
 

1 
 

Tevékenységi beszámoló 

Megyei Képviselők Tanácsának ülése 

2020. június 

 

         Úgy gondolom, hogy a jelenlegi mandátumban Kolozs megyében számos eredményt 

tudunk felmutatni: fejlesztési beruházások, útfelújítási munkálatok, civil szervezeteinknek 

pályázati összegek, közösségépítés. Az erős magyar önkormányzati jelenlétnek köszönhetően 

oda tudtunk figyelni a magyar közösségeket érintő próblémákra és erre megoldásokat tudtunk 

találni.  

Legfőbb célunk a településeink fejlődése közösen a helyi önkormányzati vezetőkkel. Ezt 

szem előtt tartva jelentős összegeket, közel 120 millió lejt hagytunk jóvá az elmúlt 4 évben 

fejlesztési célokra településeink számára a jövedelemadó és áfa visszaosztásából, helyi igények 

alapján: utak korszerűsítésére, oktatási-, egészségügyi-, illetve művelődési intézmények 

építésére, felújítására.  

Kórházi fejlesztésekre, orvosi felszerelésekre és javítási munkálatokra az elműlt 4 évben 

összesen 60 millió lejt, csak a tavalyi évben 27 millió lejt irányoztunk elő a, 400% többet mint 

2017-ben, idei költségvetésünkben majdnem 10 millió lejt különítettünk el erre a területre. A 

koronavírus-jarvány megfékezésére a járványkórháznak 2 millió lejt utaltunk ki 

vádőfelszerelések és műszerek beszerzésére. Kiegészítésképpen több kórház korszerűsítésére és 

felszerelésére, modern eszközök beszerzésére európai uniós forrásokat is nyertünk el pl. a 

megyei sürgősségi kórház-, a járványkórház-, a rehabilitációs  kórház-, valmint a sürgősségi 

gyermekkórház járóbeteg részlegére és eszközállományára. További közel 27 millió lejt 

pályázunk meg a járványügyi védekezes költségeinek fedezésére a rehabilitációs kórház, a 

tüdőkórház, a sürgősségi gyerekkórház és az urológiai és veseátültetési kórház számára. Az 



 

2 
 

egészségügyi ellátás minőségének fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen az életminőséget növelik 

az egészségügyi rendszert célzó beruházások. 

Elkezdődtek az ún. besztercei út felújítási munkálatai, amelyet 130 millió lej értékű uniós 

forrásokból kivitelez a megyei önkormányzat, valamint az Erdélyi-szigethegység turisztikai út 

korszerűsítési munkálatai is, amely ugyancsak uniós finanszírozásból fedezünk. Több megyei 

utat is sikerült felújítani az elmúlt periódusban, például:  

 a kolozsi utat; 

 a szásznyíresi utat; 

 továbbá új aszfaltréteg került a Tordai hasadékhoz vezető 103G megyei útra; 

 a Györgyfalva-Tordatúr (1-es országút) közötti szakaszt; 

 az Alsódetrehem- Maros megyei megyehatár közötti szakaszt;  

  az Aranyosegerbegy–Fráta–Tótháza–Mócs útszakaszon fejeződtek be a 

korszerűsítési munkálatok; 

 a 109D megyei út Füzesmikola-Szék-Gyulatelke-Visa; 

 a buzai utat; 

 valamint az Aranyoslóna–Magyarfenes–Tordaszentlászló–Kisbánya–

Torockószentgyörgy szakaszon is komoly javítási munkálatok zajlottak; 

 Várfalva-Székelyhidas utat.  

         Elkezdődött Kolozs megye legnagyobb infrastrukturális beruházása, Kolozs és Szilágy 

megye víz-és csatornahálózatának bővítése, amelyre 352 millió euró értékű európai uniós 

nagyprojektet nyertünk el. A kivitelezéseknek köszönhetően a Kolozs és Szilágy megyei 

háztartások 95% százalékában lesz vezetékes ivóvíz, valamint a 2000 főnél nagyobb lakossággal 
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rendelkező településeken a szennyvízelvezetés is biztosítva lesz. Méra, Szucság, Andrásháza, 

Kide, Szelicse, valamint Kolozsbós települések vízhálózatainak kiépítése megtörtént,  üzembe is 

lettek helyezve még tavaly. A helyi önkormányzatokkal együtt stratégiai fontosságúként kezeljük 

a közművesítést, hiszen a lakosság jogos igényét hivatott kielégíteni.  

