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Százötven millióval kevesebb
Marosvásárhely tavalyi költségvetését néztük át – tervek és megvalósítások
• A 2020 elején 
megszavazott és a 
decemberig megvaló-
sított marosvásárhelyi 
városi költségvetés 
közötti különbség 147 
millió lej, így a büdzsé 
teljesítése 70 százalé-
kos. Idén, immár az új 
városvezetés csökken-
teni szeretné a műkö-
dési kiadásokat és nö-
velni a beruházásokra 
szánt összegeket.

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi városháza 
gazdasági igazgatója, Naz-
nean Ana által összeállított, 

a múlt évi költségvetés teljesítéséről 
szóló jelentés a napokban került fel 
a marosvásárhelyi városháza hon-
lapjára. Ebből kiderül, hogy a tava-
lyi költségvetés 492 millió lej volt, 
amiből 345 millió lejt teljesítettek, 
vagyis a tervezett 70 százalékát.

A fizetéseket biztosították

Már múlt év elején, a Florea-korszak 
utolsó költségvetésének összeállí-
tásakor elhangzottak olyan véle-
mények, miszerint túlméretezték a 
bevételeket, hiszen olyan adó- és 
illetékhátralékokat is beleszámí-
tottak, amelyek kifi zetése nem volt 
biztos, több esetben per tárgyát 

képezte. Ennek ellenére a tavalyi 
adók és illetékek befi zetési aránya 
80 százalékos volt, ami jónak mond-
ható. A betervezett uniós pályázati 
pénzek csupán 23 százalékát kapta 
meg a város, és a központi költség-
vetésből támogatásként szereplő 
összegek csak 70 százaléka folyt be 
a város pénztárába. Ami a kiadások 
fejezetét illeti, itt 80 százalékban 
teljesítették a fenntartási, műkö-
dési költségekre szánt összeget, és 
mindössze 42 százalékban a befek-
tetéseket. Ami a fenntartási költsé-
geket illeti, tavaly igen sok vita volt 
ezek kapcsán, mivel valahányszor a 
költségvetés kiegészítéséről volt szó, 
ezeket az összegeket növelni akar-

ták, de az RMDSZ-es tanácsosok 
ebbe nem egyeztek bele. Időközben 
az is kiderült, hogy még az egész 
éves fi zetéseket sem foglalták bele 
az éves költségvetésbe, holott erre 
kötelesek lettek volna. Végül a soro-
zatos költségvetés-kiegészítésekkel 
a fi zetéseket biztosították, de a kért 
fogyóanyagokra és más kiadásokra 
igényelt összegeket nem mindig.

Mi lesz idén?

A jelenlegi polgármester pénzügyi ta-
nácsadója, Ionela Ciotlăuș a Marosvá-
sárhelyi Rádió román szerkesztőségé-
nek nyilatkozott az idei költségvetés 
kapcsán. Mint elmondta, a 2021-es 

költségvetést úgy állítják össze, hogy 
csökkentik a működési költségeket, 
és növelnék a befektetésekre szánt 
összegeket. A tervek szerint az előző 
évekhez képest 20 százalékkal csök-
kentenék a működési költségeket. 
Ennek érdekében átnéznék a közmű- 
és más szolgáltatói szerződéseket, és 
ahol lehet, változtatnának ezeken, 
valamint a személyzeti kiadásokból is 
lefaragnának. Utóbbit részben a sze-
mélyzeti felépítés átalakítása révén 
szeretnék elérni, amiről Soós Zoltán 
marosvásárhelyi polgármester is már 
többször beszélt. Nem kell feltétlenül 
elbocsátásokra számítani, hiszen 
elsősorban a nyugdíjasoktól és azok-
tól válnának meg, akik szerződéses 

viszonyban állnak a városházával. 
Ha sikerül 20 százalékkal kevesebb 
személyt fi zetni, az akár 15 millió lejes 
megtakarítást jelenthet a városnak. 
Soós korábban azt ígérte, hogy már 
decemberre elkészül az új szervezeti 
felépítés, amelyet a helyi önkormány-
zati képviselő-testületnek is el kell 
majd fogadnia. Egyelőre erről nincs 
semmi irat a városháza honlapján, 
csupán a polgármester kabinetjének 
és az alpolgármesterek irodáiban fog-
lalkoztatott személyzetnek a létszám-
növeléséről van határozattervezet.

