találkoz-
nak ők is ilyen megrendelésekkel.

Mediterrán trend, 
ami nem illik ide

A tervezők abban egyetértettek, 
hogy a térségben széles a palet-
ta a lakóházak tervezése terén. A 
kis alapterületű, emelettel ren-
delkező, az építési környezetbe 
beleillő házak mellett van igény a 
tradicionális házakra is. Ellenben 
modern, mediterrán típusokból 
találkoznak a legtöbbel: azt ta-
pasztalják, az emberek valóság-
gal szerelmesek lesznek ebbe a 
típusba. „Lapos tetejű vagy csak 
nagyon enyhe szögű, 20 fokos te-
tőzettel szeretnének egyszintes 
házat építeni. Városi környezet-
ben még úgy-ahogy, de a termé-
szet közepén, például egy erdő 

mellett sehogy sem néz ki. Tenger-
parti házikó ötletével is érkeznek, 
amelynek a hőszükséglete két la-
kóházéval ér fel. Szépek, de nem 
a székelyföldi épített környezetbe 
valók” – érveltek. Ilyen esetekben 
megpróbálják lebeszélni a meg-
rendelőt és más variánsokat is ké-
szítenek, ám a végső szó mindig a 
kliensé. Más esetben az általános 
rendezési terv (PUG) is meghatá-
rozza a tető dőlésszögét, így kivi-
telezhetetlen a terv.

A növekvő lakásárakról

A növekvő csíkszeredai lakásárak-
kal kapcsolatban érdekes összefüg-
gésre hívták fel a fi gyelmet. „Irreális 
küszöböt értek el a tömbházlakások 
árai. Egy kétszobás lakás árából egy 
140 négyzetméteres családi 
házat lehet építeni, ameny-
nyiben a területért nem kell 
fi zetni. Nem véletlen, hogy 
sokan gyűjtenek inkább és 
házba költöznek, nem só-
várognak, hogy mikor esik 
vissza a tömbházlakások ára” – 
magyarázta Dániel az egyre több 
megkeresés lehetséges okát. Tudat-
ta, újabban kisebb lakóparkok épí-
tésében gondolkodnak a környék 
nagyobb befektetői. „Ezért is folyik 
egyre ádázabb harc a beépíthető te-
rületek piacán” – mutattak rá, meg-
említve, hogy Csíkszereda vonzás-
körzetében akár 25 eurót is elkérnek 
egyetlen négyzetméterér.

Úsznak a megrendelésekben
Nem panaszkodnak a tervezők, szerintük később fordulhat a kocka

A megkérdezett tervezők szerint is irreális küszöböt 
értek el a tömbházlakások árai Csíkszeredában

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA

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

E hónap elején kezdték el az 
újabb építésű ingatlanok elle-

nőrzését a polgármesteri hi-
vatal szakemberei, hiszen 
az intézmény célja ezen a 
téren is rendet teremteni 
a községben – fejtette ki 
lapunknak Ülkei Zoltán 
bögözi polgármester. Mint 
mondta, a törvényeknek 
megfelelően az építkezés-

hez szükséges terveket, engedé-
lyeket vizsgálják.

Nem büntetni akarnak

„Nem az a célunk, hogy büntetéseket 
rójunk ki, inkább segíteni szeretnénk 
az embereknek, hogy legalitásba ke-
rüljenek az épületeik” – fogalmazott 
az elöljáró. Büntetésre az számíthat, 
aki kevesebb mint három éve épít-
kezett és nem szerezte be a szüksé-
ges dokumentumokat. Az intézmény 
azonban ez esetben is a jogszabályok 
által meghatározott minimális bünte-
tést, azaz ezer lejes bírságot szab ki. 
Harminc napon belül pedig csak az 
összeg felét kell befi zetni. Aki három 
évnél régebben építkezett, azt a hi-
ányzó iratok beszerzésére kötelezik. 

Erre mindkét esetben egyéves hala-
dékot kap az érintett.

Az épületek elbontása mellett 
egyébként csak drasztikus esetben 
döntenek, például ha az építkezés 
közveszélyes helyzetet eredményezett 
és nincs semmilyen más lehetőség en-
nek javítására. A szükséges iratok be-
szerzése nemcsak a hivatal, de a lakók 
érdeke is, hiszen így gondok nélkül 
lefolytatható például egy örökösödési 
eljárás, valamint a közművekre való 
csatlakozás is megoldhatóvá válik – 
magyarázta Ülkei. Utóbbival kapcso-
latban kiemelte, a szennyvízhálózat 
kiépítésén is azért dolgozik az ön-
kormányzat, hogy arra minél többen 
csatlakozzanak, ez viszont csak akkor 
lehetséges, ha rendezett ingatlanpapí-
rokkal igénylik ezt a lakók. Hozzátette, 
azt is fontos tudni, hogy a későbbiek-
ben akár megyei szintű, építkezéssel 
kapcsolatos ellenőrzések is lehetnek a 
községben, és nem biztos, hogy abban 
az esetben is ennyire elnézők lesznek 
a szakemberek.

Volt probléma

Noha nemrég kezdődtek az ellenőr-
zések, már találkoztak olyan eset-
tel, hogy egy épület túl közel volt a 
közterülethez, ezért az előtte lévő út 
beszakadt. Mivel az ingatlan tulaj-
donosa nem rendelkezett az építke-

zéshez szükséges dokumentumok-
kal, a keletkezett kár megtérítése és 
a probléma kiküszöbölésének költ-
sége is őt terheli.

Rendet teremtenének Bögöz községben – ellenőrzik az építkezési papírokat
• Az új építésű ingatlanok ellenőrzésébe fogott Bö-
göz község polgármesteri hivatala, amelynek mun-
katársai a szükséges tervek és engedélyek meglétét 
vizsgálják. A cél, hogy legalitásba kerüljenek az épü-
letek, és ne legyenek gondok például a közművekre 
való csatlakozások esetén.

Az újabb építésű házakat 
ellenőrzik Bögözben 
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