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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A vidéki önkormányzatoknak 
az uniós, illetve a kormány-
pénzek egyaránt fontosak, ám 
mindkét forrásnak megvannak 
az előnyei és a hátrányai – 
számolt be Ráduly István uzoni 
polgármester, aki az elmúlt 
évek sikeres, több tízmillió lejt 
kitevő pályázatait összegezte.

 » BÍRÓ BLANKA

T öbb mint 67 millió lejes beru-
házást fednek a háromszéki 
Uzon község megvalósított, 

kivitelezés alatt álló, vagy még csak 
leszerződött projektjei a 2014–2020-
as európai uniós költségvetési cik-
lusban. A fejlesztések EU-s forrá-
sokból, kormányprogramokból és 
saját költségvetésből valósulnak 
meg – számolt be összegző sajtótá-
jékoztatóján tegnap Ráduly István 
polgármester.

A vidéki önkormányzatok számá-
ra az EU-s, illetve a kormánypénzek 
egyformán fontosak, ám mind a két 
forrásnak megvannak az előnyei és 
a hátrányai – szögezte le az elöljá-
ró. A helyi fejlesztéseket célzó kor-
mányprogram (PNDL) előnye, hogy 
a lehívható összegnek nincs felső 
határa, ám a fi nanszírozás függ a 
politikai döntésektől, így Uzonban 
például előfordult, hogy nagy ösz-

szegű támogatást nyertek infra-
struktúra-fejlesztésre, de közben 
megváltozott a kormány, és felfüg-
gesztették a programot.

Az EU-s projektek esetében hát-
ránynak számít, hogy meghatáro-
zott összegre lehet pályázni. Példá-
ul a községhez tartozó Lisznyó és 
Bikfalva utcáinak korszerűsítésére 
legtöbb egymillió eurót hívhattak 
le, ezért ebbe a keretbe nem fért 
bele a két falu valamennyi utcája, 
így el kellett dönteni, hogy melyiket 
aszfaltozzák, és melyik marad ki. 
Az EU-s projektek másik hátránya, 
hogy határidőre be kell fejezni, mi-
közben a fi nanszírozási szerződés 
megkötése után kell elkészíteni a 
műszaki terveket, ezután kezdőd-
het a közbeszerzés, következnek a 
fellebbezések, a kivitelezésre pedig 
alig marad idő, és ha jó minőségű 
munkát akarnak, halasztásokat kell 
kérni. Előnye viszont, hogy kapnak 
50 százalék előleget, és biztosan 
számíthatnak a pénzre, annak fo-
lyósítása nem függ a politikai szél-
járástól.

Az elmúlt hat évben EU-s forrá-
sokból, illetve kormányprogramok 
révén több mint 67 millió lejt hívtak 
le, ez évente átlag 11 millió lejt je-
lent, miközben a község saját költ-
ségvetése ennek mindössze a fele 
– részletezte a polgármester. Uzon 
községben és a hozzátartozó hat 
faluban víz- és csatornahálózatot 

építettek ki, aszfaltozzák az utakat, 
ravatalozókat építettek, felújítják 
a kultúrházak, helyi könyvtárak, 
tanintézetek épületét, parkot, ját-
szóteret létesítettek, és saját erőgé-
peket vásároltak. Saját büdzséből 
az elmúlt négy év alatt 2,4 millió lejt 
fordítottak beruházásokra. Ez úgy 
valósulhatott meg, hogy a község-
ben több mint 220 egyéni és családi 
vállalkozás működik: nagyrészt a 

EURÓPAI UNIÓS ÉS BUKARESTI FORRÁSOK ELÉRÉSÉVEL SZÁMOTTEVŐEN FEJLESZTHETŐK A ROMÁNIAI KÖZSÉGEK

Sikeres pályázatlehívás uzoni módra

Dolgoznak Uzonban. A fejlesztések EU-s forrásokból, kormánypénzekből és saját büdzséből történnek
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községen áthaladó, DN11-es szá-
mú országút mentén árulják a 
pityókás házikenyeret és kürtős-
kalácsot, miközben fi zetik az adót 
az önkormányzatnak. „A közsé-
gek fejlesztése egy mókuskerék: 
ha nincsenek pályázatok, nem 
fejlesztjük az infrastruktúrát, nin-
csenek vállalkozók, és nincs saját 
bevétel sem” – összegezte Ráduly 
István.

 » Saját büdzsé-
ből az elmúlt 
négy év alatt 2,4 
millió lejt fordítot-
tak beruházások-
ra. Ez úgy valósul-
hatott meg, hogy 
a községben több 
mint 220 egyéni 
és családi vállal-
kozás működik.

Újra kinő a fű az Untold alatt
letarolt kolozsvári Sétatéren

Hol van már az idei fű? Kolozsvár 
legnagyobb parkjában, a Sétatéren 
már sehol, miután az Untold zenei 
fesztivál több százezer résztvevője 
sáskarajként vonult végig rajta. 
A fesztivál szervezői azonban idén 
korábban észbe kaptak, mint az 
elmúlt években, így a kánikulában 
hűsölni vágyó kolozsváriaknak 
nem kell kénytelen-kelletlen 
bámulni a letarolt parkot. A táncos 
lábak által kitaposott fű helyébe 
vadonatúj gyepszőnyeg kerül, így 
hamarosan újra lesz amire leheve-
redni a sétatéri fák árnyékában a 
kincses város megfáradt lakóinak. 
Egészen a következő fesztiválig.

 » FOTÓ: PAP MELINDA

Befuccsolt a dél-
erdélyi sztrádanyitás

E lhalasztották a dél-erdélyi A1-es 
autópálya Dévától nyugatra haladó 

két szakaszának átadását, mert az 
egyik szakaszon minőségi problé-
mákat találtak a hatóságok. Răzvan 
Cuc szállításügyi miniszter tegnap 
kilátásba helyezte, hogy felbontják a 
szerződést a spanyol útépítővel. Az 
A1-es autópálya Déva és Marosillye 
közötti 22 kilométeres szakaszának és 
a Marosillye és Holgya közötti 21 km-
es szakasznak a megnyitását hétfőn 
tervezték a hatóságok, de csak a Déva 
melletti szakasz átvételi jegyzőkönyvét 
írták alá a román konzorciummal. A 
másik szakaszon a minőségi problé-
mák kijavítását és a garancia tíz évre 
történő kitolását kérték az építő spa-
nyol konzorciumtól, ám utóbbi nem 
egyezett bele. A konfl iktus miatt az 
átvett szakaszt sem tudják megnyitni.




