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SIMON VIRÁG

Az idei első költségvetés-kiegé-
szítésről döntöttek tegnap a 
tanácsosok. Kelemen Már-

ton elmondta, a városháza 
szakigazgatóságai 80 millió 
lejjel szerettek volna többet 
kérni különböző terveikre, 
de csak 39 millió lejt tudtak 
szétosztani közöttük. Ez a 
plusz összeg egyébként a 
többletbevételekből és a kü-

lönböző kifi zetési határidők 
eltolódásából származik. A vártnál 
nagyobb összeg folyt be a város 
pénztárába a szemétszolgáltatási 
díjakból is, ebből a többletből jutott 
egyebek közt a második félévi ösz-
töndíjakra, útjavításokra, a város 

elkerülőút-terveinek elkészítésére, 
illetve az oktatási intézmények fel-
újítására, karbantartására is.

Döntés alapfokon

Kérdésünkre, hogy mennyivel egé-
szítették ki a szemétszolgáltatásra jó-
váhagyott összeget és miért volt erre 
szükség, Kelemen Márton elmondta, 
a város jelenlegi szemétszolgáltató-
ja, a Sylevy cég bíróságon támadta 
meg a városvezetés döntését, hogy 
nem fi zeti ki azokat a számlákat, 
amelyeket az utólagos ellenőrzések 
során túlzottnak talált. Mint arról be-
számoltunk, voltak olyan számlák, 
amelyeket első körben a városháza 
szakigazgatósága jogosnak ítélt meg, 
de utólag a városvezetés visszautasí-
totta ezek kifi zetését. A visszautasítás 
alapja az volt, hogy a szemétszolgál-

tató által bejelentett és a hulladék-
lerakóhoz leszállított mennyiségek 
között jelentős eltérések voltak. Így 
felmerült annak a gyanúja, hogy a 
cég többet számlázott, mint ameny-
nyit valóban összeszedett és elszállí-
tott. Kelemen Márton ennek kapcsán 
elmondta, hogy a cég alapfokon meg-

nyerte a pert, és a bíróság arra kötele-
zi a várost, hogy a kiállított számlá-
kat fi zesse ki. De ezek a döntések még 
nem véglegesek. A költségvetésbe 

azért foglalták bele a 4,5 millió lejt, 
hogy ha meglesz a jogerős döntés, és 
az a Sylevy javát szolgálja, akkor le-
gyen miből törleszteni. Egyelőre nem 
tudni, hogy a bíróság mekkora ösz-
szeg kifi zetésére kötelezi a várost. Az 
biztos, hogy a városvezetésnek fél év 
alatt kell törlesztenie.

Több alkalommal az utcán 
maradt a háztartási hulladék 
Marosvásárhelyen
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A z első költségvetés-kiegészí-
tés két változatban készült el, 

egyiket a városvezetés állította ösz-
sze, a másik a szakbizottságokban 
elhangzott kérések alapján készült. 
Ez utóbbi került napirendre, amely-
ben átcsoportosítottak pénzeket, de 
39 millió lejjel többet biztosítottak a 
különböző kérések teljesítésére.

Kell iskolabővítésre vagy sem?

A Szabad Emberek Pártjának (POL) 
tanácsosa, Radu Bălaș azt kérte, 
hogy a festmények vásárlása helyett 
az erre szánt 270 ezer lejt az Egyesü-
lés negyedbeli Alexandru Ioan Cuza 
Általános Iskola manzárdosítására 
kellene fordítani, mert évről évre 
több ház és tömbház épül a környé-
ken, és nem lesz elegendő osztály-
terem a gyermekek számára. Soós 
Zoltán polgármester elmondta, azért 
akar a város festményeket vásárolni, 
hogy az uniós pénzalapból rendbe 
tett marosvásárhelyi vár egyik üre-

sen álló termében egy kiállítást ren-
dezzenek be. Hiszen jelenleg üresen, 
kihasználatlanul állnak termek, 
bástyák, és nincs mivel becsalogat-
ni a turistákat a szép létesítmény ud-
varára, épületébe. Sergiu Papuc volt 

alpolgármester arról beszélt, hogy a 
szóban forgó iskolaépületet 2017-ben 
újították és bővítették ki, így nem 
hiszi, hogy újra esedékes lenne oda 
befektetni, miután több városi iskola 
sokkal rosszabb állapotban van. Mi 
több, ha a statisztikai adatokat vesz-
szük fi gyelembe, akkor láthatjuk, 
hogy évről évre kevesebb gyermek 
születik, így nem biztos, hogy egy 
iskola bővítésére kellene pénzt költe-
ni. Végül nem fogadták el sem Radu 
Bălaș, sem más tanácsos módosító 
javaslatát, és a költségvetés-kiegé-
szítést a benyújtott tervezet alapján 
szavazták meg.

