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„Marosvásárhely – a harmónia 

és nem a konfliktusok városa!”* 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisztelt marosvásárhelyiek, 

 
Az Önökkel folytatott párbeszéd során, mindannyiszor megpróbáltam 

előtérbe helyezni a város stratégiai kérdéseit, annak elővetítését a jelenlegi 
történelmi időszakra, hogy bevonjam Önöket is abba az összeforrt csapatba, 
amely Marosvásárhely jövőjét építi.  

Még 2013 kezdetétől elsőbbséget élveztek a regionális jellegű 
stratégiák körvonalazása és tervek előkészítése, európai alapok lehívása 
érdekében a 2014–2020-as időszakra. Az idő telik, s tudtuk, hogy a törvények 

és a vagyoni tisztázások hiánya miatt 
akadályokba ütközünk. Az Európa 
Tanács szakértői már jelezték, hogy 
Románia nem rendelkezik 
stratégiákkal. Senkit sem akarok 
vádolni, de nagyon könnyen 
azonosíthatók azok az intézmények, 
amelyeket nem érdekelte és nem 
összpontosították a helyi 
kezdeményezéseket, hogy azokat a 

minisztériumba továbbítsák, hogy azok a maguk során koherens, életerős 
stratégiát dolgozzanak ki és mutassanak be az Európai Uniónak.   

Fontos alapokat, hatalmas összegeket különítenek el, amelyek képesek 
kiemelni egy várost vagy egy övezetet az elszigeteltségből, s rövid időn belül 
megszüntessék a köztünk és a civilizált világ közti különbséget. Élnünk kell 
ezzel a lehetőséggel, koherens, jól megfontolt, hosszú távú elgondolás révén.  

Röviden ismertetem a regionális fejlődést célzó projekteket. Ezek 
megvalósítása a peremvárosi övezet, valamint a szomszédos megyék helyi 
közigazgatásaival való együttműködést feltételezi. Ezen kezdeményezések 
hátterében több száz óra megbeszélés, több tíz találkozó áll – amelyeknél sok 
esetben semmiféle eredmény nem született, mivel nagyon sok még egy sor 
intézménytől függ, amelyeknek, látszólag, semmi közük sincs a helyi 
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közigazgatáshoz; valóban azonban igenis számítanak gáncsoskodásukkal, 
huzavonájukkal, a rákényszerített feltételekkel.  

Valamennyi egyetem egyesítése és egyetemi campus, egy erős, 
román–magyar egyetemi konzorcium létrehozása, egy műszaki egyetem 
révén biztosított nyitással és kiegészítéssel, valóban megteremthetné a fontos 
egyetemi város statútumát, egy olyan központét, amely ellenállhat a 

konkurenciával teli világban. Ne 
feledjük, hogy Jászvásárral, 
Kolozsvárral, Temesvárral 
harcolunk – hírneves egyetemi 
központok, de egy konkurens 
világban harcolnod kell, hogy az 
elitek sorában maradhass. A 
döntés azonban az illető 
vezetőség kezében van. Már volt 
4–5 találkozóm, s négyszemközt 
mindannyian azt mondták, 

megtiszteltetés lenne számukra egy ilyen javaslat, de itt a városnak, a 
megyének, az egész egyetemi környezetnek részt kellene vállalnia, nem 
beszélve a minisztériumi tudomásulvételről. Sajnos, egyesek távolságtartóan 
szemlélődnek, az idő telik, s valamennyi egyetem életében nehéz, szinkópákkal, 
zuhanásokkal teli időszaknak lehetünk tanúi; a gyerekek más lehetőségek felé 
néznek. Azonban ha nem biztosíthatod a biztos és stabil helyedet, gyakorlatilag 
sebezhetővé válsz.  

Az Orvosi informatikai és IT-fejlesztési központ, nagyteljesítményű 
szuperszámítógéppel, a helyi tanácsban rengeteg vitát és tárgyalást kiváltó 
projekt a tanácsosok azon furcsa és ostoba határozatával fejeződött be, hogy 
azok a bíróságon támadták meg a polgármesteri hivatal kezdeményezését. Ezen 

tény mindent elmond arról a 
világról, amelyben élünk, 
valamint arról az egyeseket uraló 
primitívizmusról, akik a politikai 
érdeket helyezik mindenek elé. 
Ezen központ fejlesztése teszi 
lehetővé, hogy az elitekhez 
tartozzunk. Az a tény, hogy 
Romániában, vagy Európa ezen 
részében van egy ilyen 

központunk, versengést jelent a kutatásban, jelenti Marosvásárhelyen a híres 
kutatók folyamatos jelenlétét, kiváló nevelőhelyet az egyetemi környezetnek. 
Itt, és nem máshol kell keresnünk Marosvásárhely hivatását, jövőjét egy 
egyetemi környezetben, okosan használva a magyarok jelenlétét is, mintegy 
pozitív diszkriminálásként. Marosvásárhelynek azonban megfelelő erőre van 
szüksége ilyen jellegű projekt támogatására. Ne lepjen meg senkit, de éppen 
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ezért gondolták el Marosvásárhelynek nyolc környező községgel való 
egyesülését: a vagyoni (mintegy ötszörösen), illetve demográfiai 
szempontból való növekedés céljával, hiszen nem kis dolog rendelkezned az 
anyagi alappal az egyetemi, kulturális környezet, a repülőtér stb. támogatására – 

másképpen fogalmazva, a 
teljes potenciál, amelyet egy 
nagy, erős, Románia első 
települései közé sorolható 
város nyújt számodra.  

Ezen erőfeszítések 
hátterében a szakmai 
kategóriákkal folytatott 
párbeszéd állt. Hangsúlyt 
fektettek a metropolisz 
övezetre, amely téren semmi 

sem történt, a Maros Megyei Tanács furcsa és érthetetlen becsvágyból 
immár tíz éve gátolja a Marosvásárhely számára életbevágó projektet.  

 
Mint látják, ezen célkitűzések és a város fejlesztésének koherens 

projektjének megvalósításában a legnagyobb veszélyt nem Románián kívül kell 
keresni, hanem belül, a felháborodással szomszédos, rendkívül kellemetlen 
érzést keltő tettekben és megnyilvánulásokban.  

 
Mint köztudott, még 2011-ben megszereztük a Szállításügyi 

Minisztériumnak a vasúti vonal elköltöztetésére vonatkozó jóváhagyását. A 
jelenlegi fekvése nagy károkat okoz a közlekedésnek, valós akadályt jelentve a 

városnak. A szászrégeni helyi 
közigazgatással közösen 
gyorsvasút-vonal létrehozását 
javasoltuk a Szászrégen–
Nyárádtő–Repülőtér vonalon, 
amely áthalad 
Marosvásárhelyen, míg a 
jelenlegi vasútvonalat a Maros 
bal partjára költöztetnénk. Ne 
lepjen meg senkit, közhely amit 
mondok, s bárki leellenőrizheti: 
a vasútvonal nem áramosított, s 
egy vasúti töltésen kívül, nem 

igényel más beruházást. Ez európai alapokból megvalósítható projekt, regionális 
projekt – a haszonélvezők a Besztercéről, Hargitáról és részlegesen 
Kolozsvárról Szászrégenbe érkező utasok, akik legtöbb 20 percen belül 
juthatnak Régenből a repülőtérre.  
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A helyi közösségek érdekébe helyezett projektek egyidejűleg szolgálják 
Marosvásárhely érdekeit, korrigálva a városi közlekedés egy sor hiányosságát: 
szuperutca létrehozása Marosszentgyörgy–Nyárádtő vonalon, a várost átszelő 
„futórendszer” nagyban felszabadítaná a városi forgalmat.  

A 2013-as év folyamán a Maros folyó fölött három híd – ebből egy a 
városban – építése lehetőségének azonosításán dolgoztunk. Önök is látták, 

mennyi, nemkormányzati 
szervezetekkel folytatott vitát és 
megbeszélést eredményezett ez 
a kezdeményezés. Látták azt a 
furcsaságot, hogy a város más 
övezeteiben élő emberek, akiket 
valójában nem is érdekelt a 
probléma, egyszerűen gúnyt 
űznek az Egyesülés negyed 
lakóival, és nemcsak velük. 
Gyakorlatilag az egész 
peremvárosi övezetről van szó – 

Marosszentanna–Mezőszabad–
Náznánfalva–Mezőpanit felé, vagyis az egész térség, ahonnan az emberek 
érdekeltek bejárni a városba, miközben nekünk mindössze két, a Maros folyót 
átszelő hidunk van, ebből az egyik kimerültség-közeli állapotban.  

Nagy hangsúlyt fektettek a Regionális Kórház támogatásának ügyére, 
az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem támogatására vonatkozó kiegészítő 
projektek mellett. Ezért gratulálok a jelenlegi vezetésnek, mert azon fáradozik, 

hogy a MOGYE-t hajdani 
standardokra emelje, hogy uralja és 
kijavítsa azt a konfliktusos zónát, 
amelyet a politikusok sajnálatos 
módon fenntartanak. A Regionális 
Kórház valójában egy szükséglet, 
mert továbbra is az orvosi elitben kell 
maradjunk, ahogy ezt már 
megszoktuk, és az orvosi tudományok 
e területe egy olyan elhivatottság kell 

maradjon, amelyet városunkban állandósítanunk kell. Nem egyszerű dolog 
igazgatókkal, tanárokkal, klinikavezetőkkel, rezidens orvosokkal tárgyalni. 
Nehogy azt higgyék, hogy az érvelések, tárgyalások, illetve azon projektek 
bemutatása, amelyekben partner szeretnél lenni ezekkel a kategóriákkal, nagyon 
könnyűek vagy egyszerű kijelentésekre korlátozódnak. 

Ugyanakkor tárgyalásokat folytattunk a turisztikai és üzleti környezet és a 
sport területének képviselőivel egyes kiegészítő stratégiák kidolgozásának 
érdekében.  Tudják, hogy Marosvásárhely egy Regionális Sportközpontot 
szeretne létrehozni, hosszú távon olimpiai központban gondolkozva. Nagy 
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előnyünk a földrajzi elhelyezkedés, amelyet a lehető legjobban ki kellene 
aknáznunk, az egész övezetet – a Maros kanyarulata egészen 
Marosszentgyörgyig – kiterjedt metropolitán övezetté, sportövezetté alakítani. 
Ez Marosvásárhelyen a sport területén egy versengést – turnék, versenyek, 
egyéni és csapatsportok, más szavakkal – egészséget és látásmódot jelentene. 
Mert, ha annak módját keressük, hogy egy várost hogyan lehet a világ 
figyelmébe ajánlani, akkor azt látjuk, hogy Románia elsősorban a sportolóknak, 
és nagyon ritkán a politikusoknak köszönhetően ismert. Ez egy olyan szempont, 
amelyet ki kell használni, és egy nagy sportközpont mellett rendelkezzünk egy 
ennek megfelelő kikapcsolódási központtal is. Ez létezik Marosvásárhelyen, 
de ki kell bővíteni, mert ha a dolgok jól mennek, akkor arra gondolunk, hogy 
úgy csináljuk, hogy még jobban működjenek. Egy kikapcsolódási övezet 
létrehozását javasoljuk a létrehozandó sportrepülőtér mellé, golfpályákat, parkot 
és vadászati turistaházat, autóversenypályát, tehát egy egységes egészt, egy 
ideális helyet, kikapcsolódásra, sport- és turisztikai eseményekre alkalmasat. Ez 
egy olyan projekt, amely egy koherens és tisztességes megközelítéssel európai 
alapokból megvalósítható. Ezeket a projekteket szakmai körökben 
megtárgyalják és elemzik, és nyilvánvalóan kedvezően is fogadják. Ami az 
előírt sportingatlanokat illeti, biztosíthatom önöket, hogy nem kevés a 
sportközponttal kapcsolatosan részletezetteket fedező aktívák száma.  

A turizmus területén nagyszabású projektet dolgoztunk ki a 
gyulafehérvári, segesvári, brassói és besztercei helyi közigazgatások 
képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként. Mindezekben a városokban 
olyan tanácsi határozatokat fogadtak el, amelyek a Drakula körút fejlesztését 
célozzák. Ezt a dolgot a legnagyobb érdeklődéssel kell érvényesíteni, hiszen 
nemcsak a turizmussal foglalkozó marosvásárhelyi üzleti környezet 
szempontjából, hanem a Repülőtér értékesítésének és az autópályák intelligens 
kihasználásának lehetőségét is jelenti.  

Láthatták egyes miniszterek furcsa kijelentéseit: egyesek autópályákat 
építenek, mások nem építenek autópályákat vagy útvonalakat módosítanak 
egyik napról a másikra, csak a saját maguk által ismert kritériumok szerint. 
Majdnem egy megaláztatásra alapuló vezetéshez jutottunk: ha akarom, adok, ha 
nem akarom, akkor nem kapsz semmit sem. Látván ezt a bizonytalan helyzetet, 
sürgősen új alternatívákat kell keresnünk. Egy  tárgyalás haladéktalan 
elkezdését kezdeményeztem Marosvásárhely és Szeben, illetve Kolozsvár 
közötti együttműködésről, szuperutak  (ugyancsak regionális forrásokból) 
megépítésére, nagyon gyors kapcsolatok megvalósítása céljából (Rücs–
Kolozsvár, valamint Dicsőszentmárton–Medgyes–Szeben), oly módon, hogy 
gyorsan repülőterekhez kapcsolódhassunk, mivel azt látjuk, hogy a 
Marosvásárhelyi Repülőtérrel senki sem foglalkozik, sorsára van hagyva, ami  a 
város óriási elszigeteléséhez vezet majd. Vagy gondoljanak arra, mit jelent egy 
egyetemi város, egy elit központ az oktatási, sport- és üzleti környezetben, egy 
sorsára hagyott repülőtérrel. Ez egyike azon nagy tévedéseknek, amelyet a 
Megyei Tanácsnak gyors közbelépéssel kell orvosolnia. 
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Állandó elfoglaltságot jelentett számunkra az élet minősége. A 
kerülőutak, a nagy körgyűrű és a kis körgyűrű, ugyanakkor egyes üzleti 
környezetnek szánt fontos vagyoni területek megszerzése, ezek egy 
nagyszabású koherens projektbe foglalhatók össze, amely megvalósítható 
európai alapok lehívásával. A város azonban csak úgy mutatható be 
regionális vetületben, ha regionális fővárossá válik! Emlékezzenek vissza, 
hány megbeszélésre és találkozóra került sor a témát illetően! Egy éven 
keresztül beszéltem, szinte gyötrődve, Marosvásárhelyről – mint regionális 
városról, hogy fenntartsuk a bennünket megillető helyet és szerepünket a régiók 
Európájában.  

