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TISZTÁZÓDHAT A KÉT ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÉVEK ÓTA MAGÁNAK KÖVETELT TERÜLET TULAJDONJOGA MAROSVÁSÁRHELYEN

Kórház sorsa is múlik a telekvita lezárásán
Többéves pereskedésnek, 
telekvitának vethet véget a 
Maros megyei önkormány-
zat múlt héten elfogadott, a 
marosvásárhelyi nagykórház 
körüli telek elosztásáról 
szóló határozata. Ahhoz 
azonban, hogy a vita végére 
valóban pont kerüljön, Ma-
rosvásárhely képviselő-tes-
tületének is meg kell szavaz-
nia a terület tulajdonjogát 
tisztázó előterjesztést.

 » SIMON VIRÁG

S oós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármestere rend-
kívül fontosnak tartja a 

nagykórház melletti terület tu-
lajdonjogának tisztázását, előre-
bocsátva: mihamarabb a városi 
tanács elé terjesztik a megyei 
önkormányzat által kínált meg-
oldást. A Gheorghe Marinescu 
utca, a nagykórház és a városi te-
mető által körülhatárolt 20 hek-
táros terület tulajdonjoga több 
mint tíz éve vita tárgya a városi és 
a megyei önkormányzat között. 
A nézeteltérés akkor robbant ki, 

amikor kormányhatározattal a 
terület nagy részét – beleértve a 
városi utat és a temető egy részét 
is – a Maros Megyei Tanácsnak 
adták át. A polgármesteri hiva-
tal megtámadta a kormányha-
tározatot a bíróságon, és meg is 
nyerte a pert, de a végső döntés 
nem szabályozza, hogy a 20 hek-
tárból mennyi a város és mennyi 
a megye tulajdona; mindössze az 
áll benne, hogy az épületek tulaj-
donosait illeti meg az épület alatti 
telek és a hozzá tartozó rész.

A terület elosztása azért is fon-
tos, de különösen időszerű, mert 
uniós pályázati lehetőség ígér-
kezik egy égési sérülteket kezelő 
központ és más egészségügyi lé-
tesítmények építésére, de ez csak 
azután lehetséges, hogy a telek 
tulajdonjoga tisztázott. A megyei 
tanácsosok augusztusi ülésükön 
elfogadták a terület felosztásá-
ról szóló határozatot, a bírósági 
döntést fi gyelembe véve pedig 
egy magáncég elkészítette a te-
rület topográfi ai rajzát, felosztva 

azt a város és  a megye között. A 
határozat alapján Marosvásár-
helyt illeti meg a városi temető, 
a Gheorghe Marinescu utca, egy 
14 ezer négyzetméteres terület, 
amelyen két raktár található, va-
lamint az erdő szélén, a temető 
fele vezető út. A Maros megyei 
tanács tulajdonában marad a te-
rület nagy része: többek között 
a 3 ezer négyzetméteres parkoló 
és a nagykórház, illetve a temető 
között levő 92 475 négyzetméte-
res telek, ahova kórházat lehet 

építeni. Az elfogadott határozat 
megbízza a megyei tanács elnö-
két, tegye meg a szükséges lépé-
seket, hogy a határozattervezetet 
elfogadja a másik fél is, és az itt 
leszögezett módosításokat iktas-
sák a telekkönyvekbe.

Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a megyei ön-
kormányzat határozatának el-
fogadása fontos lépés a terület 
tulajdonjogának tisztázása ér-
dekében, és hamarosan a városi 
tanácsosok elé fogják terjeszteni 
a telekelosztás ügyét. Hozzátette, 
a tulajdonjog tisztázása fontos 
mind a kórházépítés, mind a par-
koló kiépítése szempontjából, és 
a városvezetés támogatni fogja 
a megyei tanácsot mindenben, 
amiben lehetséges, hogy mind-
két terv megvalósuljon. „Hiszen 
a marosvásárhelyiek érdeke is, 
hogy a nagykórház körül rende-
ződjön a parkolási káosz, s mivel 
ez a megye területe, a Maros Me-
gyei Tanács kell ezt mihamarabb 
megoldja” – érvelt a polgármes-
ter, aki abban bízik, hogy a váro-
si tanácsosok is megértik ennek 
a kérdésnek a fontosságát, és 
rábólintanak majd a megyei ön-
kormányzat által már elfogadott 
telekfelosztásra.

Megoldódhatna a parkolási káosz is. A kórház körüli parkolási problémát is a megyei tanácsnak kell megoldania
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