Változás lesz 
a központ lezárásában

A tanácsülésen az önkormányzati 
képviselők a marosvásárhelyi fő-
tér lezárásáról is döntöttek. Mint 
ismert, jelenleg szombaton 14 órá-
tól vasárnap 18 óráig van lezárva a 
főtér egyik fele, valamint az Enes-
cu és a Bolyai utca. A visszajelzé-
sek alapján a képviselők úgy ítél-
ték meg, hogy ez a lezárás 
nem megfelelő, és módo-
sítottak az eredeti elkép-
zelésen. Frunda Csenge 
frakcióvezető javaslata 
alapján szombaton 14 
órától vasárnap 22 óráig 
teljes mértékben lezárják a 
Győzelem és a Rózsák terét, vagyis 
a teljes főteret és a két utcát is. Ün-
nepnapokon a szombati programot 
alkalmazzák, vagyis 14–22 óra kö-
zött lesz lezárva a város központ-
ja. A döntésre rá kell bólintania 
a közlekedési rendőrségnek és a 
prefektusi hivatalnak is, így előre-
láthatóan ezen a hétvégén még az 
eddig bevett szokás szerint adják 
át a főteret a gyalogosoknak. (S. V.)

Döntöttek: teljesen lezárják Marosvásárhely főterét

• Alapfokon a szemétszolgáltatónak kedvezett a 
bírósági döntés, így fizethet a vásárhelyi városháza 
– közölte megkeresésünkre a költségvetési bizottság 
elnöke, Kelemen Márton. Mint mondta, egyelőre 4,5 
millió lejt irányoztak elő pluszban a marosvásárhelyi 
tanácsosok a szemétszolgáltatásra, hiszen előrelát-
hatóan ki kell fizetniük a Sylevy cégnek pár számlát, 
amelynek törlesztését előzőleg megtagadták. A cég a 
bíróságon kereste igazát, és alapfokon nyert is.

• Nem volt zökkenőmentes a júniusi soros marosvásár-
helyi tanácsülés, amelyen egyebek közt a költségvetés- 
kiegészítésről szavaztak. Bár a költségvetési bizottság 
elnöke, Kelemen Márton kedden délben, az ülés előtt azt 
mondta, jól le van szögezve minden, mégis sok hozzászó-
lás és kérés volt a pénzek elosztása kapcsán. Az ülésen a 
főtér lezárásának módosításáról is döntöttek.

Kevés napirendi pont volt, így két óra 
alatt befejezték a tanácsülést
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Könyvbemutatók
Székely Ferenc Távolban egy 
fehér torony és Aranypénz című, 
jeles erdélyi személyiségekkel 
készült interjúköteteit, valamint 
A pusztakamarási családkönyvet 
mutatják be szerdán délután 6 
órakor a marosvásárhelyi Berná-
dy Házban. A köteteket ismerte-
tik: Gáspár Sándor és Barabás 
László. Meghívottak: Kuti Márta, 
Kákonyi Csilla, Tomcsányi Mária, 
Kilyén Ilka, Bandi Árpád, Jakab 
Sámuel, Tóth Béla. Közreműkö-
dik: Simon Vanda Paula, a Mű-
vészeti Líceum diákja. Szervező: 
EMKE – Maros megye.

Kamaszszínház
A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat 
újra színpadra viszi a Kamaszok 
voltunk (vagyunk) című kamasz-
színházi produkcióját. Fellépnek: 
Kovács D. Nóra, Tóth Árpád, 
Nagy Evelyn, Kovásznai Noémi, 
Fekete Ákos, Máthé Zsófi, 
Dénes Hannah, Neagoi Évi. Az 
előadásokat a marosvásárhelyi 
vár Kapubástyájának stúdió-
termében lehet megtekinteni, a 
következő program szerint: csü-
törtökön este fél 7-től, pénteken 
este fél 8-tól és vasárnap este fél 
8-tól. Helyeket a 0726-221504-es 
telefonszámon lehet foglalni.

• RÖVIDEN 

Fizetnie kell a városházának
Marosvásárhelyi szemétügy: alapfokon a szolgáltató nyert