A közhasznosságú projektek tekintetében, elsőbbséget élvezett a 
ratosnyai komplexum, oly módon, hogy megközelítően a megye felének a 

legfontosabb ellátási pontja legyen, 
biztosítva Szászrégen, Marosludas, 
Marosvásárhely és szomszédos övezetei 
vízellátását.  

Ratosnyához kötöttem nevemet 
1997-től, amikor a munkálatokat 
gyakorlatilag leállították. Időközben a 
szakemberekkel tárgyalva, megértettem 
a létesítmény fontosságát, rájöttem, hogy 
a megye lakosságának egyharmada rossz 

minőségű vizet fogyaszt. Most, szerencsére, egy jó vízüzemmel rendelkezünk, 
de rossz minőségű vizet dolgozunk fel. A ratosnyai munkálat, amely készen 
áll, de felelőtlenül sorsára van hagyva, beilleszthető egy Kolozsvárral és 
Besztercével közös nagyszabású regionális projektbe. A közmunkálati 
projekt összekapcsolható egy energetikai projekttel, ugyanis a víz 200 
méteres szintkülönbségről esik alá, így energetikailag is felhasználható.  

Összegezve a 2013-as évet, arra törekedtünk, hogy a regionális 
projekteket illető feladatainkat időben elvégezzük. Sajnálatos módon a 
párbeszéd teljes mértékben hiányzott. A minisztériumokba intézett leveleink, 
észrevételeink és javaslataink megválaszolatlanul maradtak. Miniszteri 
támogatásról jóformán szó sem volt. Előbb kaptunk választ európai 
biztosoktól vagy egyes európai bizottságok, egyes miniszteri kabinetjeinek 
igazgatóitól, mintsem Bukaresttől.  

Mindezek ellenére, az európai alapokból támogatandó regionális 
projektek kidolgozása tovább folytatódik. Tárgyalásokat folytatunk, és 
remélem, hogy sikerül elnyerni egy ilyen projektet, a cigányoknak szánt lakások 
problémáját illetően. Láthatták, milyen „eredményekkel” járt a nemkormányzati 
szervezetek „bekapcsolódása”. Mindenki azt állítja, hogy elköltöttünk egy rakás 
pénzt, de mi nem láttunk semmit, és nem hiszem, hogy létezik még egy olyan 
város Romániában, amely azzal dicsekedhet, hogy annyit tett volna a 
cigányokért, mint mi.  
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A mindennapi tevékenységek mellett, ami az infrastruktúrát, az utak, 
negyedek rehabilitálását és a nagytakarítást illeti, az iskolákban időben és 

szinkópa nélkül megoldottuk a 
hőközpontok problematikáját (amely 
az Energomur csődjét követően alakult 
ki), különös gondot fordítottunk a város 
fiataloknak szánt lakónegyedeiben az 
óvodák és bölcsődék kibővítésére.  

Egy gyorsan pörgő világban 
bizalmat kell szavazni a város 
potenciáljának, lehetőséget kell 

biztosítani az embereknek a stabilitásra és a reménykedésre. A 
marosvásárhelyiek, gyerekeik és unokáik helye Marosvásárhelyen van. Ők kell 
tudják, hogy szakmailag és egyénileg itt és nem máshol érvényesülhetnek, és 
higgyék, hogy a város a fejlődés útját járja, mindig az elitben mozogva, még 
akkor is, ha a köztereket sajnálatos módon olcsó hisztériák és affektálások 
foglalják el, amelyek sokba kerülhetnek, vagy már nagyon sokba kerültek.  
 
 

Dorin Florea 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 

 
 
 

*Ez a mottó fog szerepelni ezután a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal által kibocsátott összes okiraton. A döntés alapjául azon törekvés áll, 
hogy az építő párbeszéd, a stabilitás és az összhang szférájában tartsuk a 
várost, illetve elbátortalanítsuk és elhárítsuk azon próbálkozásokat, amelyek a 
város konfliktusos övezetként való bemutatására irányulnak.   

 
 
 
Marosvásárhely Municípium polgármesterének 2013-as évre 

vonatkozó tevékenységi beszámolója az intézmény www.tirgumures.ro 
honlapján tekinthető meg. 
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MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGE  
 

 
Véglegesített európai projektek, 20 millió euró értékben  

 
 
Marosvásárhely Municípium prioritása a folyamatban levő projektek 

véglegesítése, amelyek támogatási szerződéseit 2009–2011 közötti időszakban 
írták alá, de ugyanakkor a projektportfóliók következő támogatási időszakra 
való előkészítése is.  

A 2013-as évben a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztályának 
tevékenysége két fő irányvonalat követett: a 2007–2013-as európai alapok 
beütemezési időszaka; a 2014–2020-as európai alapok beütemezési időszaka.  

Hét projekt kivitelezése zajlott, amelyeknek finanszírozási szerződése a 
2009–2013-as időszakra vonatkozik, ezeknek összértéke eléri az 59,7  millió 
lejt; 2013-ban öt, összesen mintegy 20,3  millió euró értéket projektet 
véglegesítettek; 5 projektet dolgoztak ki és terjesztettek elő.  

Felértékelési szakaszban három projekt van: Marosvásárhely 
lakótömbházainak hőfelújítása –38.446.208 lej összértékben; A Jeddi utat és a 
Maros Megyei Sürgősségi  Kórházat összekötő út megvalósítása – 45.301.816 
lej összértékben; Marosvásárhelyi Információs és Turisztikai Központ – 
294.798 lej értékben.  

A 2014–2020 közötti időszakra az önkormányzat fő célkitűzése eleget 
tenni a Marosvásárhely municípium specifikus fejlesztési szükségleteinek. A 
következő pénzügyi évre szóló projektportfolió azonosítási és előkészítési 
tevékenységében, a tervezetek elvét tartották szem előtt, ennek érdekében 25 
projektet állítottak össze az alábbi területek szerint: szállítás, környezet és 
éghajlati változások, energetikai versenyképesség és hatékonyság, információs 
és távközlési technológia, oktatás, az üzleti környezet támogatása, társadalmi 
infrastruktúra és turizmus. 

Ugyanakkor együttműködtünk a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséggel a 2014–2020-as időszak régiófejlesztési stratégiájának 
kidolgozása érdekében.  
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A 2013-AS ÉVBEN KIVITELEZÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK: 
 
 

1. KÖZÉPKORI VÁR FELÚJÍTÁSA ÉS ÁLLAGMEG ŐRZÉSE 
 

 

    
 

    
 
 
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium  
5-ös elsőbbségi tengely, Tartós fejlesztés és a turizmus népszerűsítése, 

Terület: 5.1. A kulturális vagyon felújítása és tartós értékesítése, valamint a 
csatlakozó infrastruktúra létrehozása/korszerűsítése. Összérték: 29.220.376,70 
lej. Hitel: 21.705.285,15 lej.  

A projekt magába foglalja 7 bástya és 4 épület felújítását, gyalogos 
ösvények és belső platformok felújítását, a vár terének felújítását 
multifunkcionális helyiségek kialakítása céljából: ifjúsági központ, 
konferenciatermek.  
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2. MAROSVÁSÁRHELY UTCAHÁLÓZATÁNAK 
KORSZERŰSÍTÉSE –  I. SZAKASZ 

 

 
 
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium   
1-es elsőbbségi tengely: A városok tartós fejlesztésének támogatása – 

lehetséges fejlesztési pólusok, 1.1-es terület. Integrált városfejlesztési tervek. 
Összérték: 33.547.611,96 lei. Hitel: 32.876.659,72 lei. 

A projekt magába foglalja Marosvásárhelyen az életminőség javítását 
19 utca felújítása révén. 

 
3. MAROSVÁSÁRHELY UTCAHÁLÓZATÁNAK 

KORSZERŰSÍTÉSE – II. SZAKASZ  
 

 
 
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium  
1-es elsőbbségi tengely: A városok tartós fejlesztésének támogatása – 

lehetséges fejlesztési pólusok, 1.1-es terület. Integrált városfejlesztési tervek. 
Összérték: 40.384.002,80 lei. Hitel: 31.839.335,64 lei 

A projekt magába foglalja Marosvásárhelyen az életminőség javítását 
32 utca felújítása révén, a projektbe foglalt 32 utca közül, 27 esetében felújítják 
a vízhálózatot.  
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MEGJEGYZÉS: A Marosvásárhely megyei jogú város 
utcahálózatának korszerűsítése – I. szakasz, Marosvásárhely megyei jogú 
város utcahálózatának korszerűsítése – II. szakasz, valamint a 
Monitorizálási rendszer a lakosság biztonsága érdekében projektek a 
Városfejlesztési Integrált Terv részei.   

 
 

4. SZÓRAKOZÁSI KÖZTERÜLETEK KORSZER ŰSÍTÉSE ÉS 
FELÚJÍTÁSA A SOMOSTET ŐN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium 
5-ös elsőbbségi tengely, Tartós fejlesztés és a turizmus népszerűsítése, 

Terület: 5.1. A kulturális vagyon felújítása és tartós értékesítése, valamint a 
csatlakozó infrastruktúra létrehozása/korszerűsítése. Összérték: 14.095.173,04 
lei. Hitel: 5.000.997,83 lei. 

A projekt magába foglalja a szabadidő eltöltési lehetőségeinek 
változatossá tétele, a nyári színház, a sporttevékenységekre alkalmas övezetek 
rendezése, a gyalogos ösvények és a meglévő úttestek felújítása, a kisvonat 
útvonalának átgondolása, ökológiai parkolók létrehozása. 
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5. MAROSVÁSÁRHELY - EURÓPAI DIGITÁLIS VÁROS  
 

 
 
Partner: Kommunikációs és az Információs Társadalom Minisztériuma  
3-as elsőbbségi tengely. Az információ és a kommunikáció technológiája 

a köz- és magánszférára vonatkozóan, 3.2-es terület. Az elektronikai 
közszolgálatok fejlesztése és hatékonnyá tétele. Összérték: 1.292.080 lei. Hitel: 
1.021.160 lei. 

A projekt magába foglalja: egy olyan informatikai rendszer kiépítését, 
amely az online szolgáltatási programok fejlesztését célozza a helyi 
közigazgatás – lakosok – dekoncentrált szolgáltatások és üzleti környezet 
között.  

 
 

6. MAROSVÁSÁRHELY 30 HEKTÁROS ÜLEPÍT ŐJÉNEK 
FELÚJÍTÁSA 

 
 
Partner: Környezeti és Erdők Minisztérium  
Elsőbbségi tengely: Integrált hulladék-menedzsment rendszerek, 2-es 

terület: Történelmileg szennyezett övezetek felújítása. Összérték: 135.416.834 
lej. Hitel: 107.370.534 lej. 

A projekt magába foglalja a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 
hektáros ülepítő helyreállítását. 
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7. ÚJ PARKOK MAROSVÁSÁRHELYEN: Kárpátok sétánya, 
Hátszeg sétány, Vrancea sétány 

 

 
 
Partner: Környezeti és Erdők Minisztérium  
Összérték: 1.182.652,00 lej (beleértve az áfát). Hitel: 1.062.652,00 lej.  
A projekt magába foglalja: a zöldövezetek felületének növelését, 3 új 

park kialakításán keresztül. Az ajánlott befektetések egyes játékszerek építésére 
vonatkoztak: hinta, csúszda, libikóka, padok, szemeteskukák, homokozó, 
lámpaoszlopok stb., valamint a terület rendezése. (NEMZETKÖZI 
FINANSZÍROZÁSÚ PÁLYÁZATOK OSZTÁLYA ) 

 
 

Marosvásárhely – Európai Digitális Város 
 
A 2013-as a következő nagyszabású terveket véglegesítettük: 
1. „MAROSVÁSÁRHELY, EURÓPAI DIGITÁLIS VÁROS”,  külső 

finanszírozású projekt.  
A projekt fő célja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által nyújtott 

közszolgáltatások hatékonyabbá tétele, valamint az intézmények, a polgárok, a 
dekoncentrált közszolgálatok, a helyi közigazgatás, valamint az üzleti szféra (a 
TIC révén) közötti kölcsönhatás (kommunikáció) elősegítése. 

Specifikus célok: 
1)  A polgármesteri hivatal belső tevékenységeinek korszerűsítése és 

hatékonyabbá tétele, amely a közszolgáltatások lényegét jelenti, a rendszer 
informatizálása révén.  

