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Parkolóház-építésekre készülnek
Közzétették a marosvásárhelyi költségvetés tervezetét, hozzá lehet szólni

SIMON VIRÁG

A városháza honlapján közzétett 
tervezetből kiderül, hogy a 
város tavalyi végrehajtott költ-

ségvetése 347 millió 91 ezer lej volt, 
idén 492 millió 674 ezer lejes bevétellel 
számolnak. Ebből a tavalyról elma-
radt adósságok összege 26 millió 893 
ezer lej. Nemrég Soós Zoltán polgár-
mester azt mondta, hogy amikor Ma-
rosvásárhelyt Kolozsvárhoz hasonlít-
juk, jó, ha tudjuk, hogy mindkét város 
költségvetése 480 millió körül van, 
csak míg Marosvásárhelyé lejben, ad-
dig Kolozsváré euróban annyi. Portik 
Vilmos alpolgármester pedig egy rádi-
ós beszélgetésben azt mondta, hogy a 
költségvetés-tervezet összeállításakor 
a különböző szakigazgatóságoktól 
beérkezett kérések, kiadásokról és 
befektetésekről szóló összegek 800 
millió lejt tettek ki, ebből kellett úgy 
levágni, hogy minél több beleférjen a 
város idei költségvetésébe.

13 millió lej órabérre

A jelenlegi városvezetés többször 
hangoztatta, hogy idéntől szeretné 
csökkenteni a személyzeti kiadáso-
kat, elhangzott már, hogy csaknem 
300-zal csökkentették a városháza 
által foglalkoztatott személyek szá-
mát. Időközben a polgármester több-
ször fi nomított a számok és csökke-
nések kapcsán, legutóbb pedig azt 
mondta, a szerződéses személyzet 
esetében megvárják, hogy járjon le 

a szerződésük, és egyénileg vizs-
gálják meg minden nyugdíjas, de 
még dolgozó városházi alkalmazott, 
bedolgozó esetét. Az új személyzeti 
felépítést sem véglegesítették még. 
A közzétett költségvetés-tervezetben 
személyzeti kiadásokra, fi zetésekre 
és egyéb juttatásokra a tavalyi 105 
millió 11 ezer lejhez viszonyítva vala-
mivel több van előirányozva: 115 mil-
lió 775 ezer lej. Itt érdekesség, hogy 
míg tavaly órabér alapján nem fi zet-
tek senkit, idén 13 millió lejt szánnak 
ilyen célra. Csaknem kétmillió lejt, 
pontosabban 1 millió 884 ezer lejt 

spórol meg a város azért, mert kor-
mányszinten elfogadták, hogy idén 
nem biztosítanak vakációs jegyeket 
a közalkalmazottaknak.

Lesz egyetem vagy sem?

A vitatott sorsú Marosvásárhelyi Tu-
dományegyetem is szerepel a város 
éves költségvetésében, annak ellené-
re, hogy a városháza honlapján van 
egy marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselők által kezdeményezett ha-
tározattervezet, amely az intézmény 
megszüntetéséről szól. Ennek na-

pirendre tűzéséhez ki kell várni a 
törvény által előírt 30 napot, ez az 
időszak áprilisban jár le. A költségve-
tés-tervezet értelmében az elmúlt év-
ben a felnőtteknek és gyermekeknek 
képzéseket és átképzéseket szervező 
egyetem fenntartására 704 ezer 240 
lejt költött a város, míg az idei költség-
vetésben 1 millió 178 ezer lej szerepel.

Kiadások, fejlesztések, 
vásárlások

A tervezet értelmében idén jóval 
több pénzt szánnak a sport támo-
gatására, míg tavaly erre 4 millió 
924 ezer lejt költöttek a város költ-
ségvetéséből, idén kétszer annyit, 
valamivel több mint 10 millió lejt 
terveztek be kiadásként. Az ifj úsági 
programokra is több pénzt költené-

