
Erdélyi tudósítások2020. november 18.
szerda4

Míg Marosvásárhely idei költ-
ségvetése 490 millió lej, addig 
Soós Zoltán polgármester és 
csapata eddigi felméréséből az 
derül ki, hogy a megyeszékhely 
adóssága 658 millió lejre rúg. 
Ha ezt leosztják a városlakókra, 
akkor valamivel több, mint 4800 
lej jut fejenként.

 » SIMON VIRÁG

K özösségi oldalán tájékoztatta a 
városlakókat Soós Zoltán pol-
gármester, hogy az elmúlt két 

hétben átvizsgált számlák és kivona-
tok alapján úgy tűnik, Marosvásár-
hely adóssága 658 millió lej. Ez nem 
tartalmazza a város alárendeltségébe 
tartozó vállalatok tartozásait, hiszen 
ezeket még nem sikerült összesíteni. 
Ha ezt leosztják a városlakókra, ak-
kor személyenként valamivel több, 
mint 4800 lej jut. A beszámoló sze-
rint 45 millió lejre rúgnak a ki nem 
fi zetett számlák, amiből 41 millió lej-
nyi számlának már lejárt a kifi zetési 
ideje, vagyis akár késedelmi kamat 
kifi zetésére is kötelezhetik a várost.

Fizetésekre van pénz
Tízmillió lejre van még szükség, 
hogy év végéig ki tudják fi zetni a 
fi zetéseket és a fogyatékkal élők jut-
tatásait, az elmaradásokkal együtt. 
A Székelyhon érdeklődésére, mi-
szerint ki tudják-e fi zetni ezeket a 
tételeket év végéig, a városháza saj-
tóirodájától azt a választ kaptuk, a 
jogszabályok előírják, hogy a fi zeté-
sek elsőbbséget élveznek, ez ugyan-
is az intézmény és ezzel a város mű-
ködésének előfeltétele. A fi zetések 
szerepelnek a költségvetésben, és 
mind ezeknek, mind pedig a fogya-
tékkal élő személyek juttatásainak 
kiegyenlítése is el fog kezdődni a 
következő napokban.

A polgármester beszámolója sze-
rint a városnak 52 millió lejes hitele 
van. Megkérdeztük, hogy ez már 
mind el van-e költve, a sajtóiroda 
azt válaszolta, 52 millió lej a bankok 
felé jelenleg nyilvántartott tartozás 
összege, ezt már elköltötték. Az 
évek során ennél sokkal több bank-
hitelt vett fel a polgármesteri hiva-
tal. Rákérdeztünk a mélygarázsra 
felvett hitelre is, mint megtudtuk: 
a mélygarázsra szánt összeget más 
megvalósításokra irányozták elő 
rögtön azt követően, hogy a városi 
tanács a mélygarázs megvalósítá-
sának tervezetét visszavonta. Fel-
használható összeg még mindig 
rendelkezésre áll a banknál, az idei 
évre 6 658 455 lejt lehet költeni már 
folyamatban lévő beruházásra, a 
következő két évre pedig összesen 
26 924 114 lej hívható le. Ezek az 
összegek is kizárólag beruházások-
ra fordíthatóak.

Előre is költekeztek?
A tartozás legnagyobb részét, mintegy 
551 millió lejt a kötelezettségvállalási 
hitelek teszik ki. Ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy a város többéves ke-
retszerződést kötött egy-egy szolgál-
tatásra, s ebben meg vannak szabva 
a felső határösszegek is, amelyeket 
egy évben egy meghatározott szol-
gáltatásra költhet a város. Ezek a ke-
retszerszerződések akkor hasznosak, 
ha például év elején még nincs költ-
ségvetés, de egy szolgáltatást mégis 
igénybe kell venni, s akkor ez megte-
hető a több éven átívelő keretszerző-
dés alapján. Ilyen keretszerződést kö-
tött például a Maros Megyei Tanács a 
hóeltakarítást vállaló cégekkel, hogy 
biztosítsa ennek a szolgáltatásnak 
az ellenértékét. A városháza sajtóiro-
dáját megkértük, hogy soroljanak fel 
néhány ilyen keretszerződést, amit a 
városháza, a tanács beleegyezésével 
megkötött az elmúlt évek során. „A 
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Minden lakosra 4800 lejnyi tartozás jut?

  Minden lakót érint, hogy mennyire van eladósodva Marosvásárhely. A megyeszékhelynek 52 millió lejes hitele van 
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hivatalon belüli illetékes szemé-
lyektől mindmáig nem kaptuk meg 
a lekötött szerződések listáját, azok-
nak kifutási idejét, és hogy ponto-
san milyen értékben hagyatkoztak 
ezek a szerződések a kötelezettség-
vállalásokra. Amint megkapjuk ezt 
a listát, ezt rögtön a nyilvánosság 
elé tárjuk” – olvasható a válaszban. 
Ha már költségvetésről és adóssá-
gokról volt szó, megkérdeztük, ok-
tóber végéig mennyi pénz folyt be 
az adókból és illetékekből, és meny-
nyire lehet még számítani év végéig. 
Arra is kíváncsiak voltunk, van-e 
más olyan forrás, ahonnan pénzt 
kaphat Marosvásárhely idén. A saj-
tóirodától megtudtuk, október 31-ig 
301,2 millió lej bevétele volt a város-
nak és a hozzá tartozó alárendelt 
intézményeknek, és 298,1 millió lejt 
költöttek el. A továbbiakban befo-
lyó összegek vonatkozásában nem 
kívántak becslésekbe bocsátkozni.

