
M
ar

os
sz

ék
Csíkszék

2 0 2 1 .  Á P R I L I S  2 1 . ,  S Z E R D A A K T U Á L I S 3#költségvetés  #önkormányzat  #rendezvényterem

KOVÁCS ATTILA

Két helyi önkormányzati kép-
viselői tisztséget kellett betöl-
teni Csíkszeredában, miután 

korábban Kálmán Dénes elhunyt, il-
letve Marius Țepelușt alprefektussá 
nevezték ki. Utóbbi ebben a minősé-

gében volt jelen a helyi költségvetés 
elfogadása érdekében összehívott 
tegnapi rendkívüli tanácsülésen, 
ahol elmondta, közel tíz évet dolgo-
zott a testületben, és minden elfo-
gadott határozattal a város javára 
törekedett. Sok sikert kívánt az új 
kollégáknak, egyúttal biztosította az 
önkormányzatot, hogy hivatalának 
ajtaja nyitva áll előttük, és bízik a 

jó együttműködésben. Az új önkor-
mányzati képviselők, az RMDSZ ré-
széről Varga Csaba, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) képviseletében Erős 
Maria – miután már mandátumaikat 
érvényesítette a bíróság – letették az 
esküt, és csatlakoztak a testülethez.

Jelentős késlekedés

Az idei költségvetésről elöljáró-
ban Korodi Attila polgármester azt 
mondta, a beruházások mellett a 
közösségi élet építését tűzték ki cé-
lul, ennek megfelelően a különböző 
programok számára is több pénzt 

különítettek el. Emlékeztetett, az or-
szágos költségvetés elfogadásának 
késlekedése miatt csak most, ápri-
lis vége felé lehet elfogadni a helyi 
büdzsét, amikor már közbeszerzési 
eljárásokat kellene folyatni és ter-
veket készíteni. Csíkszereda költ-
ségvetése idén 241,7 millió lejt tesz 
ki, ebből a fejlesztésekre szánt 139,8 
millió lej a meglévő 61,7 milliós 
tartalékot, az 53,2 millió lej értékű 
uniós támogatást és a 16,1 milliós 

kormánytámogatást is tartalmazza; 
továbbá 4,5 millió lej származik a 
fenntartásból átcsoportosított ösz-
szegből, illetve 4,3 millió a lakók 
kozzájárulása a hőszigetelés-
hez. Működési költségekre, 
fenntartásra, különböző 
programokra a büdzsé több 
mint 40 százalékát, azaz 
101,8 millió lejt terveznek 
költeni. Miután a testület 
elfogadta a tervezetet, arról is 
szavaztak a képviselők, hogy ötéves 
időszakra fogják kiszervezni ver-
senytárgyalás során a városi közvi-
lágítási szolgáltatást.

241 millió lejjel számolnak
Elfogadták a csíkszeredai büdzsét: 139,8 millió lej jut fejlesztésre, 101,8 millió működésre

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi Petőfi  téren, a 
vár szomszédságban lévő eme-

letes lakóházban, az úgynevezett 
Kárász-házban 2018. szeptember else-
jéig működött a házasságkötő terem. 

Keresztes Gyula Marosvásár-
hely régi épületei című köny-
vében olvashatjuk, hogy 
az egyemeletes lakóház 
klasszicizáló homlokzata, 
de főleg belső építészeti ki-
alakítása és az alkalmazott 

iparos-festészeti munkák érté-
kéért és szépségéért építészeti műem-
lékként tartják nyilván. Az épületet a 
XIX. század első évtizedében egy gaz-

dag kereskedő család építtette lakás 
és üzlet számára. A kosárívű kapube-
járat kőkeretes, a kapualj mennyezete 
boltozatok sorozata, melyet klasszikus 
mintájú díszítőfestése tesz széppé. Az 
oldalfalakon falképek láthatók, me-
lyeknek nem annyira művészi érté-
kük, hanem romantikus tárgyuk adja 
szépségét. Az épület földszinti részén 
két üzlet található, ezek a helyiségek 
a városi lakásgazdálkodási vállalat, a 
Locativ tulajdonában vannak. Egyik-
ben egy cipőüzlet működik, a másikat 
pedig jelenleg versenytárgyaláson 
próbálják bérbe adni.

Még nem döntöttek

A két üzlet között van a kovácsolt-
vas kapus bejárat, amelyen fel le-

het jutni a felső termekbe. Az eme-
leti termek, ahol 1986-tól 2018-ig a 
polgári esküvőket kötötték meg, a 
várigazgatósághoz tartoznak. Mint 
Marius Libeg, a városháza illeté-
kese kérdésünkre elmondta, a vár-
igazgatóság nemrég tájékoztatta a 
városvezetőt arról, hogy az épület 
üresen áll. Soós Zoltán az elkövet-
kező időszakban fogja eldönteni, 
hogy milyen rendeltetése legyen a 
volt házasságkötő teremnek. Elő-
reláthatólag valamilyen kulturális 
célra használják majd a főtéri, im-
pozáns épületet. Jelenleg Maros-
vásárhelyen a polgári esküvőket 
a várban lévő új házasságkötő te-
remben tartják. 

Új funkciót adnak a marosvásárhelyi volt házasságkötő teremnek
• Több mint két éve üresen, kihasználatlanul áll Maros-
vásárhelyen a volt házasságkötő terem. A várigazgató-
sághoz tartozó épület új rendeltetését a jelenlegi város-
vezetőnek, Soós Zoltán polgármesternek kell eldöntenie. 

Egyelőre senki nem nyitja ki 
ezt a kaput, immár két éve. 
Sorsáról hamarosan döntenek 
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MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK,
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• Vita nélkül fogadta el az önkormányzati képviselő- 
testület Csíkszereda 2021-es költségvetését tegnap 
délután. A rendkívüli ülésen két új képviselő is letette 
a hivatali esküt, így ők is a testület tagjaivá váltak.

Marius Țepeluș ezúttal nem 
önkormányzati képviselőként, 
hanem alprefektusi 
minőségében volt jelen a helyi 
költségvetés elfogadásán
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