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Udvarhelyszék

Interaktív büdzsé: bárki beleszólhat
Online platformon böngészhető Székelyudvarhely idei költségvetés-tervezete

• Újszerű programmal 
rukkolt elő Székelyud-
varhely Polgármesteri 
Hivatala: noha az éves 
költségvetés megterve-
zésének interaktívvá té-
telére már tavaly is volt 
kísérlet, ezúttal egy új 
platform beindításá-
val bárkinek lehetővé 
tették, hogy elmondja, 
szerinte mire és meny-
nyit kellene költenie a 
városnak.

K O V Á C S  E S Z T E R

A z elmúlt napokban diák-
csoportoknak mutatták be 
az önkormányzat, a pol-

gármesteri hivatal működését – a 
gyorstalpalóra azért volt szükség, 
hogy a fi atalok is megértsék, miként 
történik Székelyudvarhely éves költ-
ségvetésének megtervezése. De a 
program nem csak nekik szól, bárki 
számára elérhető a hivatal honlap-
jának (udvarhely.ro) Interaktív költ-
ségvetés füle alatt.

Gazdálkodj, de okosan!

Olyan, mint egy játék, jegyezte meg 
Szilágyi István, a hivatal gazdasági 
igazgatója a platform bemutatóján. 
A felületre rákattintva választha-
tunk: áttekintjük a város idénre ter-
vezett költségvetését, vagy magunk 
is szeretnénk alakítani a számokon. 
A költségvetés-tervező felületre kat-
tintva pedig (rövid kérdőív kitöltése 
után) a tervezet bevételi és kiadási 
oldalainak különböző alfejezetei 

tárulnak elénk. Itt áttekinthető, 
hogy milyen forrásból származnak 
a város bevételei, illetve hogy idén 
mire költenének. Mindkét oldalon 
vannak olyan kötött kategóriák (pél-
dául a személyi jövedelemadóból 
származó, visszaosztott összegek, 
az állami költségvetésből származó 
célirányos összegek), amelyeken 
nem lehet módosítani. Nem így pél-
dául a helyi adók és illetékek ese-
tében, ahol a városlakó bejelölheti, 
hogy növelné-e vagy csökkentené 
azok mértékét. „Azonban minden 
módosításnál fi gyelni kell arra, 
hogy például a bevételi oldalon tett 

változások befolyásolják majd a ki-
adásokat, tehát az oldal tetején lát-
ható mérleg kibillen az egyensúly 
állapotából” – magyarázta a gazda-
sági igazgató. Ugyanígy a kiadási ol-
dalon is módosításokat hajthatunk 
végre: például az egyes alintézmé-
nyeknél a működési költségen felül 
fejlesztésre, beruházásra szavazha-
tunk meg pénzt. Azonban ha a be-
tervezetten túl például a Haáz Rezső 
Múzeum kiállítócsarnokának meg-
építésére vagy a városi könyvtárban 
a panorámás, üvegfalú kultúrkávé-
zó létrehozására csoportosítunk át 
összegeket, akkor más kiadási téte-

lektől kell átcsoportosítanunk, vagy 
a bevételi oldalt kell növelnünk 
(például a helyi adók és illetékek 
mértékének növelésével).

Elmenthetők a javaslatok

A platform az amerikai modell 
szerint készül, olyannyira korát 
megelőző Székelyföldön, hogy Eu-

rópában egyelőre csak Barceloná-
ban használnak ilyet, tudtuk meg. 
Előnye, hogy bárki betekintést 
nyerhet a város éves költségvetésé-
nek tervezésébe, az egyszerűsített 
modell révén ez a bonyolult folya-
mat érthető. Továbbá ha valaki úgy 
gondolja, hogy a rendelkezés-
re álló forrásokat másképp 
költené el, lehetősége van 
arra, hogy saját költségve-
tés-tervezetet hozzon létre, 
a tervezet elkészítése után 
ugyanis azt el lehet menteni, 
a rendszer pedig továbbítja 
a városvezetésnek. „Az elmen-
tett, elküldött tervezetek alapján 
világossá válik a városvezetésnek, 
hogy mi a lakosság igénye, és hogy 
az esetleg egyezik-e a polgármesteri 
hivatal terveivel. Továbbá az ered-
ményeket az önkormányzati képvi-
selő-testületnek is bemutatjuk” – 
hangsúlyozta Szilágyi István.

Diákok láthatták először az 
interaktív platformot

▴   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A tervezett számokról
A jövő héten megtárgyalandó 
városi költségvetés összértéke 
mintegy 86 millió lej, a kiadási ol-
dalon a pályázatból finanszírozott 
beruházások összértéke 10 millió, 
a beruházások értéke 9 millió 200 
ezer lej. 2020-ban Székelyudvar-
hely egyebek mellett mintegy 7 
millió lejt költene oktatási intéz-
mények fenntartására, 3,3 milliót 
az úthálózat karbantartására, 1,4 
milliót köztisztaságra és hulladék-
szállításra, 1,1 milliót a zöldöve-
zetek karbantartására, 900 ezer 
lejt a közvilágításra, 2,2 milliót a 
távhőszolgáltatásra, 2,8 milliót 
a helyi rendőrség működtetésé-
re, 1,8 milliót a városi bölcsőde 
működtetésére, a polgármesteri 
hivatal működési költségét 17,5 
millió lejre becsülik, és összesen 
1,8 millió lejt szánnának a civil 
szervezetek pályázati alapjába.

P A P  M E L I N D A

S oltész Miklós államtitkár a hét-
végén felgyújtott és leégett ha-

rangláb ügyében kiadott 
közleményében úgy fogal-
mazott: együttérez Héder-
fája református közösségé-
vel és a segítségére siet a 
magyar kormány Minisz-

terelnöksége.  „Megdöbbe-
néssel értesültünk a Maros megyei 
Héderfája református haranglábjá-

nak a felgyújtásáról. Ezúton fejezzük 
ki együttérzésünket a színmagyar 
településnek és a református közös-
ségnek a lelki és az anyagi károk 
miatt” – olvasható a közleményben. 
„Héderfája néhány száz lelkes kö-
zössége számíthat Magyarország 
kormánya segítségére” – szögezi le a 
közlemény, mely szerint a Miniszter-
elnökség vállalja a tűzben elpusztult 

harangok újraöntésének támoga-
tását. Amint arról beszámoltunk, a 
Maros megyei település református 
haranglábja szándékos gyújtogatás 

következtében égett le szombatra 
virradóra, és a két harang is a lángok 
martaléka lett. A gyanúsítottat – egy 
18 éves helyi fi atalt – őrizetbe vették.

Harangújraöntés magyar kormánytámogatással
• Segítséget nyújt Héderfája református közösségének 
a magyar kormány egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkársága. 

Ennyi maradt Héderfája református haranglábjából 
▸   FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN

Fotókiállítás 
a megyeházán
Kuti Zoltán Hermann egyéni 
fotókiállítását ma 18 órától 
nyitják meg Csíkszeredában, a 
megyeháza földszinti kiállí-
tóterében. A tárlat április 1-ig 
látogatható.

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az Eu-
rópai Unió utánig előadás-so-
rozat keretében február 
14-én, pénteken 18 órától dr. 
Szekeres Attila István Erdély 
címerének története címmel 
tart előadást Csíkszeredá-
ban, a városházán.
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