A projekt keretében implementált munkaáramlás hozzájárul a 
polgármesteri hivatal tevékenységének fejlesztéséhez és hatékonyabbá 
tételéhez, a következők révén: grafikus interaktív rendszer a közigazgatás 
menedzsmentjéhez, a családi állapot nyilvántartását követő alkalmazások 
(születés, házasság, elhalálozás, megjegyzések stb.); a Mezőgazdasági 
Nyilvántartás – a használati kategóriájú területek egységes és teljes kezelésének 
és a valamennyi mezőgazdasági gazdaság felleltározásának szánva; azon 
projektek lefolyásának felügyelete, amelyek célja a beruházási objektívek, 
valamint az ezekhez tartozó beszerzések megvalósítása.  
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2)    A közszolgáltatásoknak a polgárok és az üzleti szféra rendelkezésére 
bocsátása új szolgáltatások kifejlesztése és az innováció ösztönzése révén, a 
helyi adók és illetékek kezelési- és begyűjtési integrált rendszerének létrehozása 
révén; a helyi adók és illetékek bankkártyával való befizetése.  

3)    A helyi közösség komfortérzetének növelése a bürokratikus 
intézkedések és hatások jelentős csökkentésével, a részvételi demokrácia 
ösztönzésével, a korlátlan lehetőségek révén, és a polgárok, az üzleti szféra és 
más személyi csoportok számára alacsonyan tartott tanácsadási költségeinek 
köszönhetően. 

  
2. Az EPIC a Digitális Városok Európai Platformja (European Platform 

for Intelligent Cities), a Bloomers Consulting által, a Global Forum 2009 
alkalmából létrehozott projekt.  

A projektet egy nemzetközi konzorcium folytatta, amelyben részt vettek: 
Brüsszel, Manchester, Issy-Les Moulineaux és Marosvásárhely. Célja vissza 
nem térítendő alapok lehívása ezen városok közszolgáltatásainak 
korszerűsítésére. Összetevő modulok: „Találj egy lakást”, „Fedezd fel 
Marosvásárhelyt”, „Smart energy”. 

Az EPIC projekt (amelyet az IBBT iLabs Brüsszel koordinál, és az 
Európai Tanács finanszíroz a Versenyképesség és Innovációs Keret révén) az 
európai digitális városok közti információ-csere és az európai munkamodell 
platformjává kíván válni. Az EPIC platform így kombinálni fogja a „cloud 
computing” gyakorlatát (a számítógépes technika erejét és szolgáltatásait egy 
adott hálózat összes résztvevője számára) a digitális városok tapasztalatával és a 
„living lab” központok szakértői gyakorlatával (olyan városok vagy központok, 
amelyek közösen alkalmazzák a kutatás és innováció által nyert információkat, 
hogy új felfedezésekhez jussanak). A „Cloud computing” révén, a digitális 
városokban kifejlesztett alkalmazásokat bármelyik olyan városban 
használhatják, akik csatlakoztak az EPIC-hez, és Marosvásárhely (részese már e 
projektnek) haszonélvezője a másik három város szakértői véleményezésének.  

Ezáltal Marosvásárhely lehet az első romániai „living lab”-típusú város, s 
elérheti a gazdasági növekedés teljes potenciálját.  

Hozzájárulásunk az adatgyűjtésben és –szolgáltatásban, web-
szolgáltatásban állt. 2013 februárjában a projekt a tesztelés szakaszába lépett, az 
augusztus–szeptember időszakban  pedig véglegesítették. A tesztelés két 
szakaszban zajlott, 300 személy hozzájárulásával. A feedback-et 50, különböző 
tevékenységi területen dolgozó személy kikérdezésével mértük fel.  

 
A Marosvásárhely municípium által kezdeményezett projektek 

keretében, a részleg irányította és kezelte az Ingatlan – és Közműves Katasztert, 
időszerűsítette az Általános Városrendezési Tervet (PUG), amely jóváhagyott és 
részlegesen véleményezett előzetes szakaszba került; kidolgozták az Övezeti 
Városrendezési Tervet (PUZ) – övezet átigazolása városi érdekű felszerelések 
és közellátások céljával, Calarasilor utca 107. szám, a hozzá tartozó 
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városrendezési helyi szabályzattal, valamint Marosvásárhely municípium 
reklámozási helyi szabályzattervezete, a Városi Tanácshoz előterjesztésre 
kerülő szabályzat szerint. Ugyanakkor jóváhagyás érdekében előterjesztették a 
Marosvásárhelyi Tanács 2010. június 24-i 212-es számú határozat módosítását 
és kiegészítését, amely határozat Marosvásárhely utcáinak városi érdekű 
övezetekbe való besorolására vonatkozik, az épület- és területadók 
meghatározása érdekében.  

 
A magánberuházók által kezdeményezett városrendezési 

dokumentációk területén, 16 PUD-ot és 10 PUZ-t terjesztettek a Városi Tanács 
elé, valamint 6 közvitát szerveztek a lakosság véleményének kikérdezésére.  

Az idei év fő célkitűzései: Ingatlan-kataszter, az Általános 
Városrendezési Terv Időszerűsítése elnevezésű városrendezési dokumentáció 
véglegesítése; Övezeti Városrendezési Terv – központi övezet; Központi piacok 
átrendezése megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv; PUZ – Unirii 
lakónegyed; tájrendezési városi műhely létrehozása a közterületek rendezése 
céljával.  

 
  Az Informatikai osztály  keretében folytatódott Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város honlapjának karbantartása, új információkkal, 
közleményekkel, közlésekkel, sajtóközleményekkel, közvitákkal, a helyi 
tanácsosok tevékenységével, vagyonnyilatkozatokkal stb., új modulokat és 
szekciókkal bővítették azt: a helyi adók és illetékek online fizetése, online 
szolgáltatások: online viták, online típusnyomtatványok, a szükséges iratok és 
típusnyomtatványok időszerűsítése, az intézmény keretében működő 
igazgatóságokhoz és szolgálatokhoz kapcsolódó információk időszerűsítése.  

Aktualizálták az Országos Választási Nyilvántartót az elhunyt 
személyekkel kapcsolatos információkkal, valamint időszerűsítették a 
választókörzetek névjegyzékeit.  

Az Informatikai osztály keretében külső finanszírozással folytatódott a 
következő projektek minőségi javítása és gyakorlatba ültetése,: „A 
Közszolgáltatások korszerűsítése és hatékonyabbá tétele Marosvásárhely 
Municípium polgárainak érdekében” – CIC. Az alkalmazást új modulok 
bevezetésével egészítették ki: Tulajdonosi társulások, Helyi Tanácsi 
Határozatok – a magyar nyelvre lefordított helyi tanácsi határozatok szekció, 
Anyakönyvi osztály. „A közszolgáltatás időbeli hatékonyságának növelése 
urbanisztikai geospaciális megoldások révén – Marosvásárhely megyei jogú 
város” – GIS (időszerűsítették és alkalmazták az utcákhoz és postai 
irányítószámokhoz, a fiskális övezetekhez kapcsolódó adatokat), „Elektronikus 
közszolgáltatások fejlesztése és hatékonyabbá tétele Marosvásárhely megyei 
jogú városban” – TIC.  

Ezen alkalmazásokat állandó jelleggel frissítették az év folyamán 
eszközölt új törvénymódosításoknak megfelelően. (FŐÉPÍTÉSZETI 
IGAZGATÓSÁG ). 
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Korszerű lakások és úthálózatok 
 
 
ANL-s lakások, Raktár utca  
A fiataloknak szánt lakások építése kormányprogram keretében, amely 

programot a polgármesteri hivatal az ANL-vel együttműködve bonyolít le, 
elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki dokumentáció egy része a 
Raktár utcában 200 lakásra – III. szakasz – vonatkozóan, amelyeket a 
Nemzetvédelmi Minisztériumnak adnak át ingatlanok – területek és épületek – 
cserébe.  A dokumentációt elküldték az ANL-nek a beruházás támogatása 
céljával.  

Ugyanezen kormányprogramból a polgármesteri hivatal korábban két 
szakaszban 6 ANL-s tömbház építését javasolta (I., II. szakasz), egyenként 20 
lakással, a Raktár utcában.  

 
Szociális lakások a Rovinari lakónegyedben  
Városunk kérelmezte azon kormányprogramba való felvételét – 

amelynek célja a visszaszolgáltatott lakásokból kiköltöztetett bérlőknek szánt 
szociális lakások finanszírozása, a 2007. évi 74-es számú sürgősségi 
kormányrendelet előírásainak értelmében –, még egy, 20, egy- és kétszobás 
lakásból álló tömbház építésére a Rovinari negyedben 

 
A Színház tér korszerűsítése 
 
2013-ban folytatódott és befejeződött a Színház tér felújítása és 

korszerűsítése, amely a város és a közösség kulturális életének szimbóluma.  
A rehabilitációs megoldások javasolásakor szem előtt tartották a teljes 

létesítmény, valamint a hatáskörében levő épületek építészeti emlékmű jellegét, 
az általános külalak megőrzését. A munkálatok magukba foglalták a víz-, 
csatorna- és villamos energia hálózatok infrastruktúrájának felújítását, 
ugyanakkor átgondolták a tér célszerűségét, nem tévesztve szem előtt az övezet 
építészeti jellegét. A munkálatok a következőket foglalták magukba: a Nemzeti 
Színházhoz tartozó övezet és tér platformjának korszerűsítése és felújítása (a 
Continental Söröző valamikori teraszának környékén szabadtéri amfiteátrum 
létesítése; a lépcsők, sétányok, járdák, támaszfalak átrendezése és felújítása az 
elemek helyettesítésével, valamint a Színház téri létesítmények és az újonnan 
kialakított pihenő- és szabadidős helyek megközelítését, beleértve a 
mozgássérültek közlekedését elősegítő feljárók kivitelezése; 
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a zöldövezetek átrendezése és felújítása; új városi bútorzat elhelyezése; a 
gyalogossétányok közvilágítási rendszerének, valamint az épület 
megvilágításának felújítása); az aluljáró és a csatlakozó övezetek korszerűsítése 
és felújítása (az aluljáró tartószerkezetének felújítása; az aluljáró parkolóinak 
korszerűsítése a gyalogos útvonalak kialakításával, a parkoló működéséhez 
szükséges helyiségek, felszerelések kiegészítésével). 
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A Belvedere lakónegyed központi részének rendezése  
 
A környék lakóinak – gyerekek és felnőttek – kikapcsolódási lehetőségei 

biztosítása érdekében az önkormányzat az idén a Belvedere lakónegyed 
központi részében parkot szándékozik létesíteni, ahogyan az az Övezeti 
Városrendezési Tervben is szerepel. A szükséges műszaki dokumentáció 
kidolgozása és jóváhagyása után következik a projekt gyakorlatba ültetése.  

 

 
 
Szabadidő-övezet a Tudor Vladimirescu lakónegyedben 
 Városunkban a szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek növelése 

érdekében a Tudor lakónegyedben, a Segesvári út és a laktanya közötti területen 
aquapark típusú strandot szándékoznak létrehozni, három medencével, 
sportpályákkal (futball, kosárlabda, tenisz, gördeszka), játszóterekkel a 
gyerekeknek és egyéb épületekkel. Ez irányban 2013-ban folytatták a vissza 
nem térítendő alapok megpályázásának formaságait, valamint magánbefektetők 
vonzását.  

 
Az Emil Dandea Technológiai Líceum bentlakásának felújítása és 

korszerűsítése  
 
Ezen létesítménynél a munkálatok 2013-ban kezdődtek el. Abban az 

esetben, ha az önkormányzat megkapja az Oktatásügyi, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium véleményezését az épület rendeltetésének megváltoztatására 
szociális lakásokra, az épületnek a jelenleginél más rendeltetése lesz 
(figyelembe véve, hogy az utóbbi években az épületet nem használták 
rendeltetésének megfelelően, hiszen a tanulók nem igényelték bentlakásban 
való elhelyezésüket). 
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Utcák a Belvedere lakónegyedben 
 Folytatódott a közúti infrastruktúra kialakítása, amelyet a 

polgármesteri hivatal finanszíroz, a városi önkormányzat és a Contrascom 
Benţa Rt. között megkötött társulási szerződésnek megfelelően.  

 
A Segesvári út két irányban való meghosszabbítása – a 13-as és a 15-

ös országúttal való kapcsolat 
 Figyelembe véve a beruházás nagy értékét – mintegy 55 millió 

euró a jóváhagyott általános előszámítás szerint –, lépéseket tettek 
költségvetésen kívüli alapok lehívására. Véglegesítés előtt áll a Segesvár felé 
vezető úttal kapcsolatot létesítő szakasz kisajátítási eljárása.  

            
Híd a Maros fölött a Kárpátok sétánya övezetben  
 A Kárpátok sétánya, Tisza, Călăraşilor, Sinaia, Kinizsi Pál utcák 

övezetében a járműforgalom tehermentesítése érdekében, új híd építését 
javasolták a Maros fölött, a Gát és a Maros utcák között. Ez a híd átvállalja 
majd a jelenleg a Maros-hídon folyó közlekedés egy részét. Ennek érdekében 
2013-ban folytatták a szükséges véleményezések és jóváhagyások 
megszerzéséhez szükséges formalitásokat, melyek megszerzése után 
kidolgozzák a többi szükséges dokumentációt is, s megteszik a szükséges 
lépéseket a nem helyi költségvetésből származó alapok elnyerésére a beruházás 
finanszírozása érdekében.  

 
A Burebista utca meghosszabbítása 
 A Marosvásárhely-Szabéd és Marosvásárhely-Marosszentkirály 

vonalon a tranzitforgalom növelése, valamint a jármű- és gyalogos-közlekedés 
megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében, javasolták ezt a beruházást, 
amely előírja a Burebista útnak a Maros hídig történő meghosszabbítását. 2014-
ben, a kisajátítási eljárások véglegesítése után, elkezdik a beruházás 
munkálatait.  