A kolozsvári nemzetközi repülőtér új gurulópályájának kivitelezésére aláírták a szerződést, jövő 

év nyarán átadhatják a beruházást. Ami a kifutópálya meghosszabbítását illeti, a beruházás 

Kolozs megye fejlesztési stratégiájának szerves része. A jogszabályoknak megfelelően a megyei 

önkormányzat elindította az érintett telkek kisajátítását, a Szamos elterelésének ügyében pedig a 

vízügyi igazgatóság az illetékes hatóság. Ezzel párhuzamosan a repülőtér a kifutópálya 

meghosszabbítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány beszerzési eljárását már 

elindította. Meghosszabbítása a zajterhelés csökkentése szempontjából is rendkívül fontos. 

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskola, valamint a Bánffyhunyadi Speciális 

Gimnázium épületei és felszerelései uniós forrásból  újulnak meg. 

           Kulturális és ifjúsági programok lebonyolítására, egyházak támogatására, 

sporttevékenységek megszervezésére hozzávetőleg 20 millió lejt hagytunk jóvá az elmúlt 4 

évben. Jelentős támogatást ítéltünk meg magyar egyesületek és alapítványok számára: a 

Kolozsvári Magyar Napokat megszervező Kincses Kolozsvár Egyesületnek, a Kalotaszegi 

Magyar Napok megszervezésére a bánffyhunyadi Kós Károly Egyesületnek, a Szint Kulturális 

Egyesületnek, a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnek, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórumnak, 

Téka Alapítványnak, a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét és a Sportolimpia megrendezésére, a 

Transylvania Trust Alapítványnak, a Thinkonomynak, a Dési Civil Műhelynek, a Tóvidéki 

Egyesületnek stb.  

Külföldi gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítése is fontos fejezete az önkormányzati 

munkának, számos eredményt született az elmúlt periódusban. Továbbfejlesztettük a 

testvérmegyei kapcsolatot Hajdú-Bihar megyével, amely 2014-ben jött létre. Együttműkődési 
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megállapodás született Kolozs Megye és Örményország Armavir régiója között 2017. 

júniusában. 

       A Bánffy-palota és Redut restaurálására jelentős összegeket különítettünk el, a Redut 

esetében a munkálatok folytatására európai uniós forrásokat is pályáztunk meg. A Bánffy-palota 

restaurálására az elmúlt 3 évben közel 5,5 millió lejt irányoztunk elő. 

      A válaszúti Bánffy-kastély felújítására több versenytárgyalást kiírtunk, jelenleg a legutóbbi 

kiírás elbírálása zajlik, remélhetőleg hamarosan elkezdődhetnek a tényleges felújítési 

munkálatok is. Az elnyert uniós pályázat révén a válaszúti kastély végre régi pompájában 

tündökölhet és a beruházás ugyanakkor térség vonzerejének növelését is szolgálja.  

Megújult a Tudor Jarda Népfőikola épülete is. A népfőiskola és a Puck Bábszínház új 

mikrobuszt vásárolt a megyei önkormányzat támogatásával.  

Tavaly márciusban felavattuk a Kolozs Megyei Octavian Goga Könyvtárban kialakított 

magyar részleget. Szeretném megköszönni ezúton az adományozott könyveket a kiadóknak, civil 

szervezeteknek, magánszemélyeknek.  

Átvettük az egeresi önkormányzattól tavaly a jegenyei ifjúsági táborhelyet, 21. századi 

követelményeknek és turisztikai igényeknek megfelelő épületegyüttes kialakítását tervezzük, 

kapcsolódó szolgáltatásokkal, egészéves vendégfogadás feltételek megteremtésével, ahol iskolai, 

szociális, egyházi, művészeti, tudományos és hagyományőrző táborokat szervezhetnek az 

érdekeltek. A jelentős felújítási munkálatokat európai uniós pályázati forrásokból vagy saját 

költségvetésből biztosítjuk majd.  

Kijelölt, vasalt túraútvonalat adtunk át a Túri-hasadékban, ily módon is népszerűsítve a 

turisztikai látványosságot.  
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A Művelődés kulturális folyóirattal és a megyei RMDSZ szervezettel együttműködve 

megszerkesztettük a hagyományos mezőgazdasági kalendáriumot. A Kolozs megyei 

tanfelügyelősséggel partnerségben kifestőfüzetet adományoztunk a megye óvodásai számára.  

Hitelezői minőségben éltünk a törvény adta lehetőséggel és megvásároltuk a Clujana cipőgyár 

tulajdonában levő Corvin/Május 1. téri épületeket, ily módon a gyár megmenekült a 

fizetésképtelenségből és áttelepül majd a Tetarom I-es ipari parkba. 

Ha az ember időben tervez, és jó csapattal dolgozik, jó teljesítményt tud elérni. Ilyen jó csapatot 

alkotott a megyei tanácsosi gárda és a helyi önkormányzataink vezetői, tanácsosok.  

 

Vákár István alelnök, 

megyei tanácsos 

 


