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Az előzetes számítások szerint 
évi nagyjából hárommillió 
eurót tud megspórolni a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat 
a tervezett elbocsátásokkal. 
Soós Zoltán polgármester azt 
mondja, a hasonló méretű 
városok szervezeti felépítését és 
a helyi igényeket vette fi gye-
lembe, amikor úgy döntött, 
megválik több mint háromszáz 
városházi alkalmazottól. Az új 
szervezeti diagramban város-
menedzseri poszt is szerepel.

 » SIMON VIRÁG

H áromszáznál több alkalma-
zottól, bedolgozótól készül 
megválni az elkövetkező 

hetekben, hónapokban a maros-
vásárhelyi polgármesteri hivatal. 
A Soós Zoltán polgármester által 
bemutatott új szervezeti felépítés a 
jelenlegi 1317-ről 980-ra csökkenti a 
hivatalban, hivatalnak dolgozók szá-
mát, és a tervek szerint évi mintegy 
hárommillió eurós spórlást érnek el 
ezzel a cseppet sem népszerű intéz-
kedéssel. A városháza honlapjára a 
sajtótájékoztatóval egy időben került 
fel a marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatal új szervezeti felépítésének 
vázlata. A jelenlegi városvezetés a 
hasonló méretű városok – Nagysze-
ben, Nagybánya – szervezeti felépí-
tését és a helyi igényeket fi gyelembe 
véve állította össze az új szervezeti 
diagramot, amelyben csaknem 330 
személlyel kevesebb van, mint a je-
lenlegiben.

Kevesebb vezető, 
hatékonyabb munka
Soós Zoltán polgármester szerint je-
lenleg nagyon sok vezetői beosztás 
van, igazgatók, aligazgatók, osztály-

vezetők dolgoznak a városházán, és 
például senki nincs gépkocsiveze-
tőként alkalmazva, mert akik ezt a 
munkát végzik, azok szakfelügyelők. 
Ez azt is jelenti, hogy a korábbi város-
vezetőnek az volt a célja, hogy minél 
több személy vezetői állásban legyen, 
nagy fi zetést kapjon, függetlenül at-
tól, hogy ez indokolt volt vagy sem.

„Az új szervezeti diagramban az 
eddigi 58 helyett csupán 36 vezetői 
tisztség lesz, és több igazgatóságot 
át fogunk szervezni. Például a helyi 
rendőrség, de a szociális igazga-
tóság és a virágkertészet is önálló 
jogi személyiséggel fog rendelkez-
ni, éves költségvetése, esetenként 
saját bevétele is kell hogy legyen” 
– fogalmazott az elöljáró. Meglátá-
sa szerint ezzel az önállósodással 
részben megkönnyítik számukra az 
ügyintézést, hiszen a fogyóeszközö-
ket maguk vásárolhatják meg, de át-
láthatóbbá válik a pénzek elköltése 
is. Lesznek ugyanakkor olyan igaz-

gatóságok, amelyeket besorolnak 
mások alá, hiszen „nincs szükség 
arra, hogy minden tizenöt ember-
nek külön igazgatója, igazgatóhe-
lyettese és osztályvezetője legyen”.

A most nyilvánosságra hozott 
szervezeti felépítés 45 napig a város-
háza honlapján tanulmányozható, 
és hozzászólhatnak a városlakók, 
de az alkalmazottak is. A szakszer-
vezettel az elkövetkezőkben fognak 
egyeztetni, és a szervezeti diagram 
végleges formáját előreláthatóan 
március végén fogadja el a helyi 
képviselő-testület.

Városmenedzser is lesz
Soós Zoltán ugyanakkor sajtótájékoz-
tatóján elárulta, elsősorban azoktól 
a nyugdíjasoktól válnak meg, akik 
bedolgoztak a polgármesteri hivatal-
nak, de az egyéni szerződéssel dolgo-
zó személyeknek sem hosszabbítják 
meg a szerződését – legtöbbjük már 
február elsejétől nem fog a hivatalnak 

KÖZVITÁN AZ ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZÁMOS VERSENYVIZSGA VÁRHATÓ HÁROMSZÁZ ALKALMAZOTT LEÉPÍTÉSE UTÁN

Tömeges elbocsátás a marosvásárhelyi városházán

Negyedével csökkentené a marosvásárhelyi önkormányzat apparátusát Soós Zoltán polgármester
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dolgozni. Számba vették ugyan-
akkor azokat az osztályokat, ahol 
létszámhiány van, ilyen például a 
pályázati osztály, illetve a közbe-
szerzésekért felelős osztály is. Ide 
új személyeket fognak alkalmazni, 
versenyvizsgával.

De nemcsak az említett helyeken, 
hanem más osztályokon is verseny-
vizsgát fognak hirdetni, amelyen 
a jelenlegi alkalmazottak is részt 
vehetnek. „Lehetőséget akarunk 
teremteni minden marosvásárhely-
inek és Maros megyeinek, hogy jöj-
jön a marosvásárhelyi polgármes-
teri hivatalhoz dolgozni, járuljon 
hozzá a város fejlődéséhez, legyen 
nálunk közalkalmazott. Várjuk a 
pályázati szakembereket, mérnökö-
ket és mindenkit, aki jó szakember” 
– jelentette ki a polgármester.

Leszögezte, azoktól az alkalma-
zottaktól fognak megválni, akik 
szakmai tudásukat és rátermettsé-
güket nem tudják bizonyítani a ver-
senyvizsgán. Ők nem számíthatnak 
végkielégítésre, de lehetőségük lesz 
akár több versenyvizsgán is részt 
venni, ha úgy érzik, hogy egy másik 
osztályon, más beosztásban jobban 
tudnának teljesíteni. A teljes szerve-
zeti átalakítás nem hetek alatt fog 
megtörténni, hanem év végére, de 
akár tovább is tarthat – hangzott el 
a sajtótájékoztatón.

