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4800 lej tartozás  minden lakosra?
A polgármester szerint Marosvásárhely felhalmozott adóssága 658 millió lejre tehető
• Míg Marosvásár-
hely idei költségveté-
se 490 millió lej, Soós 
Zoltán polgármester 
és csapata eddigi 
felméréséből az derül 
ki, hogy a megyeszék-
hely adóssága 658 
millió lejre tehető.

SIMON VIRÁG

Közösségi oldalán tájékoztatta 
a városlakókat Soós Zoltán, 
hogy az elmúlt két hétben 

végignézett számlák és kivonatok 
alapján úgy tűnik, Marosvásárhely 
adóssága 658 millió lej. Ez nem 
tartalmazza a város alárendeltsé-
gébe tartozó vállalatok tartozása-
it, hiszen ezeket még nem sikerült 

összesíteni. Ha ezt leosztjuk 
a városlakókra, akkor sze-
mélyenként valamivel több 
mint 4800 lej jut. A rövid 
beszámoló szerint 45 mil-
lió lejt tesznek ki a ki nem 
fi zetett számlák, amiből 41 

millió lejes számláknak már 
lejárt a kifi zetési ideje, vagyis akár 
késedelmi kamat kifi zetésére is kö-
telezhetik 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, hogy 
ki tudják-e fi zetni ezeket a tételeket 
év végéig,  a városháza sajtóirodájá-
tól azt a választ kaptuk, hogy a jog-
szabályok előírják, hogy a fi zetések 
elsőbbséget élveznek, ez ugyanis 
az intézmény és ezáltal a város mű-
ködésének előfeltétele. A fi zetések 

szerepelnek a költségvetésben, és 
mind ezeknek, mind pedig a fogya-
tékkal élő személyek juttatásainak 
kiegyenlítése el fog kezdődni a kö-
vetkező napokban.

Bankhitel is van

A polgármester beszámolója szerint 
a városnak 52 millió lejes hitele van. 
Megkérdeztük, hogy ez már mind el 
van-e költve. A sajtóirodától kapott 
válasz: 52 millió lej a bankok felé je-
lenleg nyilvántartott tartozás össze-
ge, ami már el volt költve. Az évek 
során ennél sokkal több bankhitelt 
vett fel a polgármesteri hivatal. Eb-
ben a pillanatban ennyi a tartozás.  
Rákérdeztünk a mélygarázsra fel-
vett hitelre is. Megtudtuk: a mély-
garázsra szánt összeget más meg-
valósításokra irányozták elő rögtön 

azt követően, hogy a városi tanács 
a mélygarázs megvalósításának ter-
vezetét visszavonta. Felhasználható 
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 kizá-
rólag beruházásokra fordíthatók.

Előre is költekeztek?

A tartozás legnagyobb részét, mint-
egy 551 millió lejt a kötelezettség-
vállalási hitelek teszik ki. Ez tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy a város 
többéves keretszerződést kötött egy-
egy szolgáltatásra, s ebben meg van-
nak szabva a felső határ összegek 
is, amelyeket egy évben egy adott 
szolgáltatásra költhet a város. Ezek 

a keretszerződések akkor haszno-
sak, ha például év elején még nincs 
költségvetés, de egy szolgáltatást 
mégis igénybe kell venni, s akkor 
ez megtehető a több éven átívelő 
keretszerződés alapján. Ilyen keret-
szerződést kötött például a Maros 
Megyei Tanács a hóeltakarítást vál-
laló cégekkel, hogy biztosítsa ennek 
a szolgáltatásnak az ellenértékét.

A városháza sajtóirodáját meg-
kértük, hogy soroljanak fel néhány 
ilyen keretszerződést, amit a vá-
rosháza a tanács beleegyezésével 
megkötött az elmúlt évek során. A 
válaszban ez áll: „A hivatalon belü-
li illetékes személyektől mindmáig 
nem kaptuk meg a lekötött szerződé-
sek listáját, azoknak kifutási idejét 
és hogy pontosan milyen értékben 
hagyatkoztak ezek a szerződések a 
kötelezettségvállalásokra. Amint 

megkapjuk ezt a listát, rögtön a nyil-
vánosság elé tárjuk.”

Ha már költségvetésről és adós-
ságokról volt szó, megkérdeztük, 
hogy október végéig mennyi pénz 
folyt be az adókból és illetékekből 
és mennyire lehet még számítani 
év végéig, illetve hogy van-e más 
olyan forrás, amelyből pénzt kap-
hat idén Marosvásárhely. A sajtó-
irodától megtudtuk, hogy  október 
31-éig 301,2 millió lej bevétele volt 
a városnak és a hozzá tartozó in-
tézményeknek, és 298,1 millió lejt 
költöttek el. A továbbiakban befo-
lyó összegek kapcsán nem kívántak 
becslésekbe bocsátkozni.

Minden városlakót érint, 
hogy mennyire van eladósodva 
Marosvásárhely
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A gyergyószentmiklósi város-
napok egyik legnépszerűbb ren-

dezvénye évek óta a Kárpát-medencei 
disznótoros fesztivál. A járványügyi 
óvintézkedések miatt idén ez sem 

lehet több ezer embert meg-
mozgató vidám közösségi 
esemény: ezúttal mindenki 
magának főz, de legalább 
bárki láthatja. „A most ki-
alakult helyzet nem teszi 
lehetővé, hogy a gaszt-
ronómia ünnepét együtt 

töltsék a főzőcsapatok. Ez 
azonban nem akadályoz meg minket 
abban, hogy emlékezetessé tegyük 
számunkra a közös kulináris élmé-
nyeket. Tegyünk félre minden int-

rikát, minden gondot és problémát, 
és közösen, de külön-külön, mégis 
virtuálisan együtt vigadjunk, ünne-
peljünk” – szól a 11. Kárpát-medencei 
disznótoros fesztivál szervezőinek 
felhívása. Gyülekezni, együtt vigad-
ni nem szabad, de jókat enni család-
ban is lehet. Így az idei fesztiválon 
mindenki saját otthoni udvarában, 
konyhájában készíti a disznótoros 
fi nomságokat. Az elkészült ételeket 
idegen ugyan nem kóstolhatja meg, 
de online bejelentkezések révén 
látványukból részesülhetnek az ér-
deklődők. Mint a rendezvény egyik 
szervezője, Benedek Árpád mester-
szakács érdeklődésünkre elmondta, 
a december 5-én, szombaton 10 órai 

kezdettel sorra kerülő esemény iránt 
van érdeklődés, számos jelentkező 
van már, akik be fognak kapcsolód-
ni a virtuális közös főzésbe. Kóstolás 
nélkül nyilván nem lehet reálisan 
értékelni semmilyen ételt, így idén 
zsűrizés, rangsor sem lesz, de szá-
mítanak arra, hogy az ilyen online 
módon továbbéltetett rendezvény 
részvevői a verseny kihívásai elle-
nére is fi nomakat készítenek és min-
denhol jó hangulat jellemzi majd a 
főzést. Romániai részvevők esetében 
egy csapatban csak egy háztartásban 
élő személyek vehetnek részt, de min-
denhol az adott országban érvényes 
szabályokat kell fi gyelembe venni. 
(Gergely Imre)

Online térbe költözik a híres disznótoros fesztivál is