 
Úthálózat korszerűsítési munkálatok, Marosvásárhely 

municípiumban 19 utca, (I. szakasz, a Marosvásárhely Municípium 
Városfejlesztési Integrált Tervbe foglalva, a Regionális Operációs Programból 
finanszírozva, 2007–2013, 1-es elsőbbségi tengely, Városi növekedési 
pólusvárosok tartós fejlődésének támogatása, 1.1-es fő intervenciós terület).  

Kivitelezték: úttest, járdák, járdaszegélyek, feljárók korszerűsítése, 
esővíz-gyűjtés és -elvezetés, zöldövezet-rendezés, közúti jelzőtáblák és jelzések 
stb. A következő utcákat korszerűsítették: Ág, Dimitrie Cantemir, Erd őalja, 
Suceava, Şurianu, Akác, Remeteszeg III, Remeteszeg IV, Remeteszeg V, 
5.286 méter összhosszúságban.  
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Úthálózat korszerűsítési munkálatok, Marosvásárhely 

municípiumban (II. szakasz, a Regionális Operációs Programból, 2007–2013, 
1-es elsőbbségi tengely, finanszírozva, Városi növekedési pólusvárosok tartós 
fejlődésének támogatása, 1.1-es fő intervenciós terület – Integrált Fejlesztési 
Terv, Városfejlesztési Pólusok alterület). Út-, járda-, járdaszegély-, feljáró-
javítási munkálatokat végeztek, biztosították az esővíz-elvezetést, 
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helyettesítették a vízvezetékeket és csatlakozásokat. 2013-ban a következő 
utcákat korszerűsítették: Nagyenyedi, Aranyos, Domb, Fogaras, Kút, Forrás, 
December 30., Bucsin, Bazsalikom, Mărăşti, Béke, Termés, Retyezát, Dél, 
Tisza, Torda, George Coşbuc, Kovászna sétány, Tavirózsa, Árvácska, Ibolya, 
6.062 méter összhosszúságon.  

A munkálatok 2014-ben is folytatódnak, a kiutalt anyagi források 
függvényében, a következő utcákon: Apaductului, Bogáti, Cukorgyár, 
Igazságszolgáltatás, Liszt Ferenc, Milcov, Szabadi, Görbe, Görbe sétány, 
Nárcisz, Hátszeg sétány, Bábolna, mintegy 4.500 méter összhosszúságon. 

Intervenciós munkálatok és út-, parkoló, járdajavítás, közművesítési 
munkálatok (víz, csatorna) a következő utcákon: Akác, Domb, Dimitrie 
Cantemir, Şurianu, Kudzsír, Argeşului, Székely Vártanúk, Ibolya, 
Suceava, Rovinari, Bucsin, Pandúrok-Arató utcák körforgalom, Somostető, 
Călăraşilor, Kinizsi Pál útkereszteződés.  

 
 

 
 

2014-re a következőket javasolják: javítási munkálatok (belső sétányok 
/járdák/parkolók/kopásréteg cseréje): Unomáj, Băneasa, Kornisa negyed, Tudor 
Vladimirescu negyedben a Fortuna mögött, Bánát, Mimóza, Kárpátok sétány, 
Székely Vértanúk a tömbházak között, Mărăşti-tér, Dózsa György, Godeanu, D. 
Cantemir, Nicolae Iorga, 1918. December 1. út, Laposnya, Cseresznye, 
valamint javítási munkálatok a Rózsák terén, Nagy-Katedrális és Kis-Katedrális 
parkok. 

 A 2014-es évre tervbe vett korszerűsítési munkálatok: Negoiului, Ősz, 
Benefalvi utcákban, valamint az Erdőalja meghosszabbításában.  
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Marosvásárhely municípium közvilágításának felújítását – III. 
szakasz – a „Marosvásárhely közérdekű objektumainak megvilágítására 
vonatkozó energetikai stratégia” indokolja és határozza meg, amelyet a 2009. 
február 26-i 93-as számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá. A közvilágítást 
a következő utcákban újították fel: Gh. Şincai, Traian Moşoiu tábornok, Sebes, 
Hóvirág, Csermely, Govora, Fecske, Emil Dandea, Plevna, Crişan, Ecaterina 
Varga, Malom, Arany János, Tulipán, Cserna, Dorobanţilor, Gyár, Virág, Ionel 
Giurchi, Lazăr Blejnar, David Rusu, Zöld, Zsiláva, Fogaras, Torda, 
Nagyenyedi, Temes, Pajkó Károly, Egység, Kórház, Acarului, Islazului, 
Treierişului, Măcinului, Meggyesfalvi, Szabadi, Gyümölcsfák, Parângului stb. 

 
Földalatti adatátviteli hálózatokat építettek ki a Vlahuţa + Küküllő 

utcákban, valamint a Dózsa György utcában – az Ősz és az Azomaros közötti 
szakaszon. A munkálatokra azért volt szükség, mivel a vonatkozó előírások 
megszabják, hogy az eddigi légi hálózatok a föld alá kerüljenek, lehetővé téve 
újabbak felszerelését anélkül, hogy utólag fel kellene törni a közutakat, járdákat 
és zöldövezetet.  

A Dózsa György úti munkálatok befejezése után – a Bodoni és az 
Azomaros közötti szakasz – megvalósították és biztosították a köztér minőségét, 
a környezet védelmét, a lakosok egészségét és biztonságát, valamint a 
közműhálózatok biztonsági fokát.  

 
Internet-hálózatot és térfigyelő kamerákat helyeztek el a következő 

intézményekben: Dacia Gimnázium (Árvácska utca 6. sz.), 2-es számú 
Általános Iskola (Dózsa Gy. u. 11. sz.) , Avram Iancu Iskolaközpont (Dózsa Gy. 
u. 13. sz.)  

 
Kidolgozták a Marosvásárhely municípiumban a hőenergia-ellátás 

megoldásait elemző célszerűségi tanulmányt, s azonosították a város 
tulajdonában levő javakat: használaton kívül helyezett hőközpontok, valamint a 
csődeljárás alatt álló Energomur Rt. székhelyén.  

Folyamatban van a Marosvásárhely Municípium magántulajdonát képező 
javak felleltározása, amelyek az Energomur Rt-nél voltak koncesszióban. 
(MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ) 

 
 

Több mint 40.000 kérés, 100%-ban megoldva 
 
A Lakosság-nyilvántartási Közösségi Közszolgálat keretében elkezdődtek 

„A személyek nyilvántartásához kapcsolódó információk iktatásának és 
időszerűsítésének integrált országos rendszere” országos projekt gyakorlatba 
ültetéséhez szükséges tevékenységek, amelynek során megpróbálják megtalálni 
a legjobb megoldást a polgárok és a közintézmények kéréseinek a speciális 
törvények szabta határidőn belül megoldására.  
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A lakosság-nyilvántartás területén teljes mértékben orvosolta a polgárok 

és intézmények kéréseit. 2564 személyt vettek nyilvántartásba; 23.444 
személyazonossági kártyát bocsátottak ki. 2011 személyt helyeztek 
törvényességbe (14–18 évesek) – 1.987; 20 ellenőrzést végeztek 
gyermekotthonokban és védelmi egységekben.  

 
Anyakönyvi vonalon a következő tevékenységet folytatták: anyakönyvi 

iratok bejegyzése – 7279,  amelyből születések –  3745, házasságkötések – 797, 
elhalálozás – 2737; válási ítéletek bejegyzése – 352; kibocsátott anyakönyvi 
igazolások – 432; kibocsátott anyakönyvi bizonylatok – 11.241.  

 
Az év folyamán összesen 17.387 iratot oldottak meg.  
A közszolgálat tevékenysége során teljes mértékben megoldották a 

hozzájuk intézett 41.248 kérést, amelyek mind a polgárok, mind az állami 
hatóságok részéről érkeztek. (LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁSI 
KÖZÖSSÉGI KÖZSZOLGÁLAT) 

 
 
 

Marosvásárhely, a Virágok Városa 
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Az igazgatóság üvegházaiban és termelési helyiségeiben 2013-ban az 
alábbi ültetni való fa-  és viráganyagok  mennyiségeket termelték: egynyári 
virágpalánták – 173.768; kétnyári virágpalánták – 67.000; Canna Indica – 1650; 
díszfák – 4000; díszcserjék – 11.000;   cserepes virágok különböző alkalmakra 
– 1.600 darab; vágott virágok – 21.900 szál.  

A megtermelt fákat és virágokat a város saját szükségleteinek 
kielégítésére használták, valamint a szabad piacon való eladásra és a harmadik 
félnek, illetve azon lakosoknak, akik széppé akarják tenni otthonaikat, 
erkélyeiket és kertjeiket, valamint a tulajdonosi társulások zöldövezeteit.  

A gondozott felületet (virágágyások, parkosított terek, virágállványokkal 
ellátott virágok) kétszer ültették be: egyszer tavasszal – éves és évelős 
virágfajtákkal (Salvia, Dalia, Verbena, Petunia, Canna indica, Tagetes, 
Ageratum, Coleus, Aecheranthus, Echeveria,  Irisine, Aubrieta, Phlox, 
Saxifraga, Pulsatila stb.), egyszer pedig – ősszel – kétnyári virágfajtákkal 
(Miozotis, Viola, Bellis) és hagymából szaporítható fajtákkal (tulipán, jácint, 
nárcisz stb. – összesen 6000 hagyma).            

 

 
 
A zöldövezet felújításával és bővítésével, 2013 tavaszán, a Somostetői 

körforgalomnál mintegy 300 facsemetét ültettek, amelyeket az Üvegházak 
Igazgatósága keretében állítottak elő, illetve a költségvetésből kiutalt alapokból 
vásároltak.  

Helyettesítették a kiszáradt fákat, valamint ültetéseket végeztek a 
következő utcákon: Nyár, Somos, Fenyő, Mihai Viteazul, Szabadság, Dózsa 
György, Szabadság, Segesvári út.  
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Védőfüggöny kialakítása érdekében a Belvedere negyedben 200 
facsemetét és díszcserjét ültettek (juharfa, akác, tölgy), amelyet az Azomaros 
kereskedelmi társaságoktól kaptak támogatásként.  

Virágültetvényekkel és gyeppel rendezték a körforgalmakat (Mureş Mall, 
Călăraşilor, Víkend, vasútállomás, Unic, Triumf, Jeddi, Corina, Arató, Auchan), 
a gyepesített felület eléri a 3.200 négyzetmétert. Vízlevezető rendszerekkel 
látták el a vasútállomás és a Călăraşilor utcai körforgalmakat.            

  A Középkori Vár falai mellett kivágták a kiöregedett fákat, rendezték a 
területet, facsemetéket ültettek, valamint városi pázsitot alakítottak ki.  

A Liget fáit koronaalakítási munkálatoknak vetették alá, eltakarították a 
kiszáradt fákat, illetve gyepszőnyeget alakítottak ki.  

 

 
 
Ugyanakkor rendezték a polgármesteri hivatal előtti teret és a Bălcescu 

park övezetét, ahova gyepszőnyeget terítettek le, illetve öntöző-berendezéseket 
szereltek.  

Miután befejeződött a termelés és az ültetési munkálatok, a parkokban 
hozzáláttak a beültetett területek karbantartási munkálataihoz, úgy a 
virágültetvényekhez, mint a faültetésekhez az utak mentén és a parkokban. A 
parkok és zöldövezetek által elfoglalt 90 hektáros területet átlagban 5 
alkalommal kaszáltak le, az élősövényt átlagban 3 alkalommal nyírták meg, 
8500 méteres hosszúságban.  

A tulajdonosi társulások keretében a beütemezett 346 társulásból 110-nál, 
valamint a beütemezett 42 útszél közül 27-nél favágási és korona-alakítási 
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munkálatokat végeztek; a favágás/koronaalakítás 2014 áprilisáig folytatódik, az 
éghajlati viszonyok függvényében.  

2013 őszén, az ültetési időszakban fa- és cserjeültetési munkálatokat 
végeztek a következő útszéleken: Alexandru Vlăhuţă, Rovinari, Suceava, 
Remeteszeg, Kertészek, Küküllő, Zăgazului, Akác, Munténia, Dimitrie 
Cantemir, Ág, Retyezát, Tavirózsa, December 30., Coşbuc, Fogaras, Mărăşti és 
Gyöngyvirág, ami összesen  280 fát és 1468 cserjét jelent, ezek újonnan 
felújított utcák.   

Ugyancsak 2013 őszén fejeződtek be a következő utcákon az ültetések: 
Tusnád, Horea, Călăraşilor, Cuza Vodă, Corvin Mátyás, Bolgárok tere, F. 
Schiller Gimnázium park, a kiszáradt fák helyére 162 fát és 192 csemetét 
ültettek.  

2013 őszén és tavaszán 1428 cserjét és 200 fát osztottak ki a város 
területén működő tanintézetek és tulajdonosi társulások között, akik 
benyújtották ezirányú kérésüket.  

2014-re a következő munkálatokat ütemezték be: 140.000 évelő és 
mozaiknak szánt évelő növénypalánta termesztése és beültetése, 60.000 kétnyári 
növénypalánta termesztése és beültetése, 4500  különböző díszfa termesztése, 
15000 különböző fajtájú díszcserje termesztése, 100 díszfa és 5000 díszcserje 
ültetése a város parkjaiban, zöldövezeteiben, útszegélyein való elültetése.  

