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H I R D E T É S

Bár a marosvásárhelyi városháza 
jelenlegi vezetői évek óta arra panasz-
kodnak, hogy az RMDSZ-es tanácso-
sok nem szavaznak meg elég pénzt a 
tervek megvalósítására, kiderült, hogy 
a beruházásokra felvett kölcsönből 
szinte semmit nem tudtak elkölteni. 
Azt kérik, hogy az összegeket átvihes-
sék a következő évekre, döntés erről 
várhatóan ma születik.

 » SIMON VIRÁG

D orin Florea marosvásárhelyi polgár-
mester és személyes tanácsadója, 
Claudiu Maior szinte minden önkor-

mányzati ülés után arra panaszkodik, hogy 
azért nem tudják megvalósítani terveiket, 
mert a tanácsososok nem szavazzák meg 
ezekhez a szükséges anyagi hátteret.

Visszatértek a kényes kérdések
 Az évek során többször kiderült, hogy az 
éves költségvetésben megszavazott pén-
zeket a szakigazgatóságok nem költik el, 
vagy kérik, hogy csoportosítsák át más 
célokra. Korábban többször volt pénz a 
költségvetésben a Margaréta utcai mű-
emlék épületek felújítására, Sütő András 
szobrának elkészítésére és más, fontos 
beruházásokra, de ezek még nem való-
sultak meg. A mára összehívott, szep-
temberi soros tanácsülésen is legalább 

egy napirendi pont jelzi, hogy a megsza-
vazott és meglevő pénzösszegeket nem 
költötték el. A választások előtti, vár-
hatóan utolsó önkormányzati ülésen 60 
napirendi pont szerepel, többek között 
visszatértek a kényes kérdések is: az egy-
ház és a városháza közötti ingatlancsere, 

ingyenes telekbiztosítás az egyházaknak, 
de a szemétdíj emelése is.

El nem költött pénzek
A marosvásárhelyi tanács 2018-ban dön-
tött arról, hogy 33 millió 582 ezer lejes 
bankkölcsönt vesz fel a belvárosi föld 

alatti parkoló megépítésére. Később a ta-
nácsosok nagy része meggondolta magát, 
és visszavonták a mélygarázs megépítésére 
vonatkozó tervet. De a bankkölcsönt akkor 
már felvették, így határozatban szögezték le, 
hogy mire költik, 2019-es döntésük alapján 
12 nagy lélegzetű tervnek kellett volna abból 
megvalósulnia. A most napirendre tűzött ta-
nácsi határozattervezetből kiderül azonban, 
hogy sem tavaly, sem idén nem sikerült a 12 
tervből tízet megvalósítani, s valamit tennie 
kell a tanácsnak, hogy elkerülje a pénzbír-
ságot, amit a kölcsön el nem költése miatt 
rónának ki. Így Dorin Florea benyújtott egy 
határozattervezetet, amelyben az áll, hogy 
az el nem költött pénzeket tegyék át 2021-re 
és 2022-re. A tervezet értelmében a 12 tervből 
kettő valósult meg: a Székelykakasd felé ve-
zető Március 8 utca korszerűsítése 2 millió lej 
értékben, valamint a Ligetben levő atlétikai 
központ és stadion terve. Ez utóbbi ugyan 
még nincs kész, de a városvezető szerint 
erre a célra tavaly egymillió lejt, idén pe-
dig 8 millió 135 000 lejt költött a városháza. 
Az elmúlt két évben nem sikerült megva-
lósítani – pedig volt rá anyagi fedezet – a 
Bernády György Általános Iskola manzár-
dosítását és az épület teljes tatarozását, 
a Poklos-patak partjára tervezett kerék-
párutat, de lemaradt a többrendbeli autó-
busz-vásárlás, a Belvedere negyedbe terve-
zett park elkészítése, és újabb parkolókat 
sem alakítottak ki. Arról, hogy mi lesz az el 
nem költött összegekkel, átviszik-e azokat 
2021-re és 2022-re, ma döntenek a marosvá-
sárhelyi tanácsosok.

Kaotikus a parkolás a vásárhelyi megyei sürgősségi kórháznál, új parkolók nem létesültek

FELVETTÉK A BANKHITELT, DE KÉSNEK A MAROSVÁSÁRHELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

Képtelen elkölteni a pénzt a városháza
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