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384 millió lejből gazdálkodnak
Elfogadták Csíkszereda 2020-as költségvetését

B A R A B Á S  H A J N A L

F üleki Zoltán, Csíkszereda al-
polgármestere, valamint a gaz-
dasági szakbizottság részéről 
Fülöp Árpád önkormányzati 
képviselő ismertette a hargitai 
megyeszékhely idei költség-
vetésének főbb sarokszámait, 
amelyet egyhangúan fogadott 

el az önkormányzati képvise-
lő-testület pénteki ülésén.

A büdzsé sarokszámai

A város idén 384 millió lejből gaz-
dálkodik, amelyből 78 millió lej 
fenntartási és működési költségeket 
takar, ugyanakkor a személyi jöve-

delemadóból, az áfavisszaosztás-
ból, a helyi adókból és illetékekből, 
valamint különböző bérbeadások-
ból 88,8 milliós bevételre számíta-
nak ebben az évben. Fejlesztésekre 
összesen 305,9 millió lejt szánnak, 
ebből 80 millió lej a város korábbi 
évekből megtakarított többlete, to-
vábbá 225,8 millió lej pályázati for-
rásokból várt pénzösszeg. Ez utóbbi 
pénzösszeg legnagyobb hányadából 
az európai uniós projekteket fogják 
fi nanszírozni, a rájuk szánt pénzt 
pedig, bár az idei költségvetésbe 
már kellett vezetni, legkésőbb 2023 
decemberéig kell teljesen egészében 
elköltenie a városnak.

A város költségvetésével egyidő-
ben a hozzá tartozó kulturális és 
sportintézmények költségvetését is 
elfogadták. A Csíki Székely Múze-

umnak 2 millió lejt, a Csíki Játék-
színnek 3,4 millió lejt, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttesnek 
2,3 millió lejt, a Városi Sportklubnak 
pedig 4,1 millió lejt biztosít idén az 
önkormányzat.

Fejlesztési elképzelések idénre

Az elkövetkező időszak beruhá-
zásairól, fejlesztési elképzelései-
ről Szőke Domokos, Csíkszereda 
alpolgármestere tájékoztatta a 
sajtót. Elsőként azokat a beruhá-
zásokat említette, amelyeket idén 
szeretnének befejezni. Ezek közül 
a legfontosabbak többek között az 
észak-déli elkerülő út leaszfalto-

zása, valamint a Kalász lakótelep 
teljes felújításának befejezése, 
ugyanakkor szintén kiemelten ke-
zelik a középületek és tömbházak 
hőszigetelését, illetve a nyertes eu-
rópai uniós pályázatok elkezdését. 
Ilyenek a buszpályaduvar felújítása 
és új autóbuszok vásárlása, a Har-
gita utca és Kossuth Lajos utcák 
felújítása, a vasúti felüljáró újjáépí-
tése, valamint a Szeredai-strandnál 
a szabadidős központ létrehozása. 
Ezeknek a fejlesztéseknek a több-
sége egyelőre tervezés előtt, illet-
ve tervezés alatt áll. Viszont akad 
olyan elképzelés, amely megre-
kedt, ez nem más, mint a vasúton 
átívelő gyalogátjáró és biciklisáv 

létrehozása, mivel a Román Vasút-
társaság (CFR) csak bérbe hajlandó 
adni a városnak a területét, de az 
európai uniós pályázatot csak ak-
kor fogadják el, ha az önkormány-
zat ügykezelésében, tulajdonában 
van az érintett terület. Megtudtuk 
továbbá azt is, hogy a költségvetés-
ben irányoztak elő pénzt a Nagyrét 
utcai önkormányzati terület övezeti 
rendezési tervének elkészítésére, és 
szintén övezeti rendezési terv ké-
szül a város nyugati ipari részének 
rendezésére. Pénzt különítettek el 
továbbá térfi gyelő kamerák vásár-
lására, weboldal fejlesztése, sze-
metesek, lámpatestek, járművek, 
ingatlanok vásárlására is.

A Kalász lakótelep felújítását idén 
befejezik és további beruházások 
is elkezdődnek
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Fontosabb fejlesztési tervek Csíkszeredában 2020-ra 
Az észak-déli elkerülőút leaszfaltozása * a Kalász lakótelep teljes felújí-
tása * az Erőss Zsolt Aréna felújítása * a Zsögöd II. utca leaszfaltozása a 
Natúr lakópark felé * a Nagy István Művészeti Középiskola tornatermének 
felépítése * a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének felépítése * 
Óvoda építése a Malom övezetben * a Kájoni János utca leaszfaltozása 
(Agyagfalva) * a Lejtő utca felújítása * az Octavian Goga sétány felújítása 
* középületek és tömbházak hőszigetelése * a buszpályaudvar korszerű-
sítése * autóbuszok vásárlása * a Hargita utca felújítása * a Kossuth Lajos 
utca felújítása * a vasúti felüljáró újjáépítése * a Szeredai-strand környéki 
szabadidős központ létrehozása.

