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Intézményirányítás a városházán
Rendszerezettebb működés, feladatkövetés a cél

GERGELY IMRE

Egy olyan belső vállalatirányí-
tási rendszerről van szó, amely 
ötéves időtartamra vetítve ha-

tározza meg a kitűzött célokat, és 
ezen belül a városháza minden iro-
dája, és munkatársa számára egyér-

telműen látható, hogy mik az 
aktuális feladatai, mit kell 
megoldania és milyen hatá-
ridővel. Leegyszerűsítve ezt 
jelenti a gyergyószentmiklósi 
önkormányzatnál beveze-
tésre kerülő Balanced Score-

card (BSC) nevű menedzsment 
rendszer. Az uniós forrásokból 
megvalósuló fejlesztést Pál Levente 
városmenedzser ismertette, akinek 
irányításával ezt egy év alatt készí-

tették elő. A feladatkövető rendszer 
egyértelműen kimutatja, hogy kik 
végzik hatékonyabban, gyorsabban, 
és kik kevésbé a maguk feladatait, 
ezáltal alapot adva a jutalmazásra 
és a szankcionálásra is. A fejlesztés 
által a városban az életszínvonal 
emelése, a város gazdasági erejé-
nek növelése, és a fenntartható-
ságának javítása a cél, úgy, hogy 
a dolgozók motiváltan végezzék a 
munkájukat – hangzott el.

Állandó ügyintézés

Ennek nyilván a polgárok kell 
hasznát lássák a gyorsabb ügyin-
tézés révén, de az igazán látványos 
eredményt egy másik, most indu-
ló projekttől lehet majd várni. Egy 
olyan fejlesztésről van szó, amelyet 
a polgármester tudomása szerint az 

országban elsőként vezetnek be, és 
lehetővé teszi a 24 órás online ügy-
intézést akár otthonról is. Bizonyos 
igazolásokat, engedélyeket online 
kérhetnek majd a gyergyóiak, és 
egyszeri folyamodással megkaphat-

ják majd a kért dokumentumokat 
anélkül, hogy több irodát kellene 
végigjárniuk. A gyergyószentmik-
lósi program bemutatásán nemcsak 
a városban működő intézmények 
vezetői, hanem a megye más hiva-

talainak képviselői is jelen voltak, 
érdeklődtek, ugyanis máshol is ter-
vezik a a fejlesztés bevezetését.

A gyergyószentmiklósi városházán 
hatékonyabb ügyintézést 
szeretnének
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• Fontos a városi infrastruktúra, az utak, közművek
fejlesztése, de ahhoz, hogy élhetőbb hely legyen
Gyergyószentmiklós, az is kell, hogy a városházi
adminisztráció könnyebb, hatékonyabb és egyszerűbb
legyen – így foglalta össze Nagy Zoltán polgármester
annak az új szervezési rendszer bevezetésének célját,
amelyet szerdán mutattak be.

GERGELY IMRE

A mostani kormánytámogatás nél-
kül ellehetetlenült volna a vá-

ros – vezette fel Nagy Zoltán polgár-
mester. Az év elején elfogadott helyi 
büdzsét eleve mínuszosan fogadta 
el a helyi testület, abban a tudatban, 
hogy ha nem érkezik jelentős közpon-
ti költségvetés-módosítás, akkor az év 
utolsó hónapjaiban a villanyáram-, 
fűtés- vagy egyéb számlákat nem lett 
volna miből fi zetni és fi zetésekre sem 
jutott volna. Ezt a nagyméretű lyukat 
tömi most be a Bukarestből érkező 2,9 
millió lej. Így év végéig biztosított a 
város működése. 

Egy másik komoly tétel az a 2,2 
millió lej, amit tartalékalapjából utalt 
ki a kormány, és ami a helyi fűtőmű-
höz érkezik. A távhőszolgáltatást 
biztosító önkormányzati tulajdonú 
vállalat a fűtőanyagot forgalmazó cé-
gek felé felgyűlt adósságait tudja eb-
ből rendezni, és még marad is annyi, 
hogy a most elkezdődött fűtésszezon-
ra is be tudja szerezni a nyersanya-
got, ami a zökkenőmentes szolgálta-
tást biztosítja. Elhangzott még, hogy 
a megyei önkormányzat ugyancsak 
szerdán zajlott ülésén fejlesztésekre 

különített el jelentős összeget Gyer-
gyószentmiklósnak, olyan beruhá-
zásokra, amelyeket még ebben az 
évben meg tudnak valósítani. Ennek 
felhasználásáról egy következő taná-
csülésen hoznak döntést. 

Jó hír az adósoknak is

A helyi költségvetésbe fi zetendő 
adóikat törleszteni nem tudó cégek-
nek és magánszemélyeknek jelent 
segítséget egy másik szerdai ön-

kormányzati határozat. A kormány 
döntése lehetővé teszi, hogy eltörlik 
a büntetőkamatot azok ré-
szére, aki befi zetik a 2018. 
december 31-ig felgyűlt 
adósság alapösszegét. Több 
száz magánszemélyt és szá-
mos céget érinthet ez Gyer-
gyószentmiklóson. A lehe-
tőség 2019. december 15-ig 
áll fenn, azaz aki addig a dátumig 
nem él ezzel, továbbra is kamatostól 
kell majd fi zessen.

Levegőhöz jutott Gyergyószentmiklós
• Összesen 5,1 millió lejjel nőtt Gyergyószentmiklós
költségvetése annak köszönhetően, hogy a leköszönő
Dăncilă-kormány ekkora összeget folyósít a működés
biztosítására. A összeg felhasználásáról döntött szer-
dán a helyi önkormányzati képviselő-testület.

A támogatás a zökkenőmentes 
távhőszolgáltatást biztosítja
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