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• Miután a nyilvános 
térben is nagy vitát 
váltott ki a csíkszere-
dai Tanorok utca egy 
beépítetlen részére 
készült övezeti rende-
zési terv (PUZ), amely 
ellen a közelben lakók, 
illetve az érintett te-
rület többségi tulajdo-
nosai is tiltakoztak, a 
folyamat nem állt meg, 
halad a maga útján.

KOVÁC S AT T I L A

A csíkszeredai Tanorok utca egy 
beépítetlen részére vonatkozó 
ingatlanfejlesztési elképzelések 

és az érintett terület kisebbségi, illetve 
többségi tulajdonosainak ezzel kap-
csolatos nézetkülönbségei részletesen 
is nyilvánosságra kerültek néhány 
hónappal ezelőtt, utána pedig köz-
vitát is tartottak a rendezési tervről. 
Igaz, azon csak az ellenzők jelentek 
meg, és az igazi vita elmaradt, a fo-

lyamat azonban nem állt le – tudtuk 
meg Albert Sándortól. A csíkszeredai 
városháza főépítésze kérdésünkre el-
mondta, a beruházó nem tett le arról 
a szándékáról, hogy kisebb méretű 
társasházakat építsen, és a közvitán 
elhangzott, illetve a tervtanács által 
megfogalmazott észrevételek alapján 
már egy újabb változatot készített. A 
rendezési terv így már majdnem elfo-
gadható, ehhez még a tulajdonosok 

beleegyezése kell. Ezért a polgármes-
teri hivatal levelet küld az érintett te-
rülettulajdonosoknak, akik a terv által 
érintett övezetben vannak, hogy nyil-
vánítsák ki, egyetértenek ezzel vagy 
nem. Ha nem, akkor valószínűleg a 
rendezési terv szabályozása csak arra 
a területre fog kiterjedni, amelyre meg-
van a beleegyezés, a másik rész elem-
zett területként marad, amelyen lehet 
készíteni akár egy törvényes családi 

házas parcellázást vagy egyebet, de ez 
nem lesz szabályozó erejű. Ott a tulaj-
donosok készíthetnek olyan rendezési 
tervet, amelyet ők szeretnének, ha ez-
zel nem értenek egyet – részletezte a 
helyzetet a főépítész. Hozzátette, arra 
is számítanak, hogy ezt a megoldást, 
amelyet az építési felügyelőség is java-
solt, meg fogják támadni, valószínűleg 
per is lesz belőle. Albert Sándor szerint 
szakmailag hasznosabb lett volna, ha 

a területtulajdonosok egyetértenek. 
Ő nem tartja annyira rossznak, hogy 
családi házas övezetbe kisebb mére-
tű társasházak épüljenek, a városban 
már van erre példa, az országban és 
külföldön is bevett gyakorlat.

Több okból kifogásolják

Az említett PUZ egy 2 hektáros beépí-
tetlen telek szabályozására készült, 
az urbanisztikai előírások szerint 
legalább ekkora terület számára kell 
rendezési tervet készíteni. A négy, 
egyenként nyolclakásos társasházat 
építeni szándékozó ingatlanfejlesztő 
viszont csak 0,70 hektáros 
tulajdonrésszel rendelkezik 
a 2 hektárból, a nagyobbik 
rész olyan szomszédoké, 
akik ellenzik az elképzelést. 
Ők földszintes és manzárdos 
családi házakat szeretnének 
az érintett területen, nem 
pedig a földszint és emelet, 
valamint manzárd építésé-
vel készülő társasházakat – 
ezt az általános városrendezési terv 
(PUG) megengedi. Azt kifogásolták, 
hogy nem értesítették őket a tervről, 
megnövekedő forgalomtól tartanak, 
amelyet a meglévő infrastruktúra 
nem bír el, de az is felmerült, hogy a 
társasházak építése miatt saját ingat-
lanjaik értéke csökkenni fog.

Halad a maga útján a terv
A tiltakozás nem állította le a rendezési elképzeléseket

4 A K T UÁ L I S

A Tanorok utcai telek beépítésére 

különböző elképzelések léteznek

▴  KO R Á B B I  F E LV É T E L :  P I N T I  AT T I L A
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GE RGE LY I M R E

A korszerűsítés során megtörtént 
az épület külső szigetelése, 

nyílászárók cseréje, tetőtéri 
elemek felújítása is. Ugyan-
akkor az épületen belül is 
teljes felújítás zajlott, en-
nek egyik fontos eleme volt 
a belmagasság csökkentése 
álmennyezet kialakításá-

val – tájékoztatott közlemé-
nyében a fürdőváros önkormányza-
ta. A Regionális Operatív Program 

keretében elvégzett munkálatok 
révén az épület energetikai rendsze-
re is megújult, ezáltal sokkal haté-
konyabbá vált az intézmény fűtése. 
Új bútorzatot is kapott a városháza, 
a földszinten egy modern fogadótér 
kialakítása is megtörtént, az egysé-
ges ügyfélablak beüzemelése pedig 
folyamatban van. A beruházás ér-
téke meghaladja az 1,093 millió lejt, 
ebből a város önrésze közel 200 ezer 

lej. Mik József borszéki polgármester 
kiemelte, a korszerűsítés által nem 
csak az épület energetikai hatékony-
ságát sikerült jelentősen javítani, 

hiszen a belső terek felújításával egy 
modern, a mai igényeknek megfelelő 
munkatér jött létre, amely az ügyfél-
barát ügyintézést is lehetővé teszi.

Befejezték a borszéki városháza felújítását
• Több mint egymillió lejes beruházás révén megújult 
a borszéki városháza épülete. A két évvel ezelőtt meg-
kezdett munkálatokat a napokban sikerült befejezni.

Kívül-belül megújult a fürdőváros 

önkormányzati székhelye

▸  F O R R Á S: B O R S Z É K I  Ö N KO R M Á N Y Z AT

Honosítás 
és más ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete az Eurotrans 

Alapítvánnyal együttműködve 

november 12-én, pénteken 

12–14 óra között, 16-án, ked-

den 15–17 óra között és 19-én, 

pénteken 15–17 óra között a 

csíkmadarasi multifunkcioná-

lis központban veszi át a ho-

nosítási kérelem beadásához, 

házasság, gyermekszületés, 

haláleset vagy válás anya-

könyveztetéséhez szükséges 

dokumentumokat, tájékoz-

tatnak a személyazonosító 

igazolvány igénylésének 

módjáról, illetve az anyasági 

és életkezdési támogatásról. 

A dossziék összeállítása min-

den esetben díjmentes. 
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