Ugyanakkor gyepszőnyeget borítanak a Gheorghe Marinescu utcai 
körforgalomba (Mihai Eminescu Művelődési Központ), a Gát utcai 
körforgalomba, illetve öntözőberendezéssel látják el a következő 
körforgalmakat: Unic, Triumf, Pandúrok, Auchan, Jedd, Corina, Arató és a két 
újonnan létrehozottat (Marinescu és Gát), öntözőrendszerrel látják el a 
Középkori Vár Avram Iancu utca felőli külső övezetét, a Somostetőn két 
zöldövezetet alakítottak ki városi pázsit létrehozásával, a Ligetben futballpályát 
alakítottak ki, 1000 négyzetméteres moduláris üvegházat hoztak létre a Rózsák 
tér rendezéséhez és ültetéséhez szükséges tevékenység korszerűsítése 
érdekében. (ÜVEGHÁZAK, PARKOK ÉS ZÖLDÖVEZETEK 
IGAZGATÓSÁGA)  
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5.000 kérés a Polgárok Információs Központjában  
 
  
A havi és egész évi tevékenységi programnak, valamint a Szervezési és 

Működési Szabályzat által meghatározott feladatoknak megfelelően, a 
Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Osztály végzi a működési engedélyek 
/ véleményezések átvételét, feldolgozását és kibocsátását, valamint az eladási 
feltételek ellenőrzését különféle esetekben (kereskedelmi tevékenységekben).  

A Tájékoztató Központban – 13-as szoba – a részleg alkalmazottai 
tanácsadást biztosítottak 4.946 kérés esetében, a működési 
engedély/véleményezés dokumentációit illetően. 

628 véleményezést (figyelmeztetést) bocsátottak ki kereskedelmi 
egységek és szolgáltatók részére, 120 működési engedélyt adtak ki 
közélelmezési egységeknek, 55 esetben adtak működési engedélyt kiárusító 
központoknak (piacok), 102 alkalommal pedig az időszakos teraszok (az 
egység előtti területen) kaptak időszakos működési engedélyt. 416 
kereskedés kapott időszakos működési engedélyt promóciós eladásra, 
mozgó árusok általi eladásra, illetve időszakos események alkalmával történő 
eladásra.. 

Különleges fontossággal bírt a Gazdasági Tevékenységet Engedélyező 
Osztály Stratégiája a közszállításban, a taxikra vonatkozóan. A fő cél a szállítás 
rendszerének korszerűsítése és olyan minőségi javulása, amely megfelel a 
polgárok elvárásainak. Ennek érdekében szigorú szabályokat hoztak a 
gépkocsipark megújítását illetően.  

Meghozták a szükséges törvényes intézkedéseket a taxis szállító 
tevékenységre vonatkozóan. Az utasok biztonságának és kényelmének javítása 
érdekében, a GTEO támogatta a gépkocsipark minőségi javulását (azon 
gépkocsik, amelyekkel taxis tevékenységet folytatnak), a régi gépkocsikat 
helyettesítették újabb kiadású, magasabb kényelmi szintet biztosító autókkal. 

Ily módon, a 2013. április–december között a GTEO és a taxisofőrök 
képviselői között folytatott tárgyalások nyomán, Marosvásárhely Helyi Tanácsa 
elfogadta a 2013. dec. 18-i, 349-es számú HTH-t, amely a Marosvásárhely 
területén való taxis szállítás szolgáltatásait, ezek engedélyezését, 
megszervezését, felügyelését szabályozza. 

Ezen Határozat elfogadásával megkezdődött a taxis rendszerre való 
átállás, illetve a taxis engedélyek dokumentációinak értékelési procedúrája, 
ilyen értelemben 647 iratcsomót nyújtottak be. Továbbá, az osztály szakemberei 
rendszeresen tanácsadást nyújtottak a taxis vállalatok működtetői számára. (A 
TÁRSADALMI-KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKET ÉS 
ÖRÖKSÉGET FELÜGYEL Ő IGAZGATÓSÁG) 
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Intézkedések a város tömbházainak hőfelújítására  
 
 
A 2013-as évben mintegy 195 esetben vizsgáltak meg kéréseket és tettek 

eleget a lakosság észleléseinek, amelyek a közhasznú szolgáltatás-nyújtóknak és 
tulajdonosi társulások vezetőségének címzett kiigazító jellegű javaslat-tétellel 
zárultak.  

 

 
 
A polgárok problémáinak hatékony megoldásának bizonyultak a 

lakónegyedenként szervezett találkozók, amelyeken a polgármester, a 
polgármester tanácsadói és a polgármesteri hivatal igazgatói találkoztak a 
tulajdonosi társulás képviselőivel és a polgárokkal: megemlítjük három közvita 
szervezését a favágásról, az infrastruktúra-korszerűsítési beruházás támogatása 
(föld alatti konténerek), a háztartásihulladék-kezelés a lakónegyedekben, 
valamint más, a város érdekét képviselő projektek vitája.  

A hőfelújítási program elkezdése óta, 2008–2012 közötti időszakban, 
Marosvásárhelyen 75 tömbházat hőszigeteltek (2310 lakás), a költségek 
elérik a 33.438.634 lejt (50% az állami költségvetésből – 16.719.317 lej, a 
helyi költségvetésből való társfinanszírozás pedig 12.358.496 lej. Fontos 
megjegyeznünk, hogy sikerült felhasználni az állami költségvetésből 
felszabadított teljes összeget, ami valós támogatásnak bizonyult a vásárhelyiek 
számára. További 200 tömbház szerepel a várólistán. Megjegyezzük, hogy a 
kormányprogramból hőfelújított, a város polgármestere koordinálta, valamennyi 
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tömbház esetében ingyenesen adják át a tulajdonosi társulásoknak a hőfelújított 
épületek energiahatékonysági bizonylatát. 

 

 
 
A 2013-as évre vonatkozóan a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

célul tűzte ki 48 tömbház (2.042 lakrész) rehabilitációját, amelyek esetében 
összeállították az energetikai felmérést (számvételt) és a végrehajtási 
projekteket. Mivel a 2012-es évben nem biztosították a hőszigetelési 
munkálatok programjának támogatását (a munkálatok költségeinek 50%-os 
társfinanszírozása az állami költségvetésből elmaradt), a helyi közigazgatási 
hatóság alternatív finanszírozási megoldásokat keresett. Ily módon, elindították 
az eljárást (kérés benyújtása európai pénzalapok lehívására, a munkaköltségek 
60%-os finanszírozására). Ez irányban, összeállították a kivitelezési 
dokumentációt és az energetikai felmérést, aktualizálták az előzőleg kidolgozott 
dokumentációt, a program módszertani elvárásaihoz igazítva, a 48 tömbház 
számára.  

Mivel a jelenlegi kormányzók nem szabadítanak fel a hőfelújítási 
program társfinanszírozására forrásokat az állami költségvetésből, kénytelenek 
voltunk más megoldásokat keresni. Így még a 2012-es évtől, valamint a teljes 
2013-as évben, részt vállaltunk a „Regionális Operációs Program 2007–2013, 1-
es elsőbbségi tengely – 1.2-es intervenciós terület – A lakóépületek 
energiahatékonyságát célzó beruházás támogatása” népszerűsítésében és 
gyakorlatba ültetésében. Ilyen körülmények között, bár a program túlzottan 
bürokratikus, 2013 első félévében sikerült letenni a gyulafehérvári Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a költségeknek európai alapokból történő 
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60%-os társfinanszírozására vonatkozó három kérvényt, amely 48 tömbház – 
több mint 2000 lakás – hőfelújítási munkálatait foglalja magába. A benyújtott 
három pályázat közül kettő esetében (36 tömbház) a felértékelési tevékenységek 
előrehaladott állapotban vannak, s esély van a finanszírozási szerződés 
aláírására az I. negyedévben, valamint a munkálatoknak a II. negyedévben való 
elkezdésére.  

Az európai alapokból történő társfinanszírozási program gyakorlatba 
ültetésének folytatásának biztosítása érdekében, további 29 tömbház esetében 
utolsó szakaszba érkezett a kivitelezési projektek kidolgozása, s további 2–3 
finanszírozási kérvényt szándékozunk benyújtani. (JOGI, LOGISZTIKAI, 
ÁRVERÉSI ÉS TULAJDONOS TÁRSULÁSI ÜGYOSZTÁLY ) 

 
  
 

Új hőközpontok a város iskoláiban 
 
 

A 2013-as év egyik legjelentősebb beruházása a hőközpontok felszerelése 
volt 13 tanügyi intézetben. A munkálatok július elején kezdődtek el, és október 
folyamán fejeződtek be.  Ezen munkálatokkal egyidőben megvalósult a 
bentlakások és az étkezdék mérő-órákkal való egyéni felszerelése.   

A következő tanintézetekbe szereltek hőközpontot: Electromureş 
Műszaki Középiskola, Gheorghe Şincai Műszaki Középiskola,  Al. Ioan Cuza 
Gimnázium, Liviu Rebreanu Gimnázium, Dacia Gimnázium (A épülettest), 
Mihai Viteazul Gimnázium és a Dumbrava Minunată Hosszított Programú 
Óvoda,   Méhecske Hosszított Programú Óvoda, Fecske Hosszított Programú 
Óvoda, Tücsök Hosszított Programú Óvoda, A Gyermekkor Paradicsoma 
Hosszított Programú Óvoda, a 12. számú Hosszított Programú Óvoda, Valamint 
a Napközik Igazgatósága. 

 
2013 szeptemberében avatták fel a Szász Albert Sportlíceum 

működésének szentelt épülettestet, a munkálatokat 2008-ban kezdték el. A 
munkálat összértéke hozzávetőleg 4.800.000 RON volt. Az épület földszintet, 
valamint négy szintet foglal magába, 11 osztályteremmel, korszerű 
hőközponttal és minden szükséges adminisztratív helyiséggel együtt. 
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Szász Albert Sportlíceum – IX-XII. osztály 
 
Az Európa Gimnázium áthelyezési döntése nyomán (a régi székhelyéről 

(Horea utca 19-23) a Victor Babeş utca 11 szám alá (az épület, amelyben a 
Szász Albert Sportlíceum IX-XII osztálya működött) főjavítási munkálatokat 
eszközöltek, felújítván a teljes épületet, a fabútorzatot PVC-re cserélték, a 
parkettet felfényezték, a folyosókat és fürdőszobákat felújították. Az épület 
rehabilitációja az intézet tetőjavításával folytatódik majd. 

 
 

 
 

Osztályterem az Európa Gimnáziumban 
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Lépcsőfeljáró az Európa Gimnáziumban 
 

 
A 2013-as évben a Dacia Gimnáziumban befejezték a munkálatokat 

(kicserélték a fabútorokat PVC bútorokra) az A épülettestben, az Árvácska utca 
6. szám alatt. Ezen munkálatok által jelentősen javították a tanítási folyamat 
körülményeit. 

 

 
 

Dacia Gimnáziumi Iskola – A épülettest 
 

 
Szem előtt tartva azt a világtendenciát, hogy lemondanak a klasszikus, 

energetikailag gyenge hatásfokú fényforrásokról, és népszerűsítik a hatékony 
fényforrásokat (ide tartoznak a LED-ek), 2013 decemberében a konvencionális 
világítási rendszert felcserélték LED-alapúra a besei gimnáziumban.  
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E projekt implementálásnak célja a világítási rendszer tartósságának 
növelése, az energiafogyasztás és a fenntartási költségek csökkentése az 
eddigihez képest. Ilyen értelemben az európai törvények előirányozzák 2017-ig 
a gázlámpák és az izzók kicserélését. 

 
Javítási munkálatokat hajtottak végre az Electromureş Műszaki 

Középiskolában, a Romulus Guga Gimnáziumban és a Szász Albert 
Sportlíceumban is (I – VIII. osztály).  

 
A tanügyi egységek támogatása céljából (javítási és higienizáló 

munkálatok elvégzése) építőanyagokat és kivitelezésre használt anyagokat 
vásároltak. Ezeket a tantermek, fürdőszobák, konyhák és raktárhelyiségek 
higienizálására használták, hogy ezek megfelelhessenek az esztétikai és 
egészségügyi követelményeknek. 

A munkálatokat a tanintézetek saját személyzete végezte el a nyári 
vakáció időszakában. 

 
Ami a fűtési rendszereket, az elektromos hálózatot és a belső 

vízhálózatokat illeti, karbantartási, javítási munkálatokat hajtottak végre, 
kicserélve a hibás alkatrészeket. 

2013 őszén befejezték azon épületek bővítési, a tetőtér-beépítési és 
felújítási munkálatait, amelyekben a Rozmaring Szociális Központ folytatja 
tevékenységét. A központ a hátrányos helyzetű gyermekek számára van 
fenntartva. 

 

 
 
Egy egészséges életstílus és a sporttevékenységek szorgalmazása 

érdekében három tanintézetben szereltek fel kerékpár-tárolót (parkolót).  
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Szász Adalbert Sportlíceum 
 
A 2013-as év során ellenőrizték azon dokumentumokat is, amelyek a 

Helyi Tanács pénzügyi támogatásáról szólnak (a Marosvásárhelyen 
municípiumban elismert egyházak irányába).  Összeállították a 
véleményezéseket és a jelentéseket a javítási, restaurálási és rehabilitációs 
munkálatok céljából. 

 

 
 
A folyó évben célunk a 16-os számú, a Sportolók utcája 2. szám alatti, 

Hosszított Programú Óvoda munkálatainak megkezdése. Tovább folytatjuk 
projektjeinket a konvencionális energia (földgáz, víz, villanyáram) csökkentése 
kapcsán, valamint a javítási, a sürgősségi munkálatokat, és az éppen 
folyamatban lévőket, projekteket és tanulmányokat állítunk össze, a tanulmányi 
feltételek időszakos javítása céljából. 