• Elfogadták Csíkszereda idei költségvetését az 
önkormányzati képviselők pénteki ülésén. Az ön-
kormányzat 384 millió lejjel számol, amely összeg a 
nagyobb erdélyi városok költségvetésével vetekszik. A 
pénz legnagyobb hányadát az európai uniós források 
teszik ki, amelyek meghaladják a 200 millió lejt, ezt az 
összeget pedig 2023 végéig kell elköltenie a városnak.

B A R A B Á S  H A J N A L

„Azért pályáztam meg Csíkszereda 
polgármesteri székét és méretke-
zek meg a március 7-ei előválasztá-
son, mert meggyőződésem, hogy a 

városnak új lendületre, új 
emberekre van szüksége. 
Szeretném, ha élhetőbb 
hely lenne Csíkszereda” 
– mondta bevezetőként 

Korodi Attila szombati saj-
tótájékoztatóján Csíkszeredában. 
Felszólalását követően szerre mu-
tatkoztak be Korodi tizenegy fős 
csapatának emberei, akik tagjai 
lennének a csíkszeredai önkor-
mányzati képviselő-testületnek.

Részt vennének a város életében

Varga Csaba vállalkozó elmondta, több 
bicikliutat, több gyalogost szeretne lát-
ni Csíkszeredában, egy élhető város-
ban szeretne élni. Őt követte Kálmán 
Dénes ügyvéd, aki 46 éve dolgozik a 
szakmájában, egyik legfontosabb cél-
kitűzése, hogy sportra, mozgásra ösz-
tönözze az idősebbeket, és bebizonyít-
sa, 70 éves kor után is van élet. Bodor 
Zsolt egyetemi tanár, vegyész pedig 
azt szeretné, ha az egyetem, az iskolák 
és a város egy egységes egészet képez-
nének. Szikszai Tamás ügyvéd szerint 
párbeszédre épített önkormányzatra 
van szükség. Sógor Enikő pszicho-
lógus pedig arról beszélt, hogy egy 
élhetőbb, demokratikusabb várost 
szeretne, ahol a fi atal családoknak, a 

hátrányos helyzetűeknek is könnyebb.
Vizoli Zoltán eladási szakértő, 

világjáró a turizmus fejlesztésében 
szeretne részt venni. Ábrahám Előd 
sportszakember, aki jelenleg is önkor-
mányzati képviselő egy jobb csapat-
ban szeretne dolgozni a sportéletért. 
András Hunor Jenő vállalkozó szintén 
tagja most is a testületnek, egy vál-
lalkozóbarát várost szeretne. Bardócz 
László vállalkozó, ugyancsak tagja a 
testületnek, a helyi gazdaság fejlesz-
tésében látja a jövőt. Bors Béla jogász, 
aki szintén jelenleg is önkormányzati 
képviselő, úgy fogalmazott, a pozitív 
gondolkodás és a tenni akarás visz 
előre. Ambrus Lilla háziorvos nem 
lehetett jelen, így Korodi csapatának 
tagjaként üzente, hogy vágyik a válto-
zásra és a szabadságra, és ezt szeretné 
érezni Csíkszeredában is.

Több vitát is vállal

Korodi Attila nyílt vitára hívta mind-
azokat március 4-ére, akik RMDSZ-es 
polgármesterjelöltként indulnának az 
előválasztáson. Kérdésre, miszerint 
vállalna-e ezen kívül több alkalom-
mal is ilyen vitát, azt válaszolta, hogy 
meg kell teremteni minden jelöltnek 
a lehetőségét a kampányidőszakban, 
hogy részletesen elmondja, mit gon-

dol a városról. Szerinte Csíkszereda 
nyer ezekből a vitákból, így hajlandó 
több alkalommal is részt venni rajtuk. 
Arra a kérésünkre viszont, hogy ne-
vezzen meg három olyan problémát, 
amelyek a leginkább megoldásra szo-
rulnak Csíkszeredában, kitérő választ 
adott. „A következő hetekben vissza-
térünk erre a programunkban, mert 
nem lehet Csíkszeredát két mondat-
ban leírni” – fogalmazott.

Készülnek az RMDSZ-es előválasztásra: bemutatta csapatát Korodi Attila
• Tizenegyen sorakoztak fel Korodi Attila polgármesterje-
lölt mellé, akik tagjai lennének a csíkszeredai önkormány-
zati képviselő-testületnek. Mindannyian készülnek az 
RMDSZ által szervezett március 7-ei előválasztásra.

Korodi Attila és csapata. Az előválasztási kampány 
február közepén kezdődik
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