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Tovább riogat a városvezetés
Védelem nélkül maradnak a parkok, közintézmények, iskolák?
• Öt napon belül nem 
lesz őrző-védő szolgá-
lat Marosvásárhely 23 
közintézményében, to-
vábbá a parkokban és 
az iskolákban sem – 
riogatott múlt heti 
bejegyzésében Maros-
vásárhely polgármes-
terének tanácsadója, 
Claudiu Maior. Az öt 
nap eltelt, megkérdez-
tük, hogy beigazoló-
dott-e mindez.

SIMON VIRÁG

C laudiu Maior azt írta, hogy 
az RMDSZ, valamint a Szo-
ciáldemokrata Párt és a 

Szabad Emberek Pártjának ön-
kormányzati képviselői miatt meg 
fog szűnni az őrző-védő szolgálat 
Marosvásárhely több fontos intéz-
ményében és közterületén. Felso-

rolásában szerepelt egyebek 
mellett a víkendtelep és a 
sátortetős uszoda, a városi 
temetők, a Somostető, az 
állatkert, az éjjeli menhely, 
a stadion és a vár. Mint ki-

fejtette, ezek azért maradnak 
őrök, kapusok nélkül, mert az em-
lített pártok önkormányzati képvi-
selői nem szavazták meg a költség-
vetés-kiegészítést, és emiatt nem 
tudják fizetni a szolgáltatások el-
lenértékét. „Az augusztusi költség-

vetés-kiegészítésen kértünk pénzt, 
hogy tudjunk új szerződéseket köt-
ni és az év végéig biztosítani eze-
ket a fontos szolgáltatásokat, de a 
képviselők nem szavazták meg a 
kiegészítést, mi több levágtak az 
eredeti összegekből” – fogalma-
zott. A polgármester tanácsadója 
azt állította, hogy hamarosan az 
iskolák is kapusszolgálat nélkül 
maradnak a költségvetés-kiegé-
szítés megszavazásának elnapo-
lása miatt. Maior felhívta a taná-
csosok figyelemét, hogy minden 
városban fontos a lakosság biz-
tonsága, és ezt nem volna szabad 
figyelmen kívül hagyniuk.

Blaga: valós a figyelmeztetés

Megkérdeztük a városháza sajtószó-
vivőjétől, Cosmin Blagától, hogy va-
lóban fennáll-e a veszélye, hogy az 
említett helyeken megszűnik az őr-
ző-védő szolgálat. Blaga azt mond-
ta, hogy Maior fi gyelmeztetése va-
lós, és a Somostetőn már nincs ilyen 
szolgálat, hamarosan pedig más-
honnan is hiányozni fognak a kapu-
sok, őrök. „Augusztus óta mondjuk, 
hogy szavazzák meg ezen szolgálta-
tás biztosításához szükséges össze-
get, de kérésünk süket fülekre talál. 
Minden évben ugyanúgy épül fel a 
költségvetés, és szükség van kiegé-

szítésekre. Az előző években mindig 
megszavazták.”

Csiki: tévedett a városvezetés

Csiki Zsolt, a marosvásárhelyi ön-
kormányzati képviselő-testület költ-
ségvetési bizottságának elnöke, 
RMDSZ-es tanácsos érdeklődé-
sünkre úgy nyilatkozott, hogy a 
városvezetés nagyot tévedett akkor, 
amikor az áprilisban elfogadott 
költségvetésbe nem foglalta bele az 
egész éves kiadásokat, hanem csak 
pár hónapos kiadásokkal számolt. 

