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Nagyszabású vidéki tervek
Számos fejlesztési elképzelést valósítanának meg idén az önkormányzatok
• Csíkszéken a vidéki 
önkormányzatok több-
ségében elfogadták 
már a települések költ-
ségvetését, amelynek 
egy részét mindenhol 
beruházásokra fordít-
ják. Főleg a korábbi 
években elkezdett fej-
lesztéseket szeretnék 
befejezni, de újakat is 
elindítanának.

ISZLAI KATALIN

A folyamatban lévő fejleszté-
sek befejezése áll a csíkszé-
ki vidéki önkormányzatok 

terveinek középpontjában, de új öt-
letekből sincs hiány a községekben. 
A költségvetéseket már elfogadták, 
6,5 és 16 millió lej között vannak 
azok az összegek, amelyekből az 
általunk megkérdezett települések 
gazdálkodhatnak.

Szerteágazó elképzelések

Csíkszentmárton idei költségvetése 
6,5 millió lejt tesz ki, amelynek je-
lentős részét fenntartási költségek-
re fordítják, de a beruházások terén 
is számos tervük van – fogalmazott 
megkeresésünkre Birtalan Sándor 
polgármester. Mint mondta, egy-
részt szeretnék befejezni azokat a 
beruházásokat, amelyekkel a kivite-

lezők és a járványhelyzet miatt nem 
tudtak a kívánt ütemben haladni. 
Ezek közé tartozik a kultúrotthon 
és a községháza felújítása, a tűzol-
tószertár felépítése, illetve kibővíte-
nék a járdát az önkormányzat előtt, 
és átszerveznék a forgalmat abban 
az utcában, amelyben az iskola ta-
lálható. Jelenleg ugyanis egysávos 
az út, ezt kétsávosra bővítenék, 
hogy gördülékenyebb legyen a köz-
lekedés főként azokban az órákban, 

amikor a szülők gyerekeiket viszik 
vagy hozzák el a tanintézményből. 
Emellett további összegeket fordí-
tanának a Tivai Nagy Imre Szak-
középiskola tornatermének felújí-
tására, és a község zöldövezeteit is 
megszépítenék, a központi parkban 
pedig egy játszótér kialakítását ter-
vezik. Lehetőségeik szerint továbbá 
az egyházat is támogatnák. 

Jóval nagyobb község lévén 
Csíkszentdomokos közel 16 millió 
lejes költségvetésből gazdálkodhat 
idén Karda Róbert polgármester el-
mondása szerint. Mint kifejtette, ők 
is azt a célt tűzték ki, hogy befejez-

zék a korábban elkezdett beruhá-
zásokat, de két új fejlesztési tervük 
is van. Az egyik a közterületek és a 
községközpont újrarendezésére vo-
natkozik, a másik pedig a tekepálya 
felújítására. Emellett az Országos 
Beruházási Társaság (CNI) támoga-
tásával folyamatban lévő uszoda-
építés kapcsán részt kell vállalniuk 
a területrendezésben.

Régi és új tervek

Kászonaltíz község idei költségve-
tése közel 11 millió lejre rúg, amely-
nek majdnem 60 százalékát beru-

házásokra fordítják András Zoltán 
polgármester szerint. Ahogyan a 
többi településen, itt is elsősorban 
a folyamatban lévő fejlesztéseket 
folytatnák, ezek közé tartozik a köz-
világítási rendszer korszerűsítése, 
a kászonfeltízi iskola felújítása, a 
kászonaltízi új napközi-óvoda épí-
tése, a kászonújfalvi kultúrotthon 
felújítása és a kamerarendszer ki-
bővítése. Mindemellett egyebek 
közt felújítanák az orvosi rendelőt, 
vásárolnának egy térkőgyártó gép-
sort és egy ágaprító gépet, Kászon-
feltízen játszóteret építenének, az 
iskoláknak interaktív intelligens 
táblákat vásárolnának, tor-
natermet hoznának létre és 
felújítanák a kászonaltízi 
iskolát, valamint külső ja-
vításokat végeznének a köz-
ségházánál, illetve hosszú 
távú terveik között szerepel 
a gázhálózat kiépítése is. Noha az 
idei költségvetésbe nem foglalták 
bele, Kászonújfaluban egy házior-
vosi rendelő, Kászonaltízen pedig 
egy állategészségügyi központ lét-
rehozását is tervezik, a folyamatok 
elindítása viszont a rendelkezésre 
álló anyagi forrásoktól függ. 

