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A városháza térfelén a labda
Igényelték az égési sérülések kezelésére szakosodott kórház építkezési engedélyét

• Már csak napok kér-
dése, és meglesz az 
építkezési engedélye 
a Marosvásárhelyre 
tervezett, égési sérül-
teket kezelő, sebésze-
ti és intenzív ellátásra 
szakosodó egészség-
ügyi intézménynek. A 
szükséges iratcsomó 
a marosvásárhelyi vá-
rosháza főépítészének 
asztalán van. A beru-
házás értéke jelentős: 
61,5 millió euró.

SI MON V I R ÁG

A z Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) és 
Románia közötti együtt-

működési egyezményt, amely az 
országnak nyújtott kedvezményes 
kamatú kölcsönökről szól, múlt 
héten fogadta el döntő fórumként 
a szenátus. Szintén múlt héten ik-

tatták a marosvásárhelyi vá-
rosházán azt az iratcsomót, 
melynek alapján építkezési 
engedélyt kértek az égési 
sérültek kezelésére szakoso-
dott kórház megépítésére. A 
kettő azért függ össze, mert 

Románia EBRD-kölcsönből 
kívánja felépíteni a Maros megye és 
a térség számára fontos egészség-
ügyi intézményt.

Területvita kipipálva

Mint ismert, az égési sérültek kór-
házának terve már többéves, és 
Marosvásárhely régóta várja, hogy 
felsőbb szinten is rábólintsanak 

egy ilyen jellegű egészségügyi in-
tézmény megépítésére az orvosi 
egyetem közelébe. A régóta dédel-
getett terv megvalósításának útjá-
ba nemcsak a pénzhiány gördített 
akadályt, hanem az is, hogy nem 
volt olyan, tiszta telekkönyvvel ren-
delkező alkalmas terület, amelyet 
át tudtak volna adni erre a célra 
az illetékes minisztériumnak. Idén 
szeptemberben azonban elsőként a 
Maros Megyei Tanács, majd a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat fogad-
ta el a területfelosztásról szóló hatá-
rozatot. Ezáltal tisztázódott, hogy 
a nagykórház környékén lévő több 
tíz hektáros területből kinek meny-
nyi jár. Miután a telek felosztása 
hivatalosan is megtörtént, a megyei 
tanács fel tudta ajánlani a Marosvá-
sárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház 
szomszédságában lévő telket az 
egészségügyi minisztériumnak.

Fontos beruházás

Az új, égési sérültek kezelésére 
szakosodott kórház ugyanis a je-
lenlegi nagykórház közvetlen kö-
zelében lesz, a jelenlegi helikopter- 
leszállóhely mellett. A tervek 
szerint az épületben 15 súlyos égési 
sérültet tudnak majd fogadni és ke-
zelni, de lesz egy egész szint, ahol 
25 műtőszoba lesz és egy 44 ágyas 
intenzív terápiás részleg is. Az új 
épületet egy folyosó fogja összeköt-
ni a jelenlegi kórházzal, és át fogják 
szervezni a mostani egészségügyi 
intézményben is az intenzív terápi-
ás és sebészeti részlegeket.

Hány napig kell várni 
az engedélyre?

A nagylélegzetű terv megvalósí-
tásának egyik fontos lépése az 

építkezési engedély megszerzése, 
hiszen ennek meglétéhez kötött a 
tervezési és kivitelezési terv elké-
szítésének meghirdetése. Mint meg-
tudtuk, a szükséges dokumentu-
mokat első körben november 9-én 
nyújtották be a városházára, majd 
a főépítész kéréseinek eleget téve 
kiegészítették azokat. Az építkezési 
engedély kibocsátására vonatkozó 
iratcsomót november 16-án iktat-
ták a marosvásárhelyi városházán. 
Mint a marosvásárhelyi városháza 
sajtószóvivője, Rigmányi Eszter a 
Székelyhonnak elmondta, „a Ma-
rosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai 
Kórház képviselője két dossziét 

adott le a polgármesteri hivatalhoz 
az égési sérülteket ellátó központ 
építési engedélyének kibocsátása 
céljával. Ezen iratcsomókat novem-
ber 16-án iktatták törvény szerint. A 
dokumentációt jelenleg a főépítész 
igazgatósága keretében működő 
építkezések engedélyezési osztálya 
elemzi. A marosvásárhelyi város-
háza kiemelt fontosságúnak tekinti 
ezt a beruházást, és a törvény ál-
tal szabott feltételek és határidők 
betartásával a lehető legrövidebb 
időn belül kiadja a kért engedélyt, 
hogy a szükséges versenytárgya-
lást megelőző eljárást mielőbb le 
lehessen zárni.” Rákérdeztük, mit 
jelent az, hogy a lehető legrövi-
debb időn belül, amire az illetékes 
azt mondta, jó esetben akár napok 
alatt is ki lehet bocsátani az építke-
zési engedélyt, ha minden szüksé-
ges iratot benyújtottak.

A tervek szerint így fog csatla-

kozni a meglévő kórházhoz 

az új épület

▴  FORR Á S: M AROS MEGYEI TANÁCS

Elsősorban tetőjavításokat vé-
geznek, jelenleg a Kiss Gergely 

utca 10., 12., 14. és 16. szá-
mú tömbházainál dolgoz-
nak. Ezek tetőszerkezetén 
átforgatják a cserepeket, 
emellett pedig tömbházan-
ként 150 négyzetméter új 
cserepet is tesznek, ahol 
ez indokolt. A munkálatok 
részeként a csatornák javí-

tását is beütemezik: a négy 
tömbház esetében összesen 100 

folyóméter csatorna cseréjét vég-
zik el. Zörgő Noémitől, a Székely-
udvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy 
az ifj úsági lakások elkészülésekor 
az építtető elmulasztotta a hófogók 
felhelyezését, az idei karbantartási 
munkálatok során ezt a hiányos-
ságot is pótolják. Emellett az év fo-
lyamán hat csőtörést javíttatott ki 
a városvezetés, illetve az ifj úsági 
lakások lépcsőházi gázkazánjaihoz 
összesen 30 ezer lejre vásároltak 

alkatrészeket, hogy a fűtésszezon 
kezdetén mindegyik üzemképes 
állapotban legyen. A jelenleg zajló 
munkálatok összértéke közel 137 
ezer lej – tette hozzá Zörgő Noémi.

Kudelász Nóbel

Ezúttal az építéskor „kifelejtett” elemeket is pótolják
• A székelyudvarhelyi csereháti tömbházaknál 2018 óta évente, rendszeresen végez-
nek karbantartási munkálatokat, hétfőn azonban  – egy korábban elvégzett felmérés 
alapján – nagyobb szabású munkálatok kezdődtek az ifjúsági lakótelep ingatlanjain.

Jelenleg a hibás tetőcserepeket cserélik 

az ifjúsági tömbházakon

▸  F OT Ó : B E L I C Z AY L Á S Z LÓ