 » Tízmillió 
lejre van még 
szükség, hogy 
év végéig ki 
tudják fi zetni a 
fi zetéseket és a 
fogyatékkal élők 
juttatásait, az 
elmaradásokkal 
együtt. A Szé-
kelyhon érdeklő-
désére, hogy ki 
tudják-e fi zetni 
ezeket a tétele-
ket év végéig, 
a vásárhelyi 
városháza sajtó-
irodájától azt a 
választ kaptuk, 
hogy a jogsza-
bályok előírják, 
hogy fi zetések 
elsőbbséget 
élveznek.

 » BÍRÓ BLANKA

Nelu Tătaru egészségügyi minisz-
ter háromszéki villámlátogatása 

során aláírt egy megállapodást a ko-
vásznai szívkórház udvarán építendő 
ortodox templomról. A Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) Kovászna megyei 
szervezete közösségi oldalán számolt 
be a nem sajtónyilvános eseményről, 
„történelmi egyezménynek” nevezve 
a megállapodást. Beszámolójuk sze-
rint az egész országból érkeznek gyó-
gyulni betegek a kovásznai szívkór-
házba, és ezentúl a szív-ér rendszeri 
gondjaik mellett lelki gyógyulásra 
is lesz alkalmuk. Az egészségügyi 
miniszter jóváhagyta a projektet, le-
tették az alapkövet; a tervek szerint 
jövő tavasszal elkezdődhet a kórház 
udvarán elkülönített egy hektáron az 
építkezés, amit a betegek és magán-
vállalkozók adományaiból kívánnak 
megvalósítani.

Több kérdést is felvet a kezdemé-
nyezés – szögezte le megkeresésünk-

re Gyerő József, Kovászna polgár-
mestere. Hangsúlyozta, a szívkórház 
területe, épületei a román állam tu-
lajdonában, az egészségügyi minisz-
térium ügykezelésében vannak, az 
önkormányzatnak nincs közvetlen 
beleszólása a fejlesztésekbe. Ugyan-
akkor a polgármester véleménye 
szerint nem a templomépítés lenne 
a prioritás Kovásznán, ez különben 
sem az egészségügyi minisztérium 
hatásköre, annál inkább a beteg-
ellátás színvonalának a növelése. 
„Jelenleg a szívkórház épületei sin-
csenek olyan állapotban, hogy oda 
már csak egy templom hiányzik. Az 
épületek javításra szorulnak, a terü-
let rendezetlen” – sorolta a polgár-
mester. Gyerő József felidézte, hogy 
a minisztérium a szívkórház egyik 
épületének tetőterében elkezdte az 
orvosi lakások kialakítását, ugyan-
akkor – a betegek terápiás igényeire 
válaszolva – egy medence építését, 
ám mindkét építkezést abbahagyták: 
amit elkezdtek, tönkrement.

Gyerő József ugyanakkor rámutatott, 
az orbaiszéki önkormányzatok egyesü-
letet hoztak létre, hogy adományokkal 
segítsék a szívkórház alárendeltségé-
be tartozó városi kórház fejlesztését, 
ami különben a minisztérium feladata 
lenne. „Egyértelműen igény van beru-
házásokra. Kovásznán nem a templom 
a prioritás” – szögezte le a polgármes-
ter. Az önkormányzathoz nem érke-
zett erre vonatkozó megkeresés, bár 
tudnak róla, hogy már hét éve terve-
zik a templomot a kórház udvarára, a 
már létező ortodox imaterem mellé. A 
projektet az önkormányzatnak urba-
nisztikai szempontból kell majd jóvá-
hagynia: le kell ellenőrizniük, van-e 
szükség a részleges városrendezési 
terv, az építkezési szabályozások mó-
dosítására. A polgármester elmondta, 
kikéri a kovásznai román közösség 
álláspontját is, hogy szerintük szük-
ség van-e újabb ortodox templomra. 
A városban két egyházközségük van: 
a vajnafalvi és a központi, mindkettő 
saját templommal rendelkezik.

Ortodox templomot építenének a szívkórháznál

 » „Egyértel-
műen igény van 
beruházásokra. 
Kovásznán nem a 
templom a prio-
ritás” – szögezte 
le a polgármes-
ter.

Úzvölgye: kihallgatták
Tamás Sándort

Tanúként hallgatták ki tegnap a 
Bákó megyei rendőrségen Tamás 

Sándor háromszéki tanácselnököt. 
Hargita, Kovászna és Maros Megyei 
Románok Civil Fóruma jelentette fel 
a huszárhagyomány-őrző egyesüle-
teket, amelyek tagjai ott voltak tavaly 
május 12-én az Úzvölgyében tartott 
ökumenikus istentiszteleten. A bű-
nügyi dossziét a moinești-i ügyészség 
nyitotta meg. Mivel az eseményen 
Tamás Sándor is részt vett, tanúként 
beidézték: arról kérdezték, ismer-e 
valakit a dossziéba csatolt fotókról. 
„Elmondtam, hogy ott voltam egy 
ökumenikus istentiszteleten, de nem 
ismerek fel senkit a fotómellékleteken 
látható huszárok közül” – írta közös-
ségi oldalán az elöljáró. Tamás Sándor 
szerint amúgy a rendőrnyomozó „ren-
des volt és korrekt”. De a tanácselnök 
fi gyelmeztette: ebben az ügyben nem 
illetékesek a Bákó megyei hatóságok, 
mert Úzvölgye település az 1968/2-es 
törvény értelmében Csíkszentmárton 
községhez tartozik. (Bíró Blanka)