2013 áprilisában felavatták a Romulus Guga Gimnázium keretében 
működő fogorvosi rendelőt, ezt mind a tanárok, mind az iskola tanulói, illetve a 
szülők örömmel vették tudomásul. 

A rendelő fő tevékenysége a fogászati lapok kitöltése volt a tanulók 
részére. A lap tartalmazza az orvosok feljegyzéseit a gyerekek fogainak 
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állapotáról, valamint azon javaslatokat, amelyeket a felfedezett problémák 
megoldása érdekében javasolnak. 

A projekt egy, a szülőknek címzett szándéklevél elküldésével kezdődött, 
amelyben leírták a rendelő tevékenységét, valamint azon eljárásokat, amelyet a 
fogászati lap kitöltésekor eszközölnek, kérvén a szülők beleegyezését. 

Az 500 elküldött levélre 350 pozitív visszajelzés érkezett.  
2012-2013 második szemeszterében 331 tanulót vizsgáltak meg (25 

osztály), akiknek ki is töltötték fogászati lapjukat. 
A rendelő tevékenységében részt vevő orvosok ezzel egyidőben 

megelőző tevékenységet és egészségügyi nevelést folytattak.  
(ISKOLAIGAZGATÓSÁG) 

 

 
 
 

Kulturális és sporttevékenységek  
        
 
A Művelődési, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek Osztálya részt vállalt az 

önkormányzat határidőnaplójában szereplő művelődési-művészi események 
megszervezésében és lebonyolításában. Ezek a helyi és országos méretű 
rendezvények immár részeivé váltak a város hagyományának.  

Január 24-e alkalmából a Nemzeti Színházban ünnepi eseményre került 
sor, amelyet az Egyesülés Hórája követett a Színház téren.  

A szokásnak megfelelően március hónapját a város női lakosságának 
szentelték, ünnepi előadást szerveztek a Sportcsarnokban, valamint a President 
hotelben sor került az „Egy márciuska az idős személyek számára” eseményre. 

Április végén tartották a Maros Szabadidő-komplexum és a Somostető 
szezonnyitó eseményeire.  

A 2013. május 27–június 2. között XVI. alkalommal megszervezett 
Marosvásárhelyi Napok alkalmából számos különböző jellegű eseményre került 
sor, mint például folklórelőadások, a „Marosvásárhely Szépe” verseny, a 
rendezvények nagy népszerűségnek örvendtek a közönség körében. A Mihai 
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Eminescu Kulturális Központban került sor az 50. házassági évfordulójukat 
ünneplő házaspárok találkozójára, amely egy örömteli és izgalmas pillanat volt.  
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A Marosvásárhelyi Liget és a Mihai Eminescu Kulturális Központ 
színpadjain sorra került előadások sikerét a nagyszámú közönség jelenléte 
bizonyította. A város különböző pontjain szervezett változatos kulturális 
programok a rendezvény színvonalának emeléséhez járultak hozzá. 

 

 
 

 
  
A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából, 2013. június 6–8. között 

rendezték a Középiskolások és az ifjúság ünnepét. A Ligetben tartott 
eseményen, a színpadon a gyermekek előadásokat mutattak be.  

Sikernek örvendett a „Tehetségesek a Maros megyei gyerekek” 
elnevezésű verseny, amelyet szeptemberben a Mihai Eminescu Művelődési 
Központban tartottak.  

Az Idősek Világnapja alkalmából októberben a város több éttermében 
rendezvényeket szerveztek, több mint 2500 ezer idős személy részvételével. 

A vásárhelyi ősz ünnepére, a Bor és Kézművesség Vásárára október 
25–28. között került sor. A Ligetben felszerelt színpadon nép- és könnyűzenei 
előadásokat láthattunk neves művészek előadásában.  
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December elsején, Románia Nemzeti Ünnepe alkalmából a Győzelem 

téren gálaműsort szerveztek, hivatásos és műkedvelő néptánccsoportok 
előadásában, valamint hírneves előadók részvételével.  

Decemberben a téli ünnepeknek szentelt eseményeknek a Rózsák tere és 
a Színház tér adott otthont, ahol felkapcsolták az ünnepi díszvilágítást. A 
Ligetben megnyílt a műjégpálya.. Úgyszintén a hagyománynak megfelelően, a 
különböző vallásos felekezetek kórusai karácsonyi dalokat adtak elő a 
polgármesteri hivatal erkélyén.  

 

 
 
A hónap végén a Mihai Eminescu Művelődési Központban a karácsony 

ünnepének szentelt előadást tartottak, a város iskolás és óvodás gyerekei 
részvételével.  
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Az utcai szilveszterezést immár 16. alkalommal szervezték meg, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala előadásokkal, tűzijátékkal volt jelen a 
város főterén. Ugyanakkor részt vállaltunk a nyugdíjasok szilveszterének 
megszervezésében.  

 

 
 
Az egyesületek, alapítványok és művelődési és tanügyi intézmények 

kulturális programjai és projektjei támogatása érdekében, vissza nem térítendő 
finanszírozás alakjában, kulturális (évente egyszer), valamint tanügyi 
(félévente) projektversenyeket szerveztek. Így támogatták a városban szervezett 
művelődési tevékenységeket. 

A 2013-as évben is különös figyelmet fordítottak a nemkormányzati 
szervezettekkel való kapcsolattartásra. Az 1998. évi 34-es számú törvény 
alapján a helyi költségvetésből támogatást nyújthatnak azon egyesületeknek és 
alapítványoknak, amelyek szociális gondozási egységeket hoznak létre és 
adminisztrálnak. Ilyen jellegű támogatásban 10 egyesület és alapítvány 
részesült, akik 384 személyt láttak el.  

 
A sporttevékenység mindvégig anyagi és logisztikai támogatásnak 

örvendett, a különböző sportesemények megvalósítása érdekében.  
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A sport támogatása három tevékenységtípusra helyezte a hangsúlyt: 

teljesítménysport, iskolai sport és tömegsport.  
Társulási szerződést kötöttek a következő négy klubbal: Marosvásárhelyi 

Városi Futball Klub – II. ligás futball (az I-es Ligába jutva) és női futball 
(országos bajnok és a Románia Kupa nyertese); Baschet Club Mureş – A 
osztályos férfi kosárlabda (országos második helyezett); Nova Vita S.K. – A 
osztályos női kosárlabda; Universitar S.K. – női röplabda I. liga (V. hely); 
City’Us Sportklub – I. ligás teremlabdarúgás (országos bajnok és Románia 
Serlegének nyertese).  

A polgármesteri hivatalnak ezen klubok támogatásában játszott szerepe jó 
hatással volt, amint rámutattunk, 2013-ban kiváló eredményeket értek el. Az 5 
klubból három európai serlegeken vesz részt (City’Us Sportklub, Baschet Club 
Mureş és Universitar S.K.).  

Ugyanakkor projektversenyeket szerveztek a teljesítménysport, az iskolai 
sport és a tömegsport támogatása érdekében. Ezek közül megemlítjük: Mureşul 
– női kézilabda, II-es liga, Ringbox S.K. – box, Electromureş S.K. – női teke, 
Dragon Do S.K. – keleti harcművészet, B.C. Sirius – kosárlabda – gyerekek és 
fiatalok, a teljesítménysportnál; Szász Adalbert Sportlíceum, Iskolás Sportklub 
az iskolai sportnál; Olympikus S.E., Klarisz Euro Hilfe S.E., Procardia 
Alapítvány, a tömegsportnál. 

Sporteseményeket szerveztek különböző sportstruktúrákkal 
együttműködve, ezek közül: a Marosvásárhelyi napok keretében 
sportesemények szervezése (19 megmérettetés, versenyek és bemutatók); a 
Márciuska serlege ökölvívásban; Óvodások Sportolimpiájának megszervezése; 
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a Galdius Sportklubbal közösen a Babykosárlabda és a Minikosárlabda 
megszervezése; az Európai Napja alkalmából szervezett Maros félmaraton; az 
Ivan Patzaichin–Mila 23 Egyesülettel közösen a Fedezd fel Rowmania 
elnevezésű evezős verseny megszervezése; a City’Us Sportklubbal közösen a 
teremfutball Champions League-ban egy csoport szervezése.  

 

 
 
A szabadidőnek szervezett módon való eltöltése érdekében, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a szakosztály révén koordinálja a 
víkendtelepi minifutball-tevékenységet, ahol három bajnokság zajlik: Old Boys-
40 (szombaton), Old Boys-35 és 7+1 bajnokság (vasárnap). (KULTURÁLIS, 
SPORTTEVÉKENYSÉGEK ÉS IFJÚSÁGI OSZTÁLY  ) 
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Mihai Eminescu Kulturális Központ  
 
 

 
 
A Mihai Eminescu Kulturális Központban, a kulturális és szórakoztató 

jellegű tevékenységek a nagyteremben (300 férőhelyes), a kisteremben (35 
férőhelyes), a kiállító hallban (200 négyzetméter) és az Ifjúsági klubban 
zajlanak.  

A januárban szervezett események nagy részét a Nemzet Költőjének 
emlékére szervezték, megkoszorúzták a költő szobrát, zenés-verses emlékestet 
rendeztek, valamint megtekinthették Horea Remus Epure művész „Itinerarii 
eminesciene” grafikai kiállítását. Ugyancsak itt került sor a Mihai Eminescu 
Pedagógiai Líceumi Napok alkalmából szervezett előadásra.  

Február elején, a polgármesteri hivatal támogatásával, a nagyteremben 
„Verespatak Napot” szerveztek, amelyet a Maros Közösségi Alapítvány 
középiskolásoknak szervezett kulturális versenye és az „I love Marosvásárhely” 
fiatal tehetségek kiállítása, valamint a  kolozsvári építészet hallgatók éves 
versenye követett. 

A Nők Nemzetközi Napja alkalmából, a polgármesteri hivatal a Mioriţa 
Kulturális Egyesülettel, a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel és a 
Marosvásárhelyi Gyerekek Palotájával közösen ünnepi műsort szervezett. Az 
Alpha Transilvană Egyesülettel közösen, szociális mediátor tanfolyamokat 
szerveztek (ezek egész évben folytatódnak), míg március 20-án, a Központ 
halljában Állásbörzét tartottak, a GPT Lora Services KT. Szervezésében. 
Szintén márciusban, a nagyteremben olyan előadásra került sor, amelyben a 
városbeli elhelyezési központokban gondozott gyerekek léptek fel.  

Április elején, a Román Csendőrség Napját folklór műsorral 
ünnepelték. Szervezők a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a 
marosvásárhelyi Csendőrség. A Központ halljában került sor a Gyűjtők 
Vásárára, a Román Bélyeggyűjtők Egyesületének szervezésében. Az áprilisban 
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szervezett események sora: a karácsonyfalvi Román Ortodox Parókiával 
közösen szervezett karitatív vallási zenés előadás, az Országos Festészeti 
Kiállítás megnyitója, a Képzőművészek Egyesülete és a polgármesteri hivatal 
közös szervezésében, valamint az AJOFM rendezte Állásbörze.  

 

 
 
Májusban a kisteremben került sor a Helyi Rendőrség Napja alkalmából 

rendezett eseményre, líceumok és nemzeti kollégiumok ballagási ünnepségeire, 
egyetemista táncfesztiválra, az Ifjúsági Klubban egyetemista estre a Magyar 
Egyetemisták Egyesületének szervezésében, valamint egyetemista bulikra 
(Europa Day Party, Latino Party. 

 
A Marosvásárhelyi Napok keretén belül, a Mihai Eminsecu Kulturális 

Központ számos jelentős eseménynek adott otthont: Magyar nótaest, Nicu 
Alifantis és Mircea Baniciu folkestje, Glocal IV és Glocal V, Digitális Város a 
Kulturális és Tudományegyetem és az Astur Maros szervezésében, 
Aranylakodalom, könyvbemutató és Lucian Blaga konferencia, a 
Marosvásárhelyi Írók Egyesülete és az Ardealul Kiadó szervezésében, a „Fiatal 
Tehetségek” jelenetek és kórusművek előadás, a Mioriţa Kulturális Egyesület 
társszervezésében. Ugyancsak májusban, a város különböző tanintézményei év 
végi ünnepélyeket szerveztek, a „Boróka” táncegyüttes pedig Magyar 
Néptáncfesztivált rendezett.  

Júliusban, a nagyterem sakkversenynek volt a színhelye, míg augusztus 
elején Leontina Pop előadót ünnepelték. 

A Központ hallja Nemzetközi Fényképészeti Kiállításnak adott otthont, a 
Simfest rövidfilm- fesztivál keretén belül, valamint a Simfest Díjkiosztó 
koncertnek.  
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Az Országos Kémiai Társaság szeptemberben, Marosvásárhelyen 
szervezte meg az Országos Kémiai Konferenciát, melyet a Mihai Eminescu 
Kulturális Központ nagytermében tartottak. Ugyancsak szeptemberben, a 
Gyógyszerészek Kollégiuma a polgármesteri hivatallal közösen szervezte meg a 
Gyógyszerészek Konferenciáját és Kiállítását az Eminescu Központban.  

 
Októberben a Kulturális Központban a következő eseményekre került sor: 

az Elektromaros Technológiai Líceum fennállásának 40 éves évfordulója, 
Serafim Duicu Gimnáziumi Napok, Energetikai Konferencia a polgármesteri 
hivatal és a Kulturális-Tudományos Egyetem közös szervezésében, az  Amatőr 
Művészek Versenye és Fesztiválja, Gólyabálok, Idősek Nemzetközi Napja, 
egyetemi bulik – Saturday Night Party, Disco Danve Party. Az év eseményét 
Julio Iglesias október 28-án, Marosvásárhelyen megtartott koncertje jelentette.  