nek, mintegy 630 000 lejt, míg ta-
valy 95 ezret költöttek erre. Az isko-
lák és óvodák is több pénzt kapnak, 
érdekességként a Traian Săvulescu 
Mezőgazdasági Szakiskolának egy 
burgonyaültető gépet szeretné-
nek vásárolni, 5000 lej értékben. 
De legtöbb helyen számítógépes 
programokat, fénymásolókat, szá-
mítógépeket vásárolnak, vagy az 
óvodáknak játszóeszközöket sze-
reznek be az idei városi költségve-
tésből. Újra bekerült a büdzsébe 
a virágkertészet igénylései közé a 
Fakopp gép beszerzése, amellyel 
a fák állapotát tudják megállapí-
tani, diagnosztizálni. Ez korábban 
is szerepelt már a költségvetésben, 
de nem vásárolták meg. A Víkend-
telepen betervezett munkálatokra 
is szánnak pénzt az idei költség-
vetésből is, az úszómeden-
céhez szükséges sátortető 
visszaállítására 12 000 lejt, 
míg a csúszdák felszerelé-
sének befejezésére 650 000 
lejt. Jó hír, hogy hat parko-
lóház megvalósíthatósági 
tanulmányát rendelné meg 
idén a marosvásárhelyi városveze-
tés, ezeket többek között a Tudor 
lakónegyedben (a Jövő, Harmónia, 
Hátszeg utcákban és a csendőrség 
közelében), valamint a belváros-
ban tervezik megépíteni (a színház 
mögé, a Park szálloda elé). De azt is 
megvizsgálják, hogy lehetséges-e 
a befedett Poklos patakra könnyű 
szerkezetű parkolókat létrehozni.
A www.tirgumures.ro oldalon ta-
nulmányozható költségvetés-ter-
vezetről előreláthatóan áprilisban 
szavaznak az önkormányzati kép-
viselők, a városlakók hozzászó-
lásait, javaslatait április 9-éig fo-
gadják az infopublic@tirgumures.
ro ímélcímre, de személyesen is le 
lehet adni a városháza iktatójába.

Egyre több az autó. Az emeletes 
parkolóházak megépítése 
ügyében is történhet előrelépés 
idén
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• Közzétették Marosvásárhely idei költségvetésének tervezetét. Első ránézésre az 
tűnik fel, hogy a személyzeti, fizetésekkel járó kiadások nem csökkennek, de némi-
képp átcsoportosítják ezeket. Több pénzt szánnak a sportra és az ifjúsági progra-
mok támogatására, és bár szó volt a Marosvásárhelyi Tudományegyetem megszün-
tetéséről, egyelőre a működtetésével járó összegek szerepelnek a kiadások között.

Még nem üzemel a sorompó, elővigyázatosság szükséges

KOVÁCS ATTILA

Tavaly kezdték el a vasúti átjáró 
korszerűsítését, amikor a szük-

séges vezetékek elhelyezése és a 
vasúti töltés felújítása történt 

meg, idén pedig automati-
zált sorompót szereltek fel. 
A sorompó azóta folyama-
tosan fel van emelve, mert 
nem működik, nem ad sem 
hang-, sem fényjelzéseket. 

Ez az állapot némileg meg-
tévesztheti az ott áthaladókat, akik 
azt gondolhatják, hogy ha a sorom-

pó nincs leengedve, akkor biztosan 
nem közeledik vonat, és adott eset-
ben veszélybe kerülhetnek – jelezte 
egyik olvasónk, aki nemrég szembe-
sült a helyzettel.

Megállni kötelező

Kérdésünkre Cornel Roșu, a csíksze-
redai vasútállomás infrastruktúráért 
felelős vezetője elmondta, a sorompó 
üzembe helyezése még várat magára, 
előreláthatóan ősszel történik meg, 
mert az automata működtetéshez 
szükséges rendszereket, vezetékeket 
mind a csíkszeredai, mind a csík-
szentkirályi vasútállomáson fel kell 

szerelni és beüzemelni. Ugyanakkor 
emlékeztetett arra, hogy mivel sem a 
megállásra fi gyelmeztető piros, sem 
az áthaladást megengedő fehér fény-
jelzés, illetve a hangjelzés sem mű-
ködik, a járművezetőknek áthaladás 
előtt meg kell állniuk és megbizonyo-
sodniuk arról, hogy nem közeledik 
vasúti szerelvény. Hozzátette, to-
vábbra is az átjárónál van a kötelező 
megállást jelző forgalmi tábla, illetve 
az ugyanerre fi gyelmeztető Szent 
András-kereszt is – ezek jelzései ha-
sonlóképpen érvényesek.

Több baleset történt

Az átjárónál korábban rendszeresen 
történtek balesetek, 2010 és 2018 

között például hatszor gázolt el au-
tót a vonat, a jelentős anyagi károk 
mellett több személyi sérülés is tör-
tént, 2011-ben pedig egy fi atalember 
életét vesztette, amikor személygép-
kocsiját elsodorta egy szerelvény. 
Olyan eset is előfordult, amikor egy 
autóvezető a sínek mellett magasra 

nőtt aljnövényzettel magyarázta, 
hogy nem látta a közeledő vonatot. 
A vasúttársaság illetékesei minden 
alkalommal hangsúlyozták, hogy 
az átjáró megfelel az előírásoknak, 
a balesetek pedig nem a sorompó 
hiánya, hanem az autóvezetők elővi-
gyázatlansága miatt következtek be.

• Noha már egy ideje felszerelték az automatizált so-
rompót a Csíkszereda déli kijáratánál lévő zsögödfürdői 
vasúti átkelőhöz, ez még nincs működésbe helyezve. 
Ezért továbbra is elővigyázatosságra van szükség az ott 
közlekedők részéről az áthaladás előtt.

A sorompót felszerelték, de a beüzemelésre még várni kell
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