
A városi tömegközlekedés 
fejlesztésére is jelentős összeget 
fordítanak idén
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Nagyobb büdzsével számolnak
Marosvásárhelyi költségvetés: a beruházásokat részesítik előnyben 
• Elsősorban az uniós pályázati támogatások, de a helyi adók és illeté-
kek várhatóan hatékonyabb begyűjtése miatt is 17 százalékkal nagyobb 
lesz Marosvásárhely idei költségvetése, mint a tavalyi. Jut pénz a beru-
házásokra, oktatásra, de a sportra és kikapcsolódásra is. Soós Zoltán 
polgármester és pénzügyi tanácsadója, Ionela Ciotlăuș sajtótájékozta-
tón ismertette a város idei költségvetés-tervezetét.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhely idei ter-
vezett költségvetése 492 
millió lej lesz, ez 16,9 

százalékkal nagyobb, mint a múlt 
év elején betervezett összeg. Eb-
ből 114 millió lejt fognak költeni a 
fi zetésekre, míg tavaly 104 milliót 
költöttek. Soós Zoltán elmondta, az 
éves béralapból 13 millió lejt az ol-
tásközpontokban dolgozók órabére 

tesz ki, ezt ugyan be kellett ven-
ni a városi költségvetésbe, 
de az összeget a szakmi-
nisztérium biztosítja, nem 
a város büdzséjét terheli. 
A polgármester szerint ez 
azt is jelenti, hogy idén 3 
millió lejjel kevesebb lesz a 

városházi alkalmazottak valós 
bérkerete. Idén a költségvetésből 
142 millió lejt szánnak a beruházá-
sokra, és ezen belül a legnagyobb 
részt, mintegy 28 százalékot a 
sport- és szabadidős tervek megva-
lósítására. A tömegközlekedés fej-
lesztése 25 millió lejt emészt majd 
fel, az utcai infrastruktúra felújítá-
sára 17 millió lejt szánnak, de 9 mil-

lió lejt kap az oktatás és 6 milliót a 
köztisztaság.

Élő, zöld várost szeretne

A városvezető elmondta, a költség-
vetés összeállításakor arra fi gyel-
tek, hogy inkább a beruházásokra 
szánjanak több pénzt, mint a javí-

tásokra. A már meglévő, többéves 
keretszerződéseket is úgy alakít-
ják, hogy azok alapján a fontos 
munkálatokat végezzék el. Soós 
Zoltán arról is beszélt, hogy szeret-
nének nagy hangsúlyt fektetni az 
oktatási intézmények felújítására, 
felszerelésére, de a zöldövezetek, 
parkok bővítésére, a város élhe-

tőbbé tételére is. Mint elmondta, 
jelenleg minden marosvásárhelyire 
23 négyzetméternyi zöldterület jut, 
és ezen mindenképp javítani sze-
retnének. Jó hírként közölte, hogy 
idén a szakminisztériumtól kapott 
támogatásból 15 tömbházat fognak 
hőszigetelni.

Akár bankkölcsön is jöhet

Megkérdeztük, hogy az új szerke-
zeti felépítés nyomán változhat-e a 
város költségvetése, hiszen igazga-
tóságok szűnnek meg, olvadnak be 
másokba. Soós Zoltán elmondta, az 
új szervezeti felépítés, a különböző 
igazgatóságok átszervezése nyomán 
is változhat a költségvetés, de több 

más tényező miatt is. Például ha si-
kerül a gázszolgáltatóval szembeni 
adósságokat több évre felosztani, 
akkor felszabadulhatnak összegek, 
és ezekből újabb beruházásokat le-
het eszközölni. Újságírói kérdésre 
válaszolva Soós Zoltán azt mondta, 
hogy csak abban az esetben vesz-
nek fel bankkölcsönt, ha rövid távon 
megtérülő befektetések megvalósí-
tására tudják azt fordítani, például 
egy parkolóház megépítésére kell a 
pénz. Ennek kapcsán arra is kitért, 
hogy tárgyalásokat folytatnak a 
színház mögötti terület két tulajdo-
nosával, és amennyiben nem tud-
nak megegyezni az összegben, kérni 
fogják a terület kisajátítását.

• Sem a megrendelő, 
sem a fúrásokat végző 
alvállalkozó nem vette 
figyelembe a nyárádszere-
dai hatóságok kérését, mi-
szerint a tervezőnek úgy 
kellene módosítania az 
Erdélyt Moldvával össze-
kötő sztráda nyomvonalát, 
hogy az ne vágja ketté a 
települést. 