Az új szervezeti felépítésben 
egyébként szerepel a városmene-
dzseri beosztás is. Marosvásárhely 
polgármestere elmondta, törvény 
szerint lehetősége van erre a tiszt-
ségre kinevezni egy személyt, és ő – 
miután az új diagramot elfogadják 
– Józsa Tibor volt alpolgármestert 
fogja felkérni erre. „Jó és hozzáértő 
szakembernek ismerem, megbízom 
benne. Most önkéntesen segít ne-
kem, és volt már pár eset, amikor az 
ő tanácsára nem írtam alá az elém 
tett számlákat, ami utólag jó dön-
tésnek bizonyult” – indokolta dön-
tését Soós Zoltán.

 » Soós Zoltán 
leszögezte: azok-
tól az alkalma-
zottaktól fognak 
megválni, akik 
szakmai tudásu-
kat és rátermett-
ségüket nem tud-
ják bizonyítani a 
versenyvizsgán. 

 » KOVÁCS ATTILA

Nem tervezi egyelőre hasznosítani 
a város legértékesebb közterüle-

tét az új csíkszeredai városvezetés. 
A Temesvári sugárút, a Szív utca és a 
Nagy István festő utcák által közrezárt 
beépítetlen zöldterület más rendelte-
tés hiányában évek óta nem kijelölt 
kutyafuttatónak számít. A terület azért 
maradt üresen, mert az 1989-ben tör-
tént rendszerváltás derékba törte a 
szocialista tömbházépítési lendületet. 
Az építőtelep-jelleg felszámolása után 
az elhanyagoltság évei következtek, 
egészen addig, amíg egy ismeretlen 
akciócsoport egy „Nagy Burjányos” 
feliratú tábla elhelyezésével jelezte, 
hogy a derékig érő gaz azért mégsem 
illik egy városközponthoz. Azóta rend-
szeresen nyíratja a füvet a területen a 
polgármesteri hivatal, de rendelteté-
se máig nincs.

A több mint egyhektáros közterü-
let – noha értékét nem becsülték fel 

–, kétségkívül a város legértékesebb 
telke, központi elhelyezkedése mi-
att sem egyszerű elhatározásra jutni 
rendeltetését illetően. Így a 2000-es 
évek elején felmerült plázaépítési el-
képzelés után a korábbi városvezetés 
óvakodott a hasznosítás meghatáro-
zásától. Korodi Attila szeptemberben 
megválasztott polgármester szerint 
az első lépést a változás irányába a 
szomszédos Nagy István festő utca 
tervezett felújítása és rendezése je-
lenti, mivel az elképzelések között 
szerepel egy parkolóház vagy mély-
garázs létrehozása a Szív utcai ka-
zánház helyére. „A többi egyelőre 
megmarad zöldterületként, mert 
csak úgy elkótyavetyélni nem tud-
juk” – szögezte le Korodi. Kérdésünk-
re, hogy lehetne-e esetleg parkosí-
tani, a polgármester azt mondta, ez 
azért sem célszerű, mert nem vissza-
fordítható folyamat, ha később egy 
közberuházáshoz szüksége lenne 
erre a területre a városnak.

„Kutyafuttató” a legértékesebb telken

 » A több mint 
egyhektáros 
terület kétség-
kívül a város 
legértékesebb 
telke, központi 
elhelyezkedése 
miatt sem egy-
szerű megtalálni 
rendeltetését.

 » BÍRÓ BLANKA

Nagycsaládosokat támogató prog-
ramot indít útjára Kézdivásárhely 

önkormányzata – erről az idei év első 
ülésén döntött a város képviselő-testü-
lete. Azok a kézdivásárhelyi családok a 
program kedvezményezettjei, amelyek 
három vagy annál több gyereket ne-
velnek. Az udvarterek városának veze-
tése szerint hiánypótló program lesz, 
amely a többgyermekes családokat oly 
módon segíti, hogy az önkormányzat 
alárendeltségébe tartozó intézmények 
szolgáltatásaihoz 50 százalékos ked-
vezménnyel juthatnak  hozzá, vala-
mint ingyen parkolhatnak.

A családtagok – szülők és gyerekek 
– mindössze  félárat fi zetnek  a Viga-
dó Művelődési Ház rendezvényein, a 
Kicsid Gábor Sportcsarnokban szer-
vezett fi zetős tevékenységeken. A Sin-
kovits Sportbázist és a Deme László 
Műjégpályát szintén kedvezményesen 
vehetik igénybe.

A programban a város és a közigaz-
gatásilag oda tartozó falvak lakói is 
részt vehetnek. A kedvezmény meg-
ítéléséhez feltételeket is szab az ön-
kormányzat, például az iskolaköteles 
gyerekek nem halmozhatnak fel egy 
tanévben húsznál több hiányzást.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, Sepsiszentgyörgyön már két 
évvel ezelőtt bevezették a programot, 
amely a legkevesebb három gyere-
ket nevelőknek biztosít kedvezmé-
nyeket. A kártyákat folyamatosan 
lehet igényelni. Az elmúlt év végén a 
program bővítéséről döntöttek, így a 
sepsiszentgyörgyi nagycsaládos kár-
tyával rendelkezők minden, távok-
tatásban részt vevő gyerek számára 
igényelhetnek egyenként 1500 lejt, 
amiből megvásárolhatják a távokta-
táshoz szükséges okoseszközöket. 
Sepsiszentgyörgyön 164 sokgyerekes 
család számára összesen 733 nagy-
családos kedvezménykártya van for-
galomban. 

Támogatás nagycsaládoknak