„Az év elején tudniuk kellett volna, 
hogy egész évre mekkora összegre 
van szükség az őrző-védő szolgála-
tok biztosítására, és ezt bele kellett 
volna foglalniuk a költségvetésbe. 
Ha nem tették, akkor magyarázzák 
meg, hogy miért nem. A fi zetése-
ket is csak az év első hét hónapjára 
irányozták elő, aztán nekünk gyűlt 
meg a bajunk, hogy megnézzük, 
honnan lesz pénz a többire” – fogal-
mazott Csiki. Arról is beszélt, hogy 
szeptember 30-áig a város pénztá-
rába 225 millió lej folyt be, ehhez 
hozzáadódott a kormánytól kapott 
24 millió. Az eddig elfogadott költ-
ségvetésben a kiadások értéke 411 
millió lej. „A városvezetés azt akar-
ja, hogy még ezen felül fogadjunk el 
újabb költségvetési tételeket, ame-
lyek még nagyobbra duzzasztják 
majd a kiadásokat. Jól tudjuk, hogy 
a városnak idén nem lesz 411 millió 
lejes bevétele, ami azt jelenti, hogy 
már eleve adóssággal fogjuk kezde-
ni az új évet.”

Nincs kapusszolgálat és az 
elsősegélynyújtó dobozhoz sem 
lehet hozzáférni
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Mint ismeretes, szeptemberben 
3,5 százalék volt a fogyasztói 

árak emelkedése, augusztusban 
pedig az éves infláció még 3,9 
százalék volt. A csökkenő irány 

amúgy megfelel az elemzői 
várakozásoknak. Mint a 
statisztikákból kiolvas-
ható, októberben a leg-
inkább az élelmiszerek 
és a szolgáltatások árai 

nőttek, ezek 4,1 százalék-
kal kerültek többe, mint egy évvel 
korábban, a nem élelmiszerek 2,57 

százalékkal drágultak. Az előző 
hónaphoz viszonyítva 0,43 száza-
lékkal nőttek a fogyasztói árak, az 
első tíz hónapban pedig 3,36 szá-
zalékkal emelkedtek.

Az idei év elejéhez képest a 
legnagyobb mértékben, 25 szá-

zalékkal a citrusfélék és más dé-
ligyümölcsök ára nőtt, miközben a 
burgonya 20 százalék, a friss gyü-
mölcs 10 százalék, a cigaretta és 
más dohányipari termékek 8 szá-
zalék, a vízdíj 7 százalék, a telefon 
6 százalék, a sertéshús és a postai 
szolgáltatások 6 százalék körüli 
értékkel drágult. Az üzemanya-
gok eközben valamivel több mint 
5 százalékkal kerültek többe, mint 
január elején, a liszt és a húsipari 
termékek ára pedig mintegy 5 szá-
zalékkal nőtt.

Lassult a drágulás üteme
• Ugyan tovább csökkent Romániában októberben az 
éves infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak 3,4 
százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbi-
nál – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott adatsorokból. 

Csökkent az inflációs nyomás 
Az Európai Bizottság a múlt héten közzétett őszi jelentésében ugyanakkor 
megállapította, hogy Romániában az inflációs nyomás csökkent, hiszen a 
2018-ban jegyzett 4,1 százalékos csúcsérték után szeptemberre 3,5 szá-
zalékra mérséklődött a fogyasztói árindex, amely az év végére ugyan 3,9 
százalékra nő, de 2020-ban várhatóan visszatér a bukaresti központi bank 

által kijelölt 1,5-3,5 százalékos célsávba.  A román alapkamat tavaly május 
óta változatlanul 2,50 százalék.

Újabb tanácsülésre hív 
a polgármester

Csütörtökre Dorin Florea ismét 
rendkívüli ülést hívott össze, 
amelynek egyetlen napirendi 
pontja a költségvetés-kiegészítés. 
Hogy ezen az RMDSZ-frakció tagjai 
részt vesznek-e és szavaznak-e, 
azt Csiki Zsolt egyelőre nem tudta 
megmondani. Mint ismert, az 
utóbbi időszakban már kétszer 
hívtak össze rendkívüli ülést a 
költségvetés-kiigazítás megsza-
vazására, de azon az RMDSZ-es 
képviselők nem jelentek meg, így 
érvénytelen volt.




