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Változó képet mutatnak a 
nagyobb székelyföldi városok 
polgármesteri hivatalai alkal-
mazottainak bérszintjei, mivel 
az adott keretek mellett volt 
lehetőség ezeket alakítani. 
Az elmúlt években tapasztalt 
közalkalmazotti bérnövekedést 
tavaly Csíkszeredában kiegé-
szítették, Marosvásárhelyen 
viszont az alkalmazotti létszám-
keret karcsúsítására készül az új 
városvezetés.

 » SIMON VIRÁG

N emcsak a fi zetések mértéke, 
hanem a polgármesteri hiva-
talok alkalmazottai számát 

illetően is változó a székelyföldi vá-
rosok helyzete, amely azért került 
napirendre az elmúlt időszakban, 
mert a legtöbb várost új polgármes-
ter vezeti. Ők pedig érvényesítik sa-
ját és csapatuk elképzeléseit ebben a 
tekintetben.

Bár a polgármesteri hivatalok kö-
telesek közzétenni alkalmazottaik 
bérét, Marosvásárhelyen ez évek óta 
nem történt meg, illetve nem volt 
teljesen átlátható, hogy ki mennyit 
keres. Mivel Soós Zoltán polgár-
mester egyik vállalása az volt, hogy 
átláthatóvá teszi a közigazgatást és 
a hivatal tevékenységét, szerdán 
a városháza honlapján megjelent 
egy bejegyzés, amely részletezi a 
közalkalmazottak fi zetését. Nem 
véletlenszerű ez az időzítés, hiszen 

a városvezető pénteken mutatja be 
a sajtónak a karcsúsított szervezeti 
felépítést, amelyben legalább 20 
százalékkal kevesebb alkalmazott 
kellene hogy szerepeljen. A maros-
vásárhelyi városháza honlapján kü-
lön táblázat mutatja, kik keresnek a 
legjobban a polgármesteri hivatal-
ban, de részletesen meg lehet nézni, 
hogy mennyit keresnek a helyi ren-
dőrök, a virágkertészet alkalmazot-
tai vagy az adóosztályon ügyfeleket 
fogadó közalkalmazottak.

Marosvásárhelyen a legnagyobb 
bruttó fi zetése a polgármesternek 
van, 18 720 lej (nettó 10 950 lej), 
az alpolgármestereknek a város-
háza honlapja szerint 16 640 lejes 
bére van (nettó 9 700 lej). Az al-
polgármesterekéhez hasonló bére 
van Vásárhelyen a főépítésznek és 
a különböző igazgatóságok veze-
tőinek. Valamivel többet keres a 
város jegyzője, akit bruttó 16 987 
lejes havi fi zetéssel tartanak nyil-
ván. Az ügyfeleket fogadó irodában 
az alkalmazottak alapbére 9 957 
lej (nettó 5 825 lej), ugyanennyivel 
vannak alkalmazva az adóügyi osz-
tályon dolgozó személyek is, de ez 
utóbbi osztályon vannak kisebb 
fi zetések, például 6 265 lejesek is 
(nettó 3 665 lej). A helyi rendőrség 
vezetőjének a bruttó fi zetése 15 582 
lej (nettó 9 115 lej). Ami a szerző-
déssel foglalkoztatott személye-
ket illeti, itt a legnagyobb fi zetést, 
17 891 lejt (nettó 10 466 lejt) az isko-
lai orvosok kapják. A legkevesebbet 
a napközikben dolgozó takarítónők 
keresnek, akik a városháza kimuta-
tása szerint 1 754 lejt visznek haza, 
ezután következnek a közvécéknél 

dolgozók, akiknek bruttó fi zetése 
3 400 lej (nettó 1 996 lej).

Csíkszeredában teljesen más a 
helyzet: noha voltak béremelések 
korábban, az új városvezetés tavaly 
szükségesnek látta 20 százalékkal 
növelni a városháza közalkalmazot-
tainak fi zetését, az indoklás szerint 
azért, hogy megérje szakemberek 
számára a hivatalban dolgozni, és 
utolérjék a többi székelyföldi város 
hasonló intézményeinek bérszint-
jét. Csíkszeredában a polgármester 
bruttó fi zetése tavaly szeptember-
ben 23 400 lej volt (nettó 13 689 lej), 
az alpolgármestereké pedig 20 800 
lej (nettó 12 168 lej) – ezek azért 
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Nem dagad egyformán a hivatalnokok pénztárcája