Ionela Ciotlăuș szerint bár a vá-
rosházán vannak „túlméretezett” 
fi zetések is, ezekhez a munkatör-
vénykönyv miatt nem tudnak 
hozzányúlni, így egyelőre 
fi zetéscsökkentés nem lesz. 
A tanácsadó elmondta: nem 
szeretnének ugyanabba 
a csapdába esni, mint az 
ország több polgármesteri 
hivatala, amely csökkentette 
a fi zetéseket, mire az alkalmazot-
tak rögtön pert indítottak, és meg 
is nyerték azokat (Csíkszeredában 
fordított helyzet állt elő: az új képvi-
selő-testület nemrég 20 százalékkal 
megemelte a városházi alkalma-
zottak fi zetését, ott tehát nem kell 
per miatt „aggódni”). A tanácsadó 
szerint az idei költségvetésben első-
sorban a befektetésekre helyeznék a 
hangsúlyt, és háttérbe szorítanák a 
javításokat. Marosvásárhely 2021-es 
évre szóló költségvetésének terve-
zetét azután hozzák nyilvánosság-
ra, miután elfogadták az országos 
költségvetést.

Még nem tudni, hogy idén mekkora lesz 
a város költségvetése és az mire lesz elég
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A N T A L  E R I K A

T egnap este 7 órától megszűnt 
Romániában az angliai jára-

tokkal szembeni korlátozás ideje – 
mondta a Székelyhonnak Peti And-
rás, a Marosvásárhelyi Transilvania 

Nemzetközi Repülőtér igazga-
tója, akitől azt is megtud-
tuk, hogy a londoni járattal 
érkező utasoknak két hétig 
kötelező módon otthoni 
karanténba kell vonulniuk 

a koronavírus-járvány miatt. 
Azok, akik szeretnék a Covid-19 tesz-
ttel igazolni, hogy nem fertőzöttek, a 
hazaérkezéstől számított nyolcadik 
napon végezhetik el a tesztet, azt 
követően pedig még két napig kell 

otthon tartózkodniuk. Az otthoni 
karantén csak azokra vonatkozik, 
akik külföldről érkeztek haza, a csa-
ládtagjaikra nem.  

Januárban péntekenként mű-
ködik a menetrend szerinti repü-
lőjárat Marosvásárhely és London 
között, majd februártól heti két al-
kalommal, akárcsak Dortmundba. 
Memmingenbe a Wizzair honlapja 
szerint január 8-án indul a hónap-
ban az utolsó, majd március 1-jé-
től visszaáll a rendszeres heti két 
alkalom. A budapestire még várni 
kell márciusig, oda a korábban 
felfüggesztett járat március 2-án 

indul újra, és heti két alkalommal 
biztosít összeköttetést. Március 
végétől azonban napi rendszeres-
séggel lehet majd közlekedni Bu-
dapest és Marosvásárhely között. 

Érdeklődésünkre Peti András azt 
is elmondta, hogy Angliába szep-
tember 1-jéig lehet személyi iga-
zolvánnyal utazni, utána útlevél 
szükséges.

Ismét működik a repülőjárat Marosvásárhely és London között
• Január 4-étől újraindult a decemberben felfüggesz-
tett légi járat Marosvásárhely és London-Luton között.

Hétfőtől ismét leszáll a gép Marosvásárhelyre
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Operett a színházban
Január 6–10. között 5 alka-
lommal lesz látható Eisemann 
Mihály és Szilágyi László Én 
és a kisöcsém című operettje 
a Csíki Játékszínben. Szerdán 
a Don Juan 2-es bérleteseket, 
csütörtökön a Tiborc 1-es bér-
leteseket, pénteken a Bánk bán 
1-es bérleteseket, szombaton 
a Bánk bán 2-es bérleteseket, 
vasárnap a Tiborc 2-es bérlete-
seket várja a színház. Az operett 
minden alkalommal 19 órai 
kezdéssel tekinthető meg. Je-

gyek a fennmaradó helyek 
függvényében válthatók előadás 
előtt egy órával a helyszínen.  A 
történet szerint Kelemen Félix, a 
Zabakol tápszergyár igazgatója 
egy jó üzlet reményében Willy 
Andersenhez, a dán milliomos-
hoz adná a lányát. Megérkezik 
azonban a tavasz, és teljesen 
összekuszál mindent. 
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