Novemberben került sor a Miss Unifest 2013 előadásra, amelyet a 
Fogorvostan Hallgatók Egyesülete szervezett a polgármesteri hivatal 
segítségével. Szintén novemberben, a nagyteremben szervezték meg az 
Országos Egyetemista Szatíra- és Humorfesztivált az Egyetemisták Művelődési 
Házának szervezésében, valamint az Országos Humanitárius Fesztivált a Star 
Music Szövetség társszervezésében.  

 
A decemberi események sora az „Isten éltessen, Románia!” ünnepi 

előadással kezdődött, amelyet Románia Nemzeti Napjának alkalmából 
szerveztek a Mioriţa Kulturális Egyesülettel közösen, a hónap folyamán egy sor 
karitatív előadásra (a Ghildren High Level Group, Rotarakt Klub 
szervezésében), gyerekeknek szánt előadásokra - Divertis Show (Showlandia 
Tîrgu Jiu szervezésében) - is sor került, ugyancsak itt tartották az Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemi Napokat. 

Az egyik legérdekesebb, nagy sikernek örvendő esemény, a 
nagyteremben megszervezett „Tehetséges Erdélyiek” előadás volt, amelyet a 
Miori ţa Kulturális Egyesület a polgármesteri hivatallal együtt szervezett.  Az év 
végén pedig további rendezvényekre került sor:  Karácsonyi Előadások a Petru 
Maior Egyetem és a Dimitrie Cantemir Egyetem szervezésében, karácsonyi 
dalok Ciprian Istrate és a Maros Megyei Érsekség előadásában.  

Az év folyamán, a Központban joga kurzusokat, hagyományos Ajurvéda 
orvosi kurzusokat, naturista termékbemutatókat, egyetemista esteket, német 
nyelvtanfolyamokat, kulturális rendezvényeket tartottak, különböző 
intézmények és szaktársulások együttműködésével.  
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A Megyei Kórház területe – bíróságon megnyerve 
 
A jogi osztály specifikus tevékenysége a bíróságon Marosvásárhely 

Polgármestere, a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács érdekeinek 
képviselése. 

A 2013-as év folyamán 75 új pert jegeztek, amelyhez hozzáadódtak az 
előző évben be nem fejeződött perek iratcsomói, ezáltal a jogtanácsosoknak 187 
új iratcsomót kellett kiállítani, amelyből 55-öt megnyertek, 16-ot elfogadtak 
(elvesztettek), 6-ot felfüggesztettek, 8 elavult, 102 pedig a bírói szervek 
különböző tárgyalási stádiumában van. 

Tárgyuknak köszönhetően az iratcsomók közül egyeseknek nagy 
jelentőségük van:  

- azon iratcsomó, amelynek tárgya közigazgatási bírósági per, az 1-
es számú Melléklet részleges érvénytelenítése (a 867/2002-es KH 105-ös 
pozíciójának, valamint egyes bejegyzések érvénytelenítése a 962/2002-es KH 1-
es Mellékletéből) – arra a 20 hektárnyi területre vonatkozóan, amelyet a 
Sürgősségi Egyetemi Klinikai Kórház megépítése céljából adtak volna át, ez a 
terület az Egészségügy és a Családügyi Minisztérium kezeléséből Maros megye 
tulajdonába ment át, anélkül, hogy előzetesen erről konzultáltak volna a helyi 
közhatósággal.  

A Marosvásárhelyi Törvényszék 35/2012-es végleges és 
visszavonhatatlan végzése nyomán (209.1/43/2010-es iratcsomó), a Legfelsőbb 
Törvényszék 7312/2013 nov.19-i döntése alapján utasítást adtak a 867/2002-es 
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KH 105-ös pozíciójának – 1. Melléklet – részleges érvénytelenítéséhez, és 
némely bejegyzés részleges érvénytelenítésére a 962/2002-es KH, 283, 287, 
291-es pozíciók – Marosvásárhely polgármesterének szolgáltattak igazat.  

- A Tusnád utca 5 szám alatti ingatlan visszaigénylése céljából 
indított akció kezdeményezése 

- A Városháza utca 2. szám (Park szálloda) alatti terület 
visszaigénylése céljából indított akció kezdeményezése 

 
A Marosvásárhely Helyi Tanácsa határozatainak érvénytelenné 

nyilvánítását célzó perek közül megemlítjük:  
- a 395/2011 nov.30-i HTH érvénytelenítését néhány intézkedést illetően, 

az 1/2005-ös Törvény 107-es cikkelyére vonatkozóan (az együttműködés 
megszervezése és működése), valamint a 9-es számú, 2012 jan. 26-i HTH a 
395/2011-es HTH módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, amelyet a SC 
TEXTILA MUREŞ SOCOM, SC ELECTROMECANICA S.C.M. 
Marosvásárhely és az SCCA HIGIÉNIA MAROS kezdeményezett -  

véglegesen és visszavonhatatlanul elutasítva; 
- a 138/2012. dec. 20-i HTH érvénytelenítése, amely néhány olyan 

természetes, illetve jogi személyre kirótt speciális adóra, illetékre vonatkozott, 
akik a Marosvásárhely municípium tulajdonában levő ingatlant használnak – 
8.pont, 1-es Melléklet – „Marosvásárhely municípium tulajdonában  levő 
területek  - szondák és felszerelések védelmi zónáinak használati joga – 
elutasítva első fokon a Marosvásárhelyi Törvényszék által.  

    - a 49/2012. márc. 29-i HTH-ban megállapított kártérítés emelése a 
Marosvásárhely, Ballada utca 1. szám alatti ingatlan kisajátítási ügyében 

 
A 10/2001-es Törvény szellemében érkezett kérések megoldására kijelölt 

személyek e minőségében – egyes ingatlanok állam általi átvételére 
(visszaélések folytán) való tekintettel, az 1945. márc. 6–1989. dec. 22 közötti 
időszakban biztosítottuk a nyilvántartást és a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat 
Felügyelő Országos Hatósággal való levelezést, valamint ajánlatokat tettünk a 
kérések megoldására a 10/2001-es Törvény értelmében. 

Jelenleg intézményünkben nincsenek rendezetlen értesítések (kérelmek), 
az 1720 értesítésből (a 10/2001-es Törvény értelmében benyújtott kérések) 

Hasonlóképpen, tudomásul vették a 165/2013-as, a visszaszolgáltatási 
eljárás befejezésére vonatkozó Törvény létrejöttét (természetben, vagy a 
kommunista rendszer időszakában jogtalanul elvett anyagi javak ellenértékének 
visszaszolgáltatása révén), valamint ennek módosítását a 368/2013-as Törvény 
és a 115/2013-as SKR által. 

Ilyen értelemben a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos 
Hatóság által visszaszolgáltatott dokumentációk kiegészítéséért 
folyamodványokat nyújtottak be, tájékoztatván a kérelmezőket a 90/120 napos 
benyújtási határidőre, amely elévülési időnek is számít. 
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Azon iratcsomók esetén, amelyeknél a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat 
Felügyelő Országos Hatóságok e feltételt megszabták, az újabb 
követelményekkel összhangban, valamint azon örökösök függvényében 
módosították az utasításokat, akik közbeléptek az ügyviteli iratcsomókat 
illetően. (JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI OSZTÁLY) 

 
 

154 lakást osztottak szét a lakásalapból 
 
A DASPC keretén belüli Kulturális-, Sport-, Ifjúsági és Lakásügyi 

tevékenységek Osztálya által összeállított jelentésnek megfelelően, a Pandúrok 
sétány 44-46. szám alatt, 136 lakást vásároltak meg, amelyből 114-et 
szétosztottak, míg 22-öt a Honvédelmi Minisztériumnak ajánlottak fel.  

A szakbizottság keretén belül, tavaly a létező lakásalapból jóváhagyták 
11 szociális lakás, 4 nyugdíjasoknak szánt lakás, 9 fiataloknak szánt lakás – 
ANL, 13 szükséglakás, 2 szolgálati lakás és egy lakás – állami alapból épített 
bérlakás szétosztását.  

A tavaly összesen 154 lakást osztottak szét.  
16 család átszállásolásával felszámolták a Băneasa utca 8 C szám alatti 

barakkokat.  
Lakásügyi szempontból kibocsátottak 19 polgármesteri rendelkezést, 

valamint kidolgoztak 9 határozattervezetet és indoklást.  
Ami az adatbázis kezelését illeti, 557 kérést iktattak szociális lakásokra, 

91 kérést állami alapból épített bérlakásokra, 34 kérést a visszaszolgáltatott 
lakásokból kilakolandó bérlők részéről, 458 kérést ANL-s lakásokra és 30 
kérést szolgálati lakásokra.  

Az osztályra jellemző tevékenységek közé (referátumok összeállítása a 
lakásbizottság részére, határozattervezetek összeállítása, dossziék átvétele, 
pontszámok kiszámítása stb.) soroljuk a Dózsa György utcában (Kémiai 
Líceum) megépítendő lakások szétosztására vonatkozó módszertan 2014-es évi 
kidolgozását.  

2013-ban, a nem lakás rendeltetésű helyiségek szétosztásának 
szakbizottsága elbírált 48  bérlet - meghosszabbítási szerződést, 16  helyiség 
szétosztást és 12 helyiség igénylést (plusz 9-et törvényes határidőn kívül). 
Kidolgoztak 11 határozattervezetet és indoklást.  Ugyanakkor ellenőrizték a 
nem lakás rendeltetésű helyiségek használati és karbantartási módját, 56 
helyiség esetében: nemkormányzati szervezetek és politikai pártok – 49, állami 
intézmények – 3, a 2004/341. számú törvény haszonélvezői – 5, amelyből 3 
rendelkezésre állóvá vált, kereskedelmi társaságok – 3.  

A szakosztály jogászai az intézményt 16 bírósági perben képviselték. A 
nem lakás rendeltetésű helyiségek igénylőinek névsorát időszerűsítették és 
jóváhagyták a 2013-as évre: nemkormányzati szervezetek: 9 igénylő, politikai 
pártok - 3 igénylő.  
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Gyámság és gondnokság 
 

 A vizsgált időszakban 152 szociális ankétot állítottak össze a 
bíróság kérésére olyan válásokban, ahol a házasságból kiskorú gyerek 
származott, kiskorúak elhelyezése, valamint a büntetés végrehajtásának 
felfüggesztése vagy elhalasztása; 12 ankét tárgyalása jelenleg is folyamatban 
van.  

A közjegyzők kérésére 49 szociális ankétot készítettek olyan válások 
esetében, amelyekre a házastársak közös megegyezése alapján került sor; 81 
referátumot és rendelettervezetet dolgoztak ki az elmebetegek számára 
gondnokok kinevezése érdekében.  

A Polgári Törvénykönyv előírásai, valamint a Marosvásárhelyi 
Bírósággal megkötött együttműködési egyezmény alapján 51 leltárt készítettek 
(helyszínre való kiszállás) a gondokság alá helyezett javairól, a polgári 
törvénykönyv értelmében, valamint 24 átiratot állítottak össze a javakról a 
bíróság számára.  

53 referátumot és rendelettervezetet állítottak ki kiskorúak számára 
gondnok kinevezésére, illetve 41 szülőknek adott felhatalmazás azoknak 
közjegyző előtt való képviseletére a jogi eljárások idején.  

Az idős személyek gondozása terén az ellátási szerződések megkötésekor 
a gyámügyi hatóság képviselői által, megjegyezzük, hogy a közjegyzőnél 14 
idős személyt asszisztáltunk felhatalmazás alapján, 14 szociális ankétot 
állítottak ki, ebből ötöt az eltartott idős személy kérésére, szerződés felbontása 
céljával, a 2000. évi 17-es számú törvény értelmében.  

A Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság kérésére 218 szociális 
ankétot készítettek, védelmi intézkedések meghozatala érdekében, 11 kiskorút 
monitorizáltak, 16 szociális ankét a kiskorúak elhelyezésére vonatkozik, 
valamint 4 szociális ankétot állítottak össze a hivatásos szülők attesztátjának 
felújítására.   

162 szociális ankétot állítottak össze, a Líceumi pénz, a Számítógép-
pénz, Egyetemisták szociális ösztöndíja, Tanfelszerelések nyújtása, Orvosi 
ösztöndíjak, Szociális ösztöndíj, Tanulmányi ösztöndíj elnevezésű országos 
programok keretében a szükséges iratcsomók összeállítása érdekében. Ezen 
felül 75 szociális ankétot készítettek a gyereknevelési segély folyósításának 
elnyerésére, illetve a munkahelyi visszailleszkedési támogatás kiutalására.  

2013 januárjában 348 jelentést vettek át és ellenőriztek, a gondokság alá 
helyezett javait és pénzügyi jogait kezelő gyám tevékenységéről, 6 évi jelentés a 
kiskorúakra, 38 jelentés a gyámokra vonatkozott, a gondnokság alá helyezett 
elhunyta, illetve másik gyám kinevezése miatt, a polgári törvénykönyv szerint, 
amelyeket a bíróságokhoz továbbítottak.  (GYÁMHATÓSÁG)  
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Szociális segélyek és programok 
 
 A 2013-as év során, az érvényben levő törvények értelmében a 

következő szolgáltatásokat (juttatásokat) biztosították: szociális segély 
(garantált minimálbér): 200 iratcsomó/hónap; szociális étkezde: 1380 
porció/hónap; sürgősségi segély egy család részére / és egy vízmelegítő és 
fűtőrendszer biztosítása 460 család/egyedüli személy számára. 

