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A kivitelezés és felkészülés éve
Véglegesítették Székelyudvarhely költségvetés-tervezetét
• Jövő csütörtökön 
dönt Székelyudvar-
hely önkormányzati 
képviselő-testülete a 
város idei költségve-
téséről: a tervezetet a 
városvezetőség mu-
tatta be. Reményeik 
szerint különösebb 
vita nélkül megy majd 
át a tervezet, hiszen 
az összeállításában az 
önkormányzatot alko-
tó két frakcióval közö-
sen dolgoztak.

K O V Á C S  E S Z T E R

2021 a kivitelezés és felkészülés éve 
lesz – hangsúlyozta Gálfi  Árpád 
polgármester. Kifejtette: a lehető 
leghatékonyabban kezdik el a már 
elnyert támogatásokból fi nanszí-
rozható projekteket, miközben to-
vábbi pályázati anyagokat készíte-
nek elő a következő EU-s pályázati 
ciklusra. A városvezető hozzátette: 
továbbra is prioritás a városi tulaj-
dont képező ingatlanok, épületek 
jogviszonyának rendezése, hiszen 
ezek nélkül képtelenség további tá-
mogatásokra projekteket előkészí-
teni. Mint azt már közöltük, a terv 

szerint Székelyudvarhelyen idén 115 
millió lejből gazdálkodnának, eb-
ben a tavalyról megmaradt 12 millió 
lejes többlet is benne van – tudtuk 
meg Szilágyi Istvántól, a polgár-
mesteri hivatal gazdasági igazga-
tójától. Egyébként a város költség-
vetési terve több felbontásban és 
nagyon részletesen böngészhető a 
hivatal honlapján (udvarhely.ro), 
illetve továbbra is elérhető az inter-
aktív költségvetés a koltsegvetes.
udvarhely.ro oldalon. „A költség-
vetés tavaly óta növekedett, ennek 
egy része az uniós forrásoknak tud-

ható be, de állami fi nanszírozásból 
is többet várunk” – sorolta a gazda-
sági igazgató.

Infrastrukturális fejlesztés 
az oktatási intézményeknél

Az oktatási fejezetnél Pálfi  Kinga al-
polgármester arról számolt be, hogy 
az infrastuktúra fenntartása mellett 
fejlesztéseket is terveznek, ilyen 
példáula az a majdnem 6 millió le-
jes összeg, amelyet megpályáztak 
és digitális eszközök vásárlására 
fordítanának. Az infrastrukturális 

fejlesztések terén is további EU-s 
forrásokat szeretnének lehívni a 
meglévők (a Bethlen Gábor Általá-
nos Iskola tornatermének építése 
és a könyvtár felújítása, a Bányai 
János Szakközépiskola épületének 
a rehabilitációja, illetve a Tompa 
László Általános Iskola bővítése és 
felújítása) mellé. Saját büdzséből és 
állami fi nanszírozással is szeretné-
nek befektetni: itt például az Orbán 
Balázs Általános Iskola tornater-
mének munkálatait említette, de 
ugyanígy az iskolák hőszigetelését 

szolgáló programban is részt ven-
ne a város. A továbbiakban Albert 
Sándor városmenedzser ismertette, 
hogy a kivitelezés milyen szaka-
szában vannak az egyes Európai 
Uniós forrásokból fi nanszírozandó 
fejlesztések. Ezek egyébként idén 
összesen 23,2 millió lejt tesznek ki 
a költségvetésből. A város továbbá 
saját és állami forrásból 11,2 millió 
lejt fordít beruházásra, valamint e 
mellé jön 8 millió lej eszközbeszer-
zésekre, és a jövőbeli projektekhez 
szükséges tervek, rendezési tervek, 
stratégiák, megvalósíthatósági ta-
nulmányok elkészítésére.

Járni jár, kérdés, hogy jut-e

A Székelyhon kérdésére a város-
vezetők azt is kifejtették: a Sza-
bad Emberek Pártjának kérésére 
a polgármesteri hivatal működési 
költségét is jelentősen csökkentet-
ték. Az anyagi kiadásoknál 
a promóciós költségekből, 
a telekkönyvezési munká-
latokból és a kiszállási költ-
ségekből vágtak le nagyobb 
összegeket, a személyzeti 
oldalon nem terveztek csök-
kentéseket, azaz leépítések 
nem lesznek az intézményél, 
de sem bővítésre, sem bérnöveke-
désre nem lesz lehetőség. Továbbá 
megtudtuk: Székelyudvarhely idén 
is számít Hargita Megye Tanácsá-
nak támogatására. Három fontos 
projektet neveztek meg, amelyek 
fi nanszírozásába is megyei önkor-
mányzat is beszálhatna, ezek ösz-
szértéke mintegy 9 millió lej. 

