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Sportbázisokat, művelődési 
házakat vennének át az államtól 
az önkormányzatok. Sepsiszent-
györgy polgármestere elmondta, 
az RMDSZ törvénykezdeménye-
zése megkönnyíti az egyébként 
nehézkes folyamatot.

 » BÍRÓ BLANKA

O rszágos szinten 858 ingatlant 
számoltak össze, melyeket 
az önkormányzatok átvenné-

nek az államtól, ezek között vannak 
sportbázisok, a szakszervezetek mű-
velődési házai, laktanyák – számolt 
be csütörtöki sajtótájékoztatóján An-
tal Árpád.

Könnyítő
törvénykezdeményezés
Sepsiszentgyörgy polgármestere el-
mondta, ezzel az adattal az RMDSZ 
törvénykezdeményezését támasztják 
alá, amely megkönnyíti, hogy ezek 
az ingatlanok átkerüljenek az önkor-
mányzatokhoz, akkor is, ha a jogi 
helyzetük tisztázatlan, nincsenek te-
lekkönyvezve. A tervezetet elfogadta 

a képviselőház és a szenátus bizottsá-
gain is átment. Feltételként az áll ben-
ne, hogy az önkormányzatok 2023 vé-
géig kell megoldják a telekelést azon 
ingatlanok esetében, melyekre igényt 
tartanak. A polgármester felidézte, 
harmincéves történet, hogy az önkor-
mányzatok átvennének ingatlanokat, 
hogy felújítsák, rendeltetést találja-
nak ezeknek, ám a pénzügyminisz-
térium vagy az igazságügyi miniszté-
rium sorozatosan visszautasította a 
kéréseket. Arra hivatkoztak, hogy az 
ingatlanok nincsenek azonosítva, ám 
erre az államnak soha nem volt pénze 
vagy ideje. Például Brassó belvárosá-
ban a hadsereg egyik műemléképü-
letét próbálja évek óta megszerezni a 
városvezetés.

Kérik a lőteret, a kultúrpalotát, 
átvennék a régi vágóhidat
Az évek óta tartó többszöri próbálko-
zás után újra kezdeményezi a sepsi-
szentgyörgyi önkormányzat a haszná-
laton kívül levő lőtér és kultúrpalota 
megszerzését. A régi vágóhíd tönkre-
ment műemléképületének átvételéről 
is zajlanak egyeztetések. A csütörtöki 
tanácsülésen megszavazták, hogy 
elindítják a folyamatot a lőtérre és a 

kultúrpalotára vonatkozóan. Antal 
Árpád felidézte, a szakszervezetek 
művelődési házának átvételére évek-
kel ezelőtt elkészült egy kormány-
határozat, a fejlesztési minisztéri-
um jóváhagyta, ám az igazságügyi 
minisztérium nem, arra hivatkozva, 
hogy az átadás csak akkor történhet 
meg, ha az épület használati jogával 
rendelkező szakszervezet is egyetért. 
„Ez abszurd kifogás volt, mert a kom-
munizmusban működő szakszerve-
zet tulajdonának jogutódlását azóta 
sem rendezték, nincs olyan entitás, 
amely az átadásba beleegyezzen”- 
részletezte a polgármester. Most más 
irányból próbálkoznak, azt a megol-
dást javasolva a kormánynak, hogy 
vonja vissza a használati jogot a nem 
létező felhasználótól. Bebizonyít-
ják, hogy a nem létező felhasználó 
rosszhiszeműen gazdálkodott az in-
gatlannal, hiszen az jelenleg szinte 
romos állapotban van, a belváros 
szégyenfoltjának számít. Másik hatá-
rozatában az önkormányzat a közös 
temető melletti katonai lőtér mint-
egy 70 hektáros területét kéri. Erre is 
több sikertelen próbálkozás történt, 
a honvédelmi minisztérium legutóbb 
arra hivatkozva utasította vissza a 

