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• Meglepően gyorsan 
fogadták el pénteken 
Marosvásárhely idei 
költségvetését: a 
megszavazott határo-
zattervezet második 
változata szerint a 
város idei büdzséje 
504 millió lej.

SIMON VIRÁG

E gyetlen napirendi pont volt 
a marosvásárhelyi tanács 
péntek délutáni rendkívüli 

ülésén: az évi költségvetés. A hét 
közepén volt már egyfajta „taná-
csülés” erről a témáról, hiszen a 
szakbizottságokat egyszerre és egy 
helyre hívták össze, hogy egyeztes-
senek a költségvetésről. A találkozó 
tudomásunk szerint nem jól sült el, 
végül mindenki a saját bizottságán 
belül tárgyalta meg a költségveté-
si tételeket. A pénteki ülést Soós 
Zoltán polgármester nyitotta meg, 
aki elégedetten nyilatkozott az idei 
költségvetésről és megköszönte a 
tanácsosoknak és a végrehajtók-
nak is, hogy sokan dolgoztak és 
kihozták a legjobbat a meglevő ösz-
szegből. A város idei költségvetése 
504 277 113 lej.

Túl sok a fizetésekre

Radu Bălaş, a Szabad Emberek 
Pártjának (POL) képviselője úgy 
értékelte, hogy az idei költségvetés 
megfelelő, de még mindig nagyon 
nagy összegek vannak a fi zeté-

sekre. Felemlegette, hogy Soós 
Zoltán azt ígérte, hogy átszervezik 
az igazgatóságokat és 3 millió eu-
róval, azaz mintegy 15 millió lejjel 
csökkentik a fi zetésalapot. Ennek 
ellenére egyelőre egy 3 millió lejes 
csökkentés van a bérek esetében. A 
tanácsos szerint a marosvásárhelyi 

városháza alkalmazottai jóval töb-
bet keresnek, mint a magánszférá-
ban dolgozók, s ez így nincs rend-
ben. Válaszában a polgármester 
kitért arra, hogy nem lehet egyből 
személyeket elbocsátani, munka 
nélkül hagyni, és az igazgatósá-
gok átszervezése folyamatban van. 

Soós szerint a személyzeti felépí-
tés átalakítása meg fog történni és 
eredményes lesz.

Befektetők kellenek

A Népi Mozgalom Pártjának képvi-
selője, Radu Pescar szerint nagyon 
fontos lenne befektetőket vonzani a 
városba, hiszen új munkahelyek te-
remtésével lehet növelni a város sa-
ját bevételeit. Elmondta azt is, hogy 
összehasonlította hat nagy és kisebb 
város éves költségvetését és kiderült, 
hogy Marosvásárhelynek a legkisebb 
az egy főre leosztott éves költségve-
tése, itt költenek a legtöbbet a fenn-
tartási költségekre és legkevesebbet 
a befektetésekre. Felajánlotta, hogy 
minden tudásával segíti a városve-
zetést, hogy befektetőket vonzzon 
Marosvásárhelyre. Soós megköszön-
te a hozzászólásokat, javaslatokat és 
többször kihangsúlyozta, hogy csak 

közösen lehet előrevinni a várost, s 
mindenki szaktudására szükség lesz 
az elkövetkezőkben.