S Z U C H E R  E R V I N

A talajmintát vevő cég következe-
tesen az eredeti nyomvonalon 

dolgozik – tudtuk meg a bekecs alji 
kisváros polgármesterétől, Tóth Sán-
dortól. „Számunkra ez a nyomvonal 
elfogadhatatlan, már többször el is 
mondtuk a szállítási minisztérium, 
az útügyi hatóság és a tervezőiroda 
szakembereinek. Ezelőtt egy évvel a 
helyszínen is bemutattuk a tervezési 
hibákat, ugyanakkor alternatívát is 

javasoltunk” – mondta el lapunknak 
az elöljáró. Tóth nem a fúrást végző 
céget hibáztatja, mert az csak ott vé-
gezhet földtani vizsgálatot, ahol ne-
ki megszabták, hanem azokat, akik 
erre utasították.

Nem figyeltek a panaszra

Cătălin Urtoi volt miniszteri taná-
csos megérti a polgármester és a he-
lyi közösség felháborodását, annál 
is inkább, mivel 2020-ban ő maga is 
jelen volt azon a helyszíni beszélge-
tésen, amelyen a nyárádszeredaiak 
logikus érvekkel támasztották alá 
kéréseiket. „Az útügyi hatóságnak 
már régóta meg kellett volna találnia 
azt a kompromisszumos megoldást, 
amely műszakilag is állja a helyét, 
és amit az ottani közösség is elfogad. 
De szinte tíz éven keresztül senki 
nem volt hajlandó a nyárádszereda-
iak panaszára fi gyelni” – fejtette ki 
az azóta lemondatott és mindössze 
civil aktivistaként dolgozó mérnök. 
Az Împreună pentru A8 (Együtt az 
A8-asért) egyesület alelnöke szerint 
a nemtörődömség a bukaresti ható-
ságok arroganciájáról tanúskodik. 

A többszöri hívás ellenére az elmúlt 
esztendőig a Közúti Infrastruktúrát 
Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 
illetékesei egyszer sem szálltak ki 
a helyszínre megnézni, hogy miféle 
tervre fordítanak komoly közpénze-
ket. A polgármester szerint azon túl, 
hogy az eredeti nyomvonallal ketté-
vágnák a települést, tizenkét lakó-
házat kell majd lebontani a szent-
annai városrészben. Ugyanakkor a 
majdani csomópontot is egy teljesen 
lehetetlen helyre rajzolták, így a ki-
vitelezése újabb fejtörést okozhat.

Nem vizsgálták a talajmintákat

A két Vásárhely – Maros és Német 
– közötti 210 kilométeres szaka-
szon egyéb gondok is vannak. A 
talajvizsgálatok elvégzését felvál-
laló spanyol Acciona alvállalko-
zója mindössze három fúrógéppel 
rendelkezik, a szerződésben foglalt 
hat helyett. Ezek közül csak ket-
tő működőképes, a harmadik egy 
nyárádszeredai lakó udvarán po-
rosodik. A határidő meghosszab-
bítása után az Accionának júliusig 

kellene a CNAIR asztalára tennie az 
előtanulmányt, de erre aligha van 
esély. Az Împreună pentru A8 érte-
sülései szerint a talajminták külön-
böző laboratóriumok raktáraiban 
várnak elemzésre, de a vizsgálatot 
addig nem végzik el, amíg 
az anyagi nehézségekkel 
küzdő spanyol cég romá-
niai leányvállalata nem 
fi zet. „Többször is felkeres-
tük a munkatelepeket, és 
szomorúan tapasztaltuk, 
hogy az utóbbi húsz hónap-
ban szinte semmi érdemleges nem 
történt az Erdélyt Moldvával ösz-
szekötő autópálya nyomvonalán” 
– szólt a jelenlegi helyzetről Cătălin 
Urtoi. A szakember szerint köny-
nyen megeshet, hogy két év múlva 
a  CNAIR arra ébred, a spanyol cég 
használhatatlan adatokat szolgál-
tatott. A jászvásári székhelyű civil 
szervezet április 10-ére autós tilta-
kozó akciót szervez a majdani két 
moldvai autópálya, az A7-es és az 
A8-as cristeşti-i csomópontjához, 
melynek célja felkelteni a kormány 
fi gyelmét a munkálatok megkésett 
stádiumára és kétes minőségére.

Megfúrták a nyárádszeredaiak elképzelését, marad a nyomvonal

Geológiai tanulmányokat végeznek 
a majdani autópálya helyén
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