TÖBB MINT 800 INGATLANT VENNÉNEK ÁT AZ ÁLLAMTÓL, MEGMENTENÉK A LÉTESÍTMÉNYEKET AZ ÖNKORMÁNYZATOK

Felújítanák, hasznosítanák a régi épületeket

Koncert helyett ezúttal oltásért állhatnak majd sorba a vakcinát igénylők a kolozsvári új sportcsarnoknál
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kérést, hogy az „új politikai- kato-
nai kontextusban minden lőtérre 
szüksége van a hadseregnek”. Ez 
viszont nem helytálló, mert a sep-
siszentgyörgyi lőtér használatára 
2011 óta nincs engedély, miután 
egy onnan kilőtt puskagolyó egy 
kertészkedő férfi  mellett süvített el. 
Azóta a sepsiszentgyörgyi katonák 
Csíkszeredában szervezik a lőgya-
korlatokat. Újságírói kérdésre vála-
szolva a polgármester elmondta, a 
Mikes Kelemen utcai egykori vágó-
híd műemléképületét is próbálják 
átvenni. Az ingatlan állami tulaj-
donban, a Román Autós Klub (ACR) 
kezelésében van. Ez utóbbinak a 
Kovászna megyei szervezete meg-
szűnt, az ingatlan már a brassóihoz 
tartozik, amely le is mondana róla. 
A művelődési igazgatóság kimozdí-
totta az ügyet a holtpontról, amikor 
bűnügyi eljárást indított, amiért 
a műemléképületet nem tartják 
megfelelően karban. A pénzügymi-
nisztérium viszont ez esetben is azt 
állítja, hogy az ingatlan nincs te-
lekkönyvezve, tehát gazdátlan, így 
átadni sem lehet. Erre a helyzetre 
jelenthet megoldást az RMDSZ által 
kezdeményezett törvény.

 » Harmincéves 
történet, hogy az 
önkormányzatok 
átvennének in-
gatlanokat, hogy 
felújítsák, ren-
deltetést talál-
janak ezeknek, 
ám a pénzügymi-
nisztérium vagy 
az igazságügyi 
minisztérium 
sorozatosan 
visszautasította 
a kéréseket.

 » KRÓNIKA

A kolozsvári új sportcsarnokban 
szerveznek két hét múlva oltá-

si maratont. A május 14–17. közötti, 
Együtt Kolozsvárért! mottójú oltásso-
rozatot a Iuliu Hațieganu Orvosi Egye-
tem szervezi az érintett hatóságokkal 
együttműködve. A tervek szerint a BT 
Arénában éjjel-nappal oltják majd a 
jelentkezőket a Pfi zer–BioNTech cégek 
vakcinájával. Anca Dana Buzoianu, a 
kolozsvári orvosi egyetem rektora köz-
leményében rámutatott: a felsőfokú 
intézmény felelősségének érzi, hogy 
kivegye részét az oltási kampányból. 
Úgy vélte, a maraton révén megterem-
tik a lehetőséget a többezres várólistá-
kon lévő kolozsváriaknak, hogy beol-
tassák magukat és visszatérhessenek 
régi életükhöz. Kolozsvárhoz hason-
lóan az említett hétvégén Marosvásár-
helyen, Bukarestben, Jászvásáron és 
Craiován zajlik majd oltási maraton 
az orvosi egyetemek szervezésében. A 
kincses város országos szinten éllovas 

az oltakozásban, Emil Boc polgármes-
ter tájékoztatása szerint a lakosság 40 
százaléka már be van oltva. Egész hét-
végés oltási maratont eddig Temesvá-
ron szerveztek, az akció keretében kö-
zel 7000-en kapták meg a koronavírus 
elleni vakcinát.

Ugyanakkor az ortodox húsvét hét-
végéjén már a nagyváradiaknak sem 
kell hazarohanniuk este nyolcra, 
péntekre virradóra enyhítenek a kor-
látozásokon. Bihar megye székhelyén 
csütörtökön 3,09 ezrelék volt a fer-
tőzöttségi ráta, ezért a megyei vész-
helyzeti bizottság délutáni ülésén úgy 
döntött, hogy feloldja az eddig érvé-
nyes hétvégi korlátozásokat. Az aktív 
fertőzöttek számának csökkenése a 
fi tnesztermek megnyitását is lehetővé 
tette. Bihar megyében már egyetlen 
településen sincs 7,5 ezrelék fölötti 
fertőzöttségi ráta, és 4 ezrelék fölött is 
csupán öt település található.

Nagyváradon szerdáig 70 810 sze-
mély kapta meg a koronavírus elleni 
oltás első adagját, ez a lakosság 38,05 

százalékát teszi ki. Mindkét adagot 27 
693 személynek sikerült beadni (14,66 
százalék) – ismertette csütörtökön 
Florin Birta polgármester. Az elöljáró 

szerint az oltási eredmények nem a 
legjobbak, ezért 10 új oltópont megnyi-
tását kérték a kormánytól, ahol a Pfi zer 
vakcináját kapják majd a jelentkezők.

Oltási maratont szerveznek május közepén több nagyvárosban