Gyimesközéplokon az ivóvíz- 
és szennyvízhálózat kiépítése az 
önkormányzat legfőbb célja, a 
nagyszabású munkálathoz ebben 
az évben látnának hozzá – árulta 
el Gergely Károly polgármester. A 
községvezető kiemelte még beru-
házási terveik közül a járdaépítés 
folytatását, egy híd megépítését 
a Tatros folyó fölött, valamint a 
közvilágítás korszerűsítését. A te-
lepülés költségvetése erre az évre 
mintegy 15 millió lej.

Változó elképzelések, egy 
közös cél. A folyamatban 
lévő beruházások befejezése 
mindenhol prioritást élvez

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A N T A L  E R I K A

P éter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke úgy értékelte az idei 

költségvetést, hogy sokkal kevesebb 
pénzből kell gazdálkodnia 

a megyének, mint ameny-
nyire valójában szükség 
van. Bízik abban, hogy a 
júliusi-augusztusi kiigazí-
táskor a hiányt pótolják a 
központi költségvetésből. 
Elmondta, 499,8 millió 

lej jut 2021-re. Ebből 437,3 
millió a saját költségvetés, míg 62,5 
millió a tavalyról megmaradt. Be-

ruházásokra több mint 74,5 millió 
lejt fordít a megyei önkormányzat, 
a működési költségekre 326 millió 
lejt különítettek el, európai uniós 
pályázatokból 99,5 millió lejt kapott 
Maros megye. „Sajnos a hozzáadott-
érték-adó visszaosztásánál 53 mil-
lió lejjel kaptunk kevesebbet, ami 
nagyon hiányzik. Remélem, hogy 
a féléves költségvetés-kiigazításkor 
ezt meg fogjuk kapni” – fogalmazott 
az elnök, aki a tanácsülést követő-
en nyilatkozva a sajtónak kiemelte, 
továbbra is elsőbbséget élveznek az 
egészségügyi befektetések, a kü-
lönböző korszerűsítési, fejlesztési 
munkálatok. Több mint 10 millió 
lejt hagyott jóvá a testület az önkor-

mányzat alárendeltségébe tartozó 
kórházak számára. Ebből 2,5 millió 
lejt karbantartási és javítási mun-
kálatokra fordíthatnak. A Maros Me-
gyei Klinikai Kórház költségvetése 
több mint 7,5 millió lej, további 46 
millió lejt közvetlen kormánytámo-
gatásból kapnak a világjárvány le-
küzdése érdekében hozott védelmi 
intézkedések kivitelezésére.

Az uniós pályázatok között a ter-
mészettudományi múzeum és a Kul-
túrpalota felújítását hangsúlyozta az 
elnök, illetve az úthálózat korszerű-
sítését. A civil szervezetek, egyházi, 
ifj úsági, sport-, szociális és kulturális 
tevékenységekre 2,1 millió lej támoga-
tást nyújt a megyei önkormányzat. A 
szociális és gyermekvédelmi igazgató-
ságnak 90 millió lej jut idén összkölt-
ségre. Az idei a tervezések éve lesz, 
hogy az elkövetkező három esztendő 
a megvalósításoké legyen – mutatott 
rá Péter Ferenc. Ennek jegyében a 
megvalósíthatósági tanulmányok, a 
műszaki tervek is kiemelt helyen sze-
repelnek a költségvetésben.

Egyelőre kevesebb jut, mint amennyire szükség lenne
• A Maros megyei önkormányzat csütörtök délután el-
fogadta az idei költségvetését. Ebben az évben a megye 
összesített költségvetése 924,6 millió lej, aminek több 
mint 45%-a az országos költségvetésből a kórházaknak 
jóváhagyott pénzügyi keret. Maros megye idén 499,8 
millió lejes saját költségvetésből gazdálkodhat.
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