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Egyelőre nem tudni, mire futja
A városi költségvetéstől függ, hogy hol lesz kátyúzás és aszfaltozás
• Ismét kétéves 
szerződést kötne 
az útjavításokra és 
-karbantartásra a 
Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hiva-
tal: az erre vonatkozó 
közbeszerzést csupán 
a város költségve-
tésének elfogadása 
után tudják kiírni. 
Egyelőre, az időjárási 
viszonyok miatt hi-
degaszfalttal zajlanak 
a javítási, kátyúzási 
munkák városszerte.

K O V Á C S  E S Z T E R

B eszakadt az aszfalt az Asz-
talosok és az Építők utcája 
kereszteződésénél, a zöld-

övezet mellett: az említett hely-
színen valószínűleg a vízhálózat 

valamilyen meghibásodása 
miatt történt a probléma. 
A polgármesteri hivatal je-
lezte az észrevételt a szol-
gáltatónak, kérve, hogy a 
hibát mielőbb javítsák ki. 
„Az aszfaltszőnyeg min-
dennemű javítása hideg-

aszfalttal történik: télen és 
kora tavasszal csak ezzel tudnak 
dolgozni a szakcégek. A javításokat 
a következő időszakban is ezzel az 

anyaggal tudjuk megoldani, hiszen 
az időjárás nem alkalmas még más 
technika alkalmazására, és a be-
tonkeverők sem indultak még el” 
– hangsúlyozta Zörgő Noémi, a pol-
gármesteri hivatal sajtószóvivője.

Két évre terveznek

A jelentősebb javítási és karbantar-
tási munkákhoz a helyi költségvetés 
elfogadása után foghat majd hozzá 
a kivitelező: a városvezetés 2019-től 
vezette be új szabályként, hogy a 
karbantartási munkákra nem éves 
szerződést írnak ki. Így a közbe-
szerzési eljárás lejárta után kétéves 

szerződést kötöttek a szakcéggel, 
megspórolva egy bürokratikus eljá-
rást, ezáltal gördülékenyebbé téve 
a munkát. A már említett szerződés 
tavaly lejárt, idén a hivatal újabb li-
citet hirdet. „A közbeszerzési eljárás 
hamarosan kezdődik a munkálat 
meghirdetésével. Ismét két évre sze-
retnénk szerződést kötni” – tudtuk 
meg a sajtószóvivőtől. Azt azonban 
még nem tudni, hogy mekkora lesz 
az erre szánt keretösszeg: csupán a 
helyi költségvetés elfogadása után 
derül majd ki, hogy pontosan mi-
lyen munkálatokra lesz elegendő 
az anyagi fedezet. „Vannak olyan 
munkálatok, amelyeket mindenkép-

pen el szeretnénk végezni, például a 
Budvár utcai aszfaltszőnyegezés be-
fejezése, de mindenképpen meg kell 
várjuk a költségvetés elfogadását” – 
nyomatékosította az illetékes.

Még nem tudni, mennyit 
költhetnek az utakra

Fontos tudni, hogy a városi utak ja-
vítása és karbantartása a műszaki 
igazgatóság feladatkörébe tartozik, 
teljes utcák felújítását (az alapo-
zást, vezetékrendszer kiépítését, 
aszfaltréteg lefektetését, járdák ki-
alakítását stb.) nem foglalja magá-
ba. Ezek a nagyobb és költségesebb 

munkálatok már beruházásnak 
minősülnek, így ezek koordinálá-
sát a polgármesteri hivatal beruhá-
zási osztálya végzi, az osztályhoz 
rendelt költségtétel a beruházási 
lista részét képezi. Egyébként ilyen 
téren a Bethlenfalvi–Fások–Laka-
tosok és az Orbán Balázs–Nicolae 
Bălcescu–Wesselényi Miklós utcák 
kereszteződésének átépítését tarta-
ná prioritásnak a hivatal. A végső 
döntést azonban az önkormányzati 
képviselő-testület hozza majd meg.

A halaszthatatlan javításokat 
hidegaszfalttal végzik el
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Marosvásárhelynek több sikeres 
európai uniós és kormányzati 

pályázata van autóbuszvásárlásra, 
elektromos töltőállomások kiala-

kítására, az elektronikus 
jegyvásárlás bevezetésére. 
A kormánytámogatásból év 
végéig vagy jövő év elejéig 
érkező elektromos autóbu-
szoknak töltőállomásokat 
kell felszerelni, erre uniós 

pályázatot nyert a város. A 
marosvásárhelyi városháza a napok-
ban jelölte ki a pontos helyszíneket 
és helyezte ki azokat az áramforrás-
dobozokat, amelyekhez majd csatla-

koztatják az elektromos autóbuszok 
töltőállomásait. A városháza tájé-
koztatása szerint a vegyipari kom-
binátnál, a Jeddi úti és az Egyesülés 
negyedbeli végállomásnál lesznek 
ezek az állomások, továbbá a tömeg-
közlekedést biztosító társaság Béga 
utcai székhelyén. Összesen 47 lassú 
és 15 gyors töltésű töltőállomást fog 
vásárolni a város, amíg megérkeznek 
az első elektromos autóbuszok.

Mikor lesznek új buszok?

Ami az új buszok érkezését illeti, 
pontos időpontot nem tudni. Az vi-
szont már biztos, hogy a fejlesztési 
minisztériumon keresztül érkező 32 
elektromos jármű esetében kiválasz-
tották a gyártót, egy lengyel céget, 

és szerződést is kötöttek vele. A cég 
12 méter hosszú autóbuszokat fog le-
szállítani, a határidő két év és négy 
hónap, de a buszok egy részének egy 
éven belül meg kell érkeznie. Opti-
mista számítások szerint már idén 
utazhatunk ilyen járművel. Szintén a 
minisztériumon keresztül jön újabb 
15 elektromos busz, itt is lezárult a 
versenytárgyalás. Uniós pénzala-
pokból vásárolt a város 38 hibrid au-
tóbuszt, ez az eljárás is elkezdődött, 
2023 végéig le kell zárni a pályázatot.  

Ezenkívül saját költségvetésből sze-
rez be a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal 41 dízel autóbuszt, ezek 
szinte biztosan meg fognak érkezni 
már idén. A városvezetés szerint 
2023 végéig 126 új autóbusz érkezik 
a marosi megyeszékhelyre. Jelenleg 
a városi tömegközlekedést 83 autó-

busszal biztosítja az önkormányzat 
alárendeltségébe tartozó vállalat. 
Ezekből húsz 2016-os gyártmányú 
autóbusz, a többi azonban 15–27 
év közötti, rég alkalmatlanok arra, 
hogy megfelelő körülmények közt 
lehessen biztosítani velük a tömeg-
közlekedést.

Marosvásárhelyen már várják az elektromos buszok érkezését
• Kijelölték a helyszíneket és hozzáláttak az elektromos csatlakozást biztosító állo-
mások kihelyezéséhez Marosvásárhelyen. Derűlátó számítások szerint év végére már 
megérkezhetnek az első elektromos autóbuszok a marosi megyeszékhelyre, és szinte 
biztos, hogy új dízel járművekkel is közlekedhetünk.

Ezekhez az áramforrásokhoz 
csatlakoztatják majd az elektromos 
buszok töltőállomásait
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