Már elérhető a vásárhelyi városháza munkatársainak fi zetése
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haladták meg a marosvásárhelyi 
városvezetők bérét, mert európai 
uniós pályázati forrásokból vég-
zett beruházások felelőseiként 
részesültek a törvény által meg-
határozott pótlékban. Az emelés 
előtt a jegyző bruttó bére 14 205, 
a főépítészé 11 262 lej volt, az osz-
tályvezetőké 10 720 és 7850 lej 
között változott, ugyanakkor egy 
szakmunkás fi zetése bruttó 3600 
és 3200 lej között mozgott. A vál-
tozás kapcsán Korodi Attila pol-
gármester korábban úgy nyilat-
kozott, az alkalmazottak fi zetése 
más megyeszékhelyekhez viszo-
nyítva az átlaghoz közelít, de nem 
éri el azt. Azt is közölte, jelentős 
létszámnövelésre nem készülnek, 
viszont megfelelő szakemberekre 
van szükségük. A projektmenedzs-
ment-irodához januárban öt állás 
betöltése érdekében hirdettek 
versenyvizsgát. Az önkormányzat 
alkalmazásában jelenleg 177 sze-
mély van a szakirodáktól a ker-
tészetig, a bérnövekedés idénre 
2 millió 372 ezer lej pluszkiadást 
jelent a tavaly decemberi személy-
zeti kerettel számolva.

Az öt székelyföldi város közül 
2020 év első félévében Székelyud-
varhely fordította a legnagyobb 
összeget a hivatal működtetésére, 
ez az alkalmazottak bérezésében 
is megjelent. Székelyudvarhelyen 
a polgármester fi zetése szintén a 
2020 szeptemberi adatok szerint 
13 520 lej (nettó 7 900 lej), míg az 
alpolgármester bruttó bére 11 440 
lej (nettó 6 692 lej). Idén, az eddigi 
rendelkezések szerint nem növek-
szik a közszférában dolgozók bére.

 » Korodi Attila 
csíkszeredai 
polgármester 
korábban úgy 
nyilatkozott, az 
alkalmazottak 
fi zetése más me-
gyeszékhelyek-
hez viszonyítva 
az átlaghoz 
közelít, de nem 
éri el azt.

 » KRÓNIKA

Több mint 250-en váltak földön-
futóvá a csíksomlyói nyomorne-

gyedben, amikor január elején egy 
túlhevült kémény tűzvészt okozott, 
és húsz ház leégett. A hajlék nélkül 
maradt családokat a csíkszeredai 
Erőss Zsolt Arénában helyezték el, 
itt azonban csak ideiglenesen ma-
radhatnak, a hatóságoknak, a me-
gyeszékhely önkormányzatának kell 
megoldást találnia az elszállásolá-
sukra. Hogy mi lehet a megoldás a 

somlyói tűzkárosultak esetében, hol 
lelhetnek új otthonra a roma csalá-
dok, arról Sógor Enikő, Csíkszereda 
alpolgármestere és András Lóránd 
önkéntes beszél a Székelyhon Tv-
ben. A Nézőpont stábja egyébként 
éppen akkor forgatott a helyszínen, 
amikor az ugyancsak fedél nélkül 
maradt szülők pár napos csecse-
mőjüket vitték „haza” a sportcsar-
nokba a városi kórház újszülött 
osztályáról. A műsorból kiderül, 
mi a napi programjuk az emberek-
nek, kaptak-e pszichológusi segít-

séget, miként biztosítanak oktatást 
a gyermekek számára, egyáltalán 
miként viselik a kialakult helyze-
tet. A megyeszékhely elöljárója ki-
fejti, hol tervezik elhelyezni hosszú 
távon a roma családokat, továbbá 
mi az oka a velük szemben tanúsí-
tott ellenszenvnek, tekintettel arra, 
hogy a zsögödfürdőiek máris tilta-
koztak az ellen, hogy ott helyezzék 
el a befogadásukra alkalmas lakó-
kocsikat. András Lóránd, a nem-
rég létrehozott Mélyszegénység 
Munkacsoport koordinátora arról 

is beszél, mit kellene tennie a több-
ségi társadalomnak, a hatóságok-
nak azért, hogy a cigány közösség 
kitörhessen a nyomorból, továbbá 
miként lehetséges, hogy életmódot 
változtassanak azok, akikkel szem-
ben éppen azért nőnek az előítéle-
tek, mert törvénybe ütköző cseleke-
deteket követnek el.

A csíksomlyói tűzkárosultak, va-
lamint tágabb értelemben az erdélyi 
romák helyzetét taglaló beszélgetést 
pénteken 12 órától tekinthetik meg a 
Székelyhon Tv Nézőpont műsorában.

Kitörni a nyomorból – romakérdésről a Nézőpontban

 » A Nézőpont 
stábja éppen 
akkor forgatott 
a helyszínen, 
amikor egy fedél 
nélkül maradt 
család pár napos 
csecsemőjét 
vitte „haza” a 
sportcsarnokba 
a városi kórház 
szülészetéről. 