A részletes költségvetési 
tervezet online böngészhető

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Téves információ jelent meg a csü-
törtöki lapszámunkban a Nem 

verték nagy dobra című cikkünkben. 
A cikkben az olvasható, hogy a gyer-
gyószentmiklósi költségvetés-terve-
zetet csak papíron, a városháza ügy-
félfogadójában tették közzé. Utóbb 
világossá vált a tévedés, azaz az illető 
dokumentum valóban megtalálható 
a gheorgheni.ro weboldalon is, és 
bárki által megtekinthető. A szerző, 
Gergely Imre ezúton is elnézést kér 
tévedése miatt az érintettektől. Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy költ-

ségvetés tervezete a városháza hon-
lapján nem a közérdekű információk-
ként jelölt rovatban a költségvetés 
cím alatt (https://www.gheorgheni.
ro/kozerdeku-informaciok/
koltsegvetes/) található, 
ahol kerestük, hanem a 
Helyi Tanács rovatban a 
határozattervezetek cím 
alatt szerepel (https://
www.gheorgheni.ro/he-
lyi-tanacs/hatarozat-terve-
zetek/). Ez még nem mentesít 
bennünket attól, hogy azt állítsuk: a 
tervezet nincs a honlapon. Még ak-
kor sem, ha az mindössze egy oldalra 
döntve feltöltött pdf-fájl.

Aki keres, rátalál – pontosítás

B Í R Ó  B L A N K A

A szebeni cég több fontos elem ki-
vitelezésére kapott megbízást,  

de a szerződésben foglaltakat két év 
alatt mindössze 11,7 százalékban va-
lósította meg. A Brassó megyei önkor-

mányzat erre hivatkozva fel-
bontotta a megállapodást és 
kénytelen volt új közbeszer-
zést kiírni, ennek  nyertese 
pedig legalább hat hónapos 
újabb határidőt kap a mun-
kálatokra, így késni fog a 
légikikötő beüzemelése. Bár 
a többi építkezés, melyeket 

más cégek végeznek, jó ütem-
ben halad, az utasterminál, a világí-
tórendszer szinte teljesen készen van, 
mégiscsak jövő évre valószínűsítik a 

reptér befejezését. Brassó Megye Ta-
nácsa a szerkesztőségünkbe eljuttatott 
közleményében arról tájékoztat, hogy 
a valamivel több mint 29 millió lejes 
munkálatra hétfőn kiírták a verseny-
tárgyalást, az ajánlatokat május 18-ig 
várják. A nyertes cég kell megépítse 
az energetikai épületet, a beléptetőka-
pukat, gépkocsiparkolót, a bekötőutat 
az utasterminál és a 103C megyei út 
között,  de a belső technikai útvonala-
kat, a vízhálózatot, és a repülőtér belső 
hálózatát is meg kell valósítania.

 
Támadásba lendült a cég

A szebeni cég vezetője Asrian Ho-
man a helyi sajtónak nyilatkozva azt 
mondta, a repülőtér 2025-re sem lesz 
kész, kampányfogás az egész projekt, 
Brassóban nincsenek szakemberek, 
akik átvegyék az elvégzett munká-

latokat. Azt is megfogalmazta, hogy 
rosszul választották ki a létesítmény 
helyszínét, az nem fog tudni működni 
a légáramlatok miatt. A Brassó me-
gyei önkormányzat légbőlkapottnak, 
megalapozatlannak, szakmaiatlan-
nak, és rosszindulatúnak nevezte a 
vádakat. Adrian Veștea, az önkor-
mányzat elnöke rámutatott, a többi 
szerződéssel nincsenek gondok, az 
utasterminál, a világítórendszer 90 
százalékban elkészült, idén a kor-
mány költségvetéséből 30 millió lejes 
támogatást kaptak a reptérre.

Böngészhető Gyergyószentmiklós 
költségvetés-tervezete

▾  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

Késik a brassói repülőtér befejezése
• Bár az év végére ígérték a Brassó-Vidombák Nemzet-
közi Repülőtér avatását, az valószínű átcsúszik a jövő 
esztendőre, mert az építtető Brassó Megye Tanácsa 
kénytelen volt felbontani a szerződést a szebeni Const-
rucții Rt. építkezési céggel. 

▴  FORRÁS: FACEBOOK /
     B R A S S Ó I  R E P Ü L Ő T É R