Pik-pak elfogadták

Míg a korábbi években tízesével fo-
galmazták meg a tanácsosok a mó-
dosító javaslatokat és hosszú órákig 
vitatkoztak és szavaztak erről, idén 
ez nem így történt. Két módosító ja-
vaslata volt Kelemen Márton ülésve-
zetőnek, aki a költségvetési bizott-
ság elnöke, mindkettő a terelőúttal 
kapcsolatos. Mint elmondta, két 
megvalósíthatósági tanulmányt kell 
az út kapcsán készíttetni, s ez csak 
múlt héten derült ki, így most bele 
kell foglalni ezeket a költségvetés-
be. A tanácsosok elfogadták a 
módosító javaslatokat. Pápai 
László Zsolt, a POL tanácsosa 
több javaslatot fogalmazott 
meg, többek között azt kérve, 
hogy foglalják be a költség-
vetésbe egy megvalósítható-
sági tanulmány elkészítését a 
Waldorf iskola alkotóműhelyére. De 
javasolta, hogy csoportosítsák át a 
sportrendezvényekre szánt összege-
ket és ne legyenek kiemelten támo-
gatott események, hanem mindenki 
pályázat útját kaphasson pénzt. Pá-
pai arról is beszélt, hogy tudomása 
szerint az oktatási intézmények által 
benyújtott éves költségvetéseket 20 
százalékkal csökkentették, és kérte, 
hogy ezt az összeget emeljék vissza, 
vagyis az iskolák, óvodák kapják 
meg a kért pénzt. A tanácsosok a fent 
említett módosító javaslatokból csak 
a Waldorf iskola alkotóműhelyével 
kapcsolatost fogadták el, a többit el-
utasították. Végül szűk két óra alatt 
elfogadták a város költségvetését. 

Félmilliárd lejt költenek el idén
Megszavazták Marosvásárhely 2021-es költségvetését

Egyetlen tanácsos sem hiányzott a péntek délutáni ülésről

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

KOVÁCS ATTILA

J elentős mértékben, majdnem 
teljesen feltelt a tó, amikor ne-

kifogtak a dugulás elhárí-
tásának. Miklós Géza, a 
Hargita Megyei Olt Vízügyi 
Igazgatóság igazgatója kér-
désünkre azt mondta, a 
hét elején észlelték, hogy 

túl sok víz van a tóban, jó-
val meghaladva azt a mennyiséget, 

amelyet az átfolyó Fitód-patakból, 
illetve a hóolvadásból származhat. 
Mint mondta, be kellett avatkozni-
uk, mert ha a meder teljesen feltelik, 
a víztömeg átfolyhat a gáton, és ke-
zelhetetlenné válhat.

Először szivattyúzni kezdték a vi-
zet a tóból, majd a regionális víz- és 
csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-től 
kérték kölcsön azt az autót, amely 
megfelelő felszereléssel és kamerával 
rendelkezik a vezetékekben keletke-
zett dugulások azonosításához. Így 
derült ki, hogy a tó környékén tanyá-

zó hódok ágakkal, náddal és más nö-
vényi maradványokkal torlaszolták 
el a gát alján levő kifolyót, ezért jutott 
kevés víz a kivezető csatornába, és 
onnan tovább a patakmederbe. Miu-
tán egy markolót hoztak a helyszínre, 
pénteken be is fejeződött a beavat-
kozás, a faágakat és más hordalékot 
kiszedték, a víz megfelelően folyik, 
a tó vízszintje pedig, ahogy szombat 
reggel láttuk, láthatóan apadni kez-
dett, bár még sok víz van a mederben. 
Az igazgató szerint néhány nap alatt 
a vízszint annyira lecsökken, hogy 
elkezdődhet a tó helyreállításának 
előkészítése. A több éve várt felújítás 
során kikotorják a tómedret, megerő-

sítik és megemelik a gátat, rendezik 
a környezetet, felújítják az odavezető 
bekötőutat. A beruházás értéke meg-
haladja a 4 millió lejt, ezt a Râmnicu 

Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igaz-
gatóság végezteti, miután évekkel 
ezelőtt az egykori tavat árvízvédelmi 
létesítménnyé minősítették át.

Hódok munkálkodtak a Suta-tónál, ezért megnőtt a vízmennyiség
• Az elmúlt héten jelentősen megnőtt a Csíkszereda 
keleti peremén található Suta-tó vízszintje, a korábban 
üres, sűrű bozóttal benőtt tómeder szinte teljesen fel-
telt. A hódok dugaszolták el a kifolyót, ezért be kellett 
avatkozni, így péntektől már apad a vízszint.

Feltelt a Suta-tó, közbe kellett lépni
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