
M
arosszék

2021.  JÚLIUS 1. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 7#épületek  #fejlesztések  #tárgyalás

• Emeletes parkoló-
házakat alakítana ki a 
jelenlegi városvezetés 
a tömbháznegyedek-
ben lévő, kihasználat-
lanul álló kanházházak 
helyére Marosvásár-
helyen. Ugyanakkor 
a jogi felszámoló 
tulajdonában lévő 
épületekből is vissza-
vásárolnának, hogy 
edzőtermeket vagy 
kulturális központokat 
alakítsanak ki bennük.

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen negyven 
nagy méretű kazánház volt, 
amelyek biztosították a táv-

fűtést és a meleg vizet a tömbházla-
kóknak és intézményeknek. Miután 
a város által létrehozott Energomur 
cég csődbe ment, egy magyarországi 
vállalkozás vette át a szolgáltatást, 
de 2012-ben ez is kivonult a város-
ból. Maradt a tetemes adósság és az 
épületek, berendezések. Az adósság 
amiatt keletkezett, hogy a város-
vezetés több kölcsönt vett fel, hogy 
a legmodernebb berendezésekkel 
szerelje fel a kazánházak egy részét, 
kifi zetődővé téve a távhőszolgáltatás 
működtetését. Mégsem így történt, 
és ezen adósságok egy részét még 
most is fi zeti a város.

Kik a tulajdonosok?

A nagy méretű kazánházak egy része 
a jogi felszámolókhoz került, akik 

eladták, hogy behajthassák az adós-
ságokat. A polgármesteri hivataltól 
kapott kimutatás szerint jelenleg a 
24 kazánház magánkézben vagy cé-
gek tulajdonában van. Vannak olya-
nok, amelyekben üzletet, orvosi ren-
delőt alakítottak ki, de olyanok is, 
amelyek továbbra is üresen állnak. 
A jegyzék szerint nemcsak cégek és 
marosvásárhelyi magánszemélyek, 
de például szászrégeni, sőt Mára-
maros megyei magánszemélyek is 
birtokolnak egy-egy vásárhelyi ka-
zánházat. Ezenkívül vannak olyan 
épületek, amelyek még mindig a jogi 
felszámoló tulajdonában vannak és 
jelenleg is árulja őket. Érdekesség-
ként tesszük közzé, hogy az egyik 
kövesdombi kazánházat, amely 712 
négyzetméteres, kétszintes épület, 
929 000 lejért kínálják eladásra. Ez 

csak az első árverés, ami azt jelenti, 
hogy ha most senki nem veszi meg, 
akkor a következő alkalommal az ár 
feléért vagy annak egyharmadáért 
is tulajdonost válthat. A volt kazán-
házak egy része jelenleg is a város 
tulajdonában van, ezek közül a leg-
több olyan régi berendezésekkel is 
rendelkezik, amelyeket még nem 
értékesítettek ócskavasként.

Tervek és elképzelések

Nemrég helyi tanácsi határozattal 
az egyik Tudor lakótelepi, a Pok-

los patak partján lévő kazánházat 
használatba adtak a Tulipán utcai 
református egyháznak. Ez egy ki-
sebb méretű épület, és az egyház 
templommá szeretné átalakítani. 
Jelenleg a Tulipán utcai reformátu-
soknak egy imatermük van, és már 
több tíz éve kérték, hogy a város 
támogassa őket (telekkel vagy ezzel 
a hőközponttal), hogy templomot 
építhessenek. Soós Zoltán polgár-
mester a Székelyhonnak elmondta, 
felleltározták a város tulajdonában 
lévő kazánházakat, és nekifogtak 
rendeltetést keresni ezeknek. Egye-
lőre négy ingatlan körül elegendő 
hely van egy-egy könnyű szerke-
zetű emeletes parkolóház kiala-
kítására. Az elképzelés szerint a 
meglévő épületeket lebontják, és 
a felszabaduló területre építenék 

a parkolóházakat. Főként a Tudor 
lakótelepen van erre lehetőség, de 
más lakónegyedekben is keresik a 
megoldásokat. Megtudtuk, hogy 
felmerült annak a lehetősége is, 
hogy az üresen álló épületekben a 
helyi közösségek igénye sze-
rint kulturális központokat, 
edzőtermeket alakítsanak 
ki. Konkrét elképzelések 
még nincsenek, és minden-
képp konzultálni fognak a 
lakónegyedekben élőkkel, 
hogy közösen döntsenek az 
üresen álló, romló épületek sorsá-
ról. De Soós Zoltán azt szeretné, 
hogy a város visszavásárolja azokat 
a kazánházakat, amelyek még a 
jogi felszámoló tulajdonában van-
nak, és ezeknek is megtalálják a 
rendeltetését.

A Tudor lakótelepen több 
kazánház helyére emeletes 
parkolóházat építenek

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

pe
r

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2015 végén 

rendelte el Dorin Florea polgármes-
ter, Kiss Imola, a városháza gazda-
sági igazgatója, Maria Cioban volt 

jegyző, Claudiu Maior akkori 
alpolgármester, két akkori 
önkormányzati képviselő 
és az ASA 2013 Sportegye-

sület elnökének bíróság elé 
állítását. A vádirat szerint 2013-ban 
az akkori polgármester megszegte az 
érvényben lévő törvényeket, és a he-
lyi költségvetésből támogatást utalt 

a Marosvásárhelyi Futballklubnak. 
A közpénzből történt hétmillió lejes 
támogatás azért ütközött törvénybe, 
mert a sportklubnak adóhátraléka 
volt az állammal szemben, így nem 
kaphatott közpénzből támogatást. A 
DNA ügyészei szerint a várost 7 millió 
53 ezer lejes kár érte.

Most sem hirdettek ítéletet 

A több éve húzódó perben idén febru-
árban kimondták, hogy a bizonyítási 
eljárás során nem használhatják fel 

bizonyítékként a hírszerző szolgálat  
(SRI) által gyűjtött információkat: 
fényképeket, hangfelvételeket, jegy-
zőkönyveket. A vádlottak számára 
ez kedvező fejlemény volt. A Hargita 
Megyei Törvényszék honlapján meg-
jelent értesítés szerint első körben jú-
nius 3-án, majd tegnap kellett volna 
ítéletet hirdetni. Azonban mindkét al-
kalommal elhalasztották ezt, a legkö-
zelebbi tárgyalás július közepén lesz.

Simon Virág

Elmaradt Floreáék ügyében az ítélethirdetés
• Nem hirdettek ítéletet szerdán délben a volt maros-
vásárhelyi polgármester, Dorin Florea és társai ellen 
indított perben. A Hargita Megyei Törvényszéken július 
21-én lesz a következő tárgyalás.

A volt marosvásárhelyi polgármester 
és társai ellen közel hat éve tart a 
bírósági eljárás
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Visszavásárolnák  a kazánházakat
Emeletes parkolóházakat alakítanak ki ott, ahol a hely megengedi




