
M
ar

os
sz

ék
2020.  SZEPTEMBER 15 . ,  KEDD A K T U Á L I S 3#tervek  #tanács  #járvány

SIMON VIRÁG

Dorin Florea marosvásárhelyi 
polgármester és személyes 
tanácsadója, Claudiu Ma-

ior szinte minden önkormányzati 
ülés után arra panaszkodik, hogy 
azért nem tudják megvalósítani 
terveiket, mert a tanácsososok nem 
szavazzák meg ezekhez a szüksé-
ges anyagi hátteret. Az évek során 
többször kiderült, hogy az éves 
költségvetésben megszavazott 
pénzeket a szakigazgatóságok nem 
költik el, vagy kérik, hogy csopor-

tosítsák át más célokra. Ko-
rábban többször volt pénz a 
költségvetésben a Margaré-
ta utcai műemlék épületek 
felújítására, a Sütő And-
rás-szobor elkészítésére és 
más fontos beruházásokra, 

de ezek még nem valósultak 
meg. A mára összehívott, szeptem-
beri soros tanácsülésen is legalább 
egy napirendi pont jelzi, hogy a 
megszavazott és meglevő pénzösz-
szegeket nem költötték el. Amúgy a 
választások előtti várhatóan utolsó 
önkormányzati ülésen 60 napiren-
di pont szerepel, egyebek közt visz-
szatértek a kényes kérdések is: az 
egyház és a városháza közötti in-
gatlancsere, ingyenes telekbiztosí-
tás az egyházaknak, de a szemétdíj 
emelése is.

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

megépítésére. Később a tanácso-
sok nagy része meggondolta ma-
gát, és visszavonták a mélygarázs 
megépítésére vonatkozó tervet. De 
a bankkölcsönt akkor már felvet-
ték, így határozatban szögezték le, 
hogy mire költik, 2019-es döntésük 
alapján 12 nagylélegzetű tervnek 
kellett volna abból megvalósulnia. 
A most napirendre tűzött tanácsi 
határozattervezetből kiderül azon-
ban, hogy sem tavaly, sem idén 
nem sikerült a 12 tervből tízet meg-
valósítani, és valamit tennie kell 
tanácsnak, hogy elkerülje a pénz-

bírságot, amit a kölcsön el nem 
költése miatt rónának ki. Így Dorin 
Florea benyújtott egy határozatter-
vezetet, amelyben az áll, hogy az 
el nem költött pénzeket tegyék át 
2021-re és 2022-re. A tervezet értel-
mében a 12 tervből kettő valósult 
meg: a Székelykakasd felé vezető 
Március 8. utca korszerűsítése 2 
millió lej értékben és a Ligetben 
lévő atlétikai központ és stadion 
terve. Ez utóbbi ugyan még nincs 
kész, de a városvezető szerint erre 
a célra tavaly 1 millió lejt, idén pe-
dig 8 135 000 lejt költött a városhá-

za. Az elmúlt két évben nem sike-
rült megvalósítani – pedig volt rá 
anyagi fedezet – a Bernády György 
Általános Iskola manzárdosítását 
és az épület teljes tatarozását, a 
Poklos-patak partjára tervezett 
kerékpárutat, de elmaradt a több-
rendbeli autóbuszvásárlás, a Bel-
vedere negyedbe tervezett park el-
készítése, és újabb parkolókat sem 
alakítottak ki. Arról, hogy mi lesz 
az el nem költött összegekkel, át-
viszik-e azokat 2021-re és 2022-re, 
ma döntenek a marosvásárhelyi 
tanácsosok.

Nem tudták elkölteni a pénzt
Felvették a bankhitelt, de késnek a beruházások

Kaotikus parkolás a Megyei Sürgősségi 
Kórháznál. Új parkolók nem létesültek
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• Bár a marosvásárhelyi városháza jelenlegi vezetői 
évek óta arra panaszkodnak, hogy az RMDSZ-es ma-
gyar tanácsosok nem szavaznak meg elég pénzt ter-
veik megvalósulására, kiderült, hogy a beruházásokra 
felvett kölcsönből szinte semmit nem tudtak elkölteni. 
Azt kérik, hogy az összegeket vihessék át a következő 
évekre, erről ma születik döntés.

Koronavírus-járvány: magas fertőzési arány
A hétfői adatok szerint 692 új fertőzöttel 104 187-re emelkedett a járvány 
kezdete óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Romániában. 
A fertőzéssel összefüggő halálesetek száma 22-vel emelkedett, míg 
az intenzív osztályokon 456 pácienst ápolnak. Az új fertőzéseket 7331 
tesztből mutatták ki, a pozitív tesztek aránya 9,44 százalék. Ezt meg-
előzően vasárnap 1109-cel, szombaton 1311-gyel, pénteken 1391-gyel, 
csütörtökön 1380-nal, szerdán 1271-gyel, kedden 1136-tal, múlt hétfőn 
883-mal emelkedett az újonnan azonosított betegek száma Romániában. 
Hargita megyében az elmúlt egy napban 5 új esetet regisztráltak, velük 
820-ra nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, Maros 
megyében 7-tel 1592-re, míg Kovászna megyében egyetlen új esetet sem 
jegyeztek, így 955 maradt az eddigi fertőzöttségi szám. Csütörtök óta 
201, korábban pozitív teszttel rendelkező személynek lett ismét pozitív a 
tesztje: Hargita megyében egynek, Maros megyében kilencnek, Kovász-
na megyében pedig senkinek. 22 koronavírussal diagnosztizált személy 
haláláról érkezett jelentés, ezzel 4185-re emelkedett a koronavírussal 
összefüggésbe hozható halálesetek száma.
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