 862 család részesült családtámogatási pótlékban, 1011-en 
részesültek gyereknevelési pótlékban (2 éves korig), vagy hátrányos helyzetű 
gyerek esetén, 3 éves korig (illetve 7 éves korig, a törvénynek megfelelően). 

Lakóhelyi szociális ellátásban és anyagi juttatásban 
(együttműködésben a nemkormányzati szervezetekkel) részesült 12 alapítvány 
(kb. 400 haszonélvező/év). 

Ingyenes városi közszállításban részesült (hátrányos helyzetűek és ezek 
kísérői, tanulók, egyetemi hallgatók, nyugdíjasok, forradalmárok, politikai 
üldözöttek, deportáltak) kb. 40.000 személy.  

Száz, mástól való függőségben élő időskorú személy örvendhetett az 
otthonában nyújtott közösségi szolgáltatásoknak, a törvény értelmében. 

Havonta 120 felnőtt személy, illetve hajlék nélküli család részére 
elszállásolást, orvosi felügyeletet, tanácsadást, személyi igazolvány 
újrakibocsátását biztosították, segítettek a munkahely-keresésben, valamint a 
családba és a közösségbe való visszailleszkedésben. 

A család- és iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a Rozmaring 
Nappali Központban 90, társadalmilag mellőzött családban élő óvodás és 
iskolás gyereknek biztosítanak szállítást, élelmet, nevelési programokat és 
tanácsadást úgy a gyerekek, mint a szülők számára. 

 
 

 
 
 

A 2013-as év folyamán befejeződött a Rozmaring Nappali Központ A 
épülettömbjének kibővítése és felújítása a Ludas utca 29. szám alatt. Ily módon 
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a 2013-2014-es tanévet minden ide beíratott gyerek ugyanabban az épületben 
kezdte, és nem különböző iskolákban szétszórva, mint az előző években. 

Folytatódott a „Gondozzuk nagyszüleinket” elnevezésű program, heti 
két alkalommal biztosítottak meleg ételt 50 személynek havonta.  

Ami a (földgáz, elektromos energia, fa általi üzemeltetésű) központi 
rendszerrel fűtött lakásokat illeti, 4.500 személy részesült fűtéstámogatásban. 

Április hónapban 6.100 szociális tikettet osztottak szét a 114/ 2011 márc. 
31-i HTH alapján, 70 lej/hó értékben azon személyeknek, akiknek jövedelme 
kevesebb mint 615 lej/hó, és nem rendelkeznek olyan javakkal, amelyek 
megléte a segély eltörlését jelentené (földgázzal való fűtés esetén), illetve olyan 
személyek részére, akik súlyosan hátrányos helyzetűek (személyes asszisztens 
híján), jövedelemtől függetlenül.  

 
2013-ban, a Sürgősségi Integrált Diszpécserszolgálathoz 556.084 

telefonhívás érkezett, ebből 18.273 a rendőrségnek, 84.875 a mentőknek, 2.630 
a SMURD-nak, 387 a csendőrségnek, a többi hívás indokolatlan volt. 

A 99/2012 okt.12-i HTH révén jóváhagyták, hogy azon családok/ egyedül 
élő személyek részére, akiknek jövedelme nem több, mint a központi fűtésre 
kiutalt segély, heti háromszori étkezést biztosítsanak. E szociális programban 
átlagosan 640 személy részesült havonta. 

Az év során, a Közszolgáltatást - Szociális Ellátást igénylők száma 
meghaladta a 15.000 főt. Hasonlóképpen, 11.000 szociális ankétot készítettek, 
és 74.000 személy folyamodott a Közszolgáltatási (Szociális Ellátást biztosító) 
Irodához közvetlen módon. (SZOCIÁLIS GONDOZÁSI 
KÖZSZOLGÁLAT)  
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Földalap és Mezőgazdasági nyilvántartó  
 
A földosztó városi bizottság mindössze húsz, magánszemélyek által a 

2005. évi 247-es számú törvény alapján benyújtott kérést orvosolt, ám a 2013. 
évi 165-ös törvény megjelenése miatt a bizottság megoldási javaslatait már nem 
továbbították a Maros Megyei Prefektúra keretében működő, a területek 
magántulajdona fölötti jogot megállapító megyei bizottsághoz. Ennek 7. 
cikkelye előírja: „a helyi szintű központosított helyzetének összeállításáig, 
felfüggesztik az érvényesítési/érvénytelenítési határozatok kibocsátását a 
megyei földosztó bizottságok által, a tulajdonjogok kibocsátását, a tulajdonba 
helyezéseket a földosztó bizottságok által, valamint más közigazgatási 
eljárásokat a földalapok visszaszolgáltatásának területén”.  

Ezen törvényes előírással szemben, a városi földosztó bizottságot 
kötelezték mind a megoldott, mind a megoldatlan kérések újravételére, az 
ezekhez mellékelt iratok újraelemzése érdekében olyan esetben is, amikor 
szükségessé vált vagy szükséges igényelni a kérelmezőktől a kiegészítő iratok 
benyújtását. Ugyancsak a 2013. évi 165-ös számú törvény előírásainak 
értelmében, a természetes személyek választhatják a kártérítési iratok 
visszaadását a Bukaresti Tulajdonok Visszaszolgáltatása Országos Hatóságtól, a 
területnek természetben való visszaszolgáltatása érdekében. Bizottságunk 
szintjén két iratcsomót fordítottak vissza, amelyek 9359 négyzetméter felületű 
területnek természetben való visszaszolgáltatására vonatkozik.  

Jelen pillanatban zajlik a Marosvásárhely területén levő valamennyi 
terület felleltározása, azzal a megjegyzéssel, hogy a leltározási határidőt a 2013. 
december 18-i 368-as törvénnyel, valamint a 2013. december 24-i 115-ös 
sürgősségi kormányrendelettel meghosszabbították.  

A vizsgált időszakban a bíróságon 23, földalapi tárgyú ügyet tárgyaltak, 
ezekből 5 – újonnan jegyzett, 4 véglegesített az év folyamán, végleges és 
módosíthatatlan ítélettel, 4 elsőfokon véglegesítve és 3 felfüggesztve.  

4034 helyzetet vezettek fel a természetes személyek gazdaságaira 
vonatkozó mezőgazdasági nyilvántartó 134 kötetébe, valamint az idegen 
természetes személyekre vonatkozó 8 kötetbe, egy kötet – helyi jogi személyek 
és egy kötet – idegen jogi személyek.  

101 mezőgazdasági termelői bizonyítványt állítottak ki, valamint a 
mezőgazdasági nyilvántartóban 85515162 kérést iktattak, amelyekre a 
természetes személyeknek van szükségük a törvény előírta követelmények 
szerint.  

 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Játszótér a Víkendtelepen  
 
 
 

 
 
  
2013. augusztus 10-én volt a játszótér hivatalos megnyitója, amelyet állati 

figurás szökőkutakkal is elláttak. A játszótér a központi öltöző és a többi 
gyermekmedencék mellett kapott helyet.  

Véglegesítették és átvették a vízsugárral működő csúszdakomplexum 
munkálatait, a víz-újrahasznosító pumpákat és a gyermek úszómedencét, a 
beruházás értéke mintegy 2.738.999,67 lej. A komplexum 3 különböző, élénk 
színű csúszdából áll.  

A Maros Szabadidő- és Sportkomplexum, Mircea Birău mérnök Fedett 
Uszoda Igazgatósága, Olimpiai Medence és Sportakadémia 1.880.900 lej 
nyereséget hozott.  

 



53 
 

 
 
 
2013-ban mintegy 300.000 látogatót jegyeztek. (MAROS SPORT- ÉS 

SZABADIDŐ-KOMPLEXUM IGAZGATÓSÁGA)    
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Folytatódnak a Középkori Vár felújítási munkálatai 
 

A szakosztály  tevékeny szerepet vállalt  a város  jelentős  kulturális 
eseményeinek megszervezésében és biztosításában, valamint más 2013-ban 
megszervezett események lebonyolításában, amelyeket a Ligetben, a Középkori 
Várban, a Mihai Eminescu Kulturális Központban, a Rózsák terén, a Nyári 
Színpadon, a Művész Moziban és a Somostetőn rendeztek: szabadtéri és nem 
konvencionális színházi előadások, koncertek, művészi jellegű előadások kint és 
bent, kollokviumok, konferenciák, festészeti és képzőművészi kiállítások, 
művészeti-kulturális témájú szemináriumok, filmfesztivál, filmgálák, 
interkulturális és interetnikai jellegű tevékenységek és események, néprajzi- és 
folklórfesztiválok, kézműves vásárok, összetett tevékenységek gyerekek 
részére, könyv- és lapbemutatók, találkozók kulturális személyiségekkel és 
üzletemberekkel, egyesületek, szervezetek és magáncégek által szervezett, 
országos- és nemzetközi jellegű megnyilvánulások.  

 

 
 
Folytatódtak a Középkori Vár felújítási és konzerválási munkálatai, 

biztosították a ligeti, somostetői, főtéri és a város más helyein a fontosabb 
események logisztikáját: Marosvásárhelyi Napok, A gyermekkor ünnepe, A Bor 
és Kézműves Mesterségek Ünnepe, Gyermekváros, Karácsonyi vásár.  

Különös gondot fordítottak a szabadidőközpontokra: munkálatok a 
kocogópályán, a kisvonatnál, a szánkópályán, Gyerekváros és gyerekek 
korcsolyapályája (2400 m2 jégpálya, jégsétányok, házikók – pihenő- és 
közélelmezési övezetek), karbantartási munka a gyerekparkban – új játszótéri 
létesítmények, új területek gumibevonattal ellátva, pingpongasztalok, szabadtéri 
bútorzat (április-május), korcsolyapálya, tenisz- és tollaslabda-pályák. 

Több mint 8.300 gyerek és 7.500 felnőtt utazott a somostetői kisvonattal, 
míg télen, a Ligetben kialakított korcsolyapályát több mint 15.000 gyerek és 
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9.000 felnőtt vette igénybe (Városi Érdekű Közszolgáltatások Osztálya – 
SPUM). 

 
 

Piacok – optimális feltételek a termékek értékesítésére 
 
 

 
 
 
A város piacain folytatott tevékenységek rendeltetése egy egységes és 

szervezett keret biztosítása a kereskedelmi tevékenységeknek, a kereskedelem 
piacokon való biztosítása céljából, valamint a termelőknek és a gazdasági 
egységeknek megfelelő feltételek megteremtése termékeik értékesítésére.  

A Cuza Voda piacon felújították a villamos hálózatot, a főbb gyalogos 
sétányok övezetében levő helyiségekben, a Cuza Voda utcában kiterjesztették a 
videómegfigyelő- és riasztórendszert, valamint felújították a biztonsági 
rendszert.  
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A Dacia piacot korszerű komplexummá alakították át, egy átfogó 

korszerűsítési és rehabilitációs tevékenység folytán, amely a következőkből állt: 
csatornázási munkálatok, járólappal fedték le a piac területét, az asztalok fölé 
fém tetőszerkezetet emeltek, felújították  a villamos hálózatot, a közigazgatási 
épületet – rendbe hozták a homlokzatot, irodát rendeztek be, mellékhelyiségeket 
alakítottak ki, átalakították a piac területét, jól körülhatárolt helyiségekkel, 
üvegszálból készült asztalokat helyeztek ki, amelyek vasajtókkal vannak ellátva, 
és az áru tárolására alkalmasak, az éjszaka idejére, ezeket a piaci kereskedők 
rendelkezésére bocsátották, ugyanakkor video-megfigyelőrendszert szereltek 
fel, a fogyasztók és árusok biztonsága védelmének céljából.  

Az 1848 Piacon a következő újításokat végezték: betonplatformot 
alakítottak ki a szeméttárolók raktározására és mosására, valamint egy a 
szeméttárolók mosására alkalmas berendezést is felszereltek. 

A társaság honlapján videómodult vezettek be, mindenik piacon (Cuza 
Voda, Gyémánt, Dacia,1848, 1989 December 22) egy megfigyelő-kamera van 
felszerelve. 

Megjegyzendő, hogy a munkálatokat az erre a célra elkülönített helyi 
költségvetésből fedezik, a rendelkezésre álló források által korlátozva vannak, 
de teljes összhangban állnak a lakosok akaratával.  

A Marosvásárhely municípiumi piacok fejlesztési és korszerűsítési 
stratégiája által elsősorban a piacok helyi és regionális szerepének 
népszerűsítését követték, valamint a gazdasági egységek, felhasználók 
ösztönzését és támogatását, ezek versenyképességének növelése céljából.  
(Piac- és Ingatlankezelő Igazgatóság) 
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A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERT 
 
 

 
 
 
Az év során számos olyan munkálatot hajtottak végre, amely során 

jelentős mértékben javult az állatkertben élő állatok életminősége. Ezek a 
következők: az elefánt pavilonjának belső berendezése (egy medence a külső 
kifutóban), a kifutó kiszélesítése a mosómedvék számára, a kifutó berendezése a 
kapibarák és denevérek számára, a kifutó növelése a fehér egerek és nyulak 
számára, módosítások a magot és a mandrill lakóhelye számára. 

Az állatok létszáma és fajtáinak száma is nőtt a krokodilok, vaddisznók, 
kapibarák, növényevő denevérek beszerzésével, íme, újabb attrakciók az 
állatbarátok számára. 

Az év során nevelő-oktató és interaktív tevékenységeket szerveztek a 
gyerekek számára, és megünnepelté az Állatok Nemzetközi Napját. 
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