
M
ar

os
sz

ék
2021.  FEBRUÁR 18. ,  CSÜTÖRTÖK6 I N T E R J Ú #város  #fejlesztés  #befektetők

Mindenkit emberszámba vesznek
Marosvásárhely polgármestere a „kedvenc” cégekről, infrastrukturális beruházásokról
• Polgármesterségé-
nek első négy hónapja 
során Soós Zoltán Ma-
rosvásárhelyen hadat 
üzent mindannak, ami 
az elmúlt húsz eszten-
dőben megakasztotta 
a város fejlődését. A 
nagy infrastrukturális 
beruházásokra készülő 
elöljáró mandátuma 
elején előbb a városhá-
zán rak rendet. Maros-
vásárhely polgármes-
tere a lapcsaládunknak 
adott interjúban elma-
gyarázta az átszerve-
zések lényegét, vázolta 
befektetésösztönző, 
valamint infrastruktú-
rafejlesztési terveit.

– Októberi beiktatása óta 
megismerhette Marosvásárhely 
minden gondját-baját. Ezek kö-
zül mit tart égetőnek, mi zavarja 
a legjobban?

– Az előző városvezetés nem tar-
totta be a törvényes előírásokat, a 
megfelelő procedúrákat a közbeszer-
zéseknél, a munkálatok lebonyolítá-
sánál és átvételénél. Sok problémánk 
van az öröklött számlák kifi zetésé-
vel. Ha nincs mögöttük törvényes 
dokumentáció, nem tudjuk igazolni, 
hogy a kivitelező elvégezte a munká-
latokat. Ilyenkor egyeztetünk a cé-
gekkel, és elmagyarázzuk, hogy nem 

rosszindulatból nem fi zetünk, 
hanem a törvény nem teszi 
lehetővé, és bizonyos esetek-
ben megtörténik a kiegyezés. 
Marosvásárhely legnagyobb 
problémája, hogy az elmúlt 
tíz esztendőben elmaradtak 

a fejlesztések: a városházán 
rablógazdálkodás folyt. Az előző 
adminisztráció a költségvetést úgy 
állította össze, hogy udvari cégeken 
keresztül pumpálják ki a város kasz-
szájából a pénzt. Marosvásárhely 
annyira lemaradt, hogy a 2020-as 
helyhatósági választásokon nem az 
volt a kérdés, román vagy magyar 
legyen-e a polgármester, hanem az, 
hogy ki tudjuk-e mozdítani végre a 
várost a holtpontról. Hála Istennek, 
Marosvásárhely választóinak több 
mint fele megértette, hogy rendet kell 
tenni, hozzá kell fogni a fejlesztések-
hez, amihez pénzforrás szükséges.

– A rendteremtés első száz nap-
ját hogyan fogadta a lakosság?

– Elsőként a hulladékgazdál-
kodás körüli anomáliákat igyekez-

tünk felszámolni, és átalakítottuk a 
város adózási rendszerét. A korábbi 
adórendszer nem biztosította a köz-
tisztasághoz szükséges forrásokat. 
A köztisztasági vállalat a város 
előző vezetőségéhez kötődött, így 
olyan szerződést írtak alá, amely 
kimondta: az elmaradó lakossági 
szemétdíjakat a polgármesteri hi-
vatal törleszti a cég felé. Az a nehéz 
helyzet állt elő, hogy a marosvásár-
helyiek egyharmada évek óta nem 
fi zetett semmilyen hozzájárulást a 
város köztisztaságához. Idéntől a 
szemétdíjat a lakosság helyi adójá-
hoz csatoltuk, amelyet négy rész-
letben lehet törleszteni. Az elején 
bosszantotta az embereket az új té-
tel megjelenése, de a többség hamar 
megértette, hogy szó sincs adóeme-
lésről; az új adórendszer átlátha-
tóbbá vált. A köztisztaság viszont 
csak az egyik gond a sok közül. Sok 
rossz szerződéssel találkoztam az 
aszfaltozások, útjavítások terén is, 
a városháza kedvenc cégei nagyon 
drágán dolgoztak, a jelenséget lé-
pésről lépésre felszámoljuk. Úgy 
gondolom, a mandátum elején az a 
legfontosabb, hogy adminisztrációs 
szempontból rend legyen, tovább 
tudjunk lépni. Közben elkezdtük a 
városháza apparátusának átszerve-
zését is, amit év végéig szeretnénk 
befejezni, hogy gőzerővel dolgoz-
hassunk az új projekteken.

– Mindenhol kényes kérdés az 
elbocsátásoké. Mennyire kivite-
lezhető, hogy a városháza megvál-
jon több száz alkalmazottjától?

– A polgármesteri hivatal kere-
tében több mint száz nyugdíjas dol-
gozik, emellett 50–60 betöltetlen 
állást tartunk nyilván, és további 
40 egyéni vállalkozói szerződésről 

tudunk. Ezek összeadásával már 
most le tudunk építeni mintegy két-
száz állást. Lesznek néhány tucat 
embert érintő belső átszervezések 
is: ha egy alkalmazott szakmailag 
nem felel meg, helyébe elsősorban 
fi atal munkaerőt szeretnénk be-
hozni a városházára. Két év alatt a 
jelenlegi 1300 alkalmazottból mint-
egy ezer emberrel maradnánk. A 
létszámcsökkenés folytatódni fog, 
mert hatékony és költségkímélő ad-
minisztrációt kell fenntartani, ami 
ideális esetben 700 alkalmazottat 
jelent. A személyzeti szerkezet át-
alakítása 5–6 éves folyamat.

– Kampányában többször el-
mondta, hogy Marosvásárhely 
elveszítette a regionális versenyt 
a jobb teljesítményű erdélyi vá-
rosokkal szemben. Behozható-e 
a lemaradás?

– Több erdélyi várossal összeha-
sonlítva valóban nehéz helyzetbe 
kerültünk. A Marosvásárhelyhez 
hasonló méretű városok közül Gyu-
lafehérvár vagy Nagyszeben 20 év-
vel ezelőtt még mögöttünk állt, ma 
viszont jobban teljesítenek. De az 
egyharmaddal kisebb Beszterce is 
előttünk jár. Meggyőződésem, hogy 
új fejlesztési irányvonallal behoz-
ható a lemaradás. Számunkra az a 
fontos, hogy a regionális versenyben 
a Nagyszeben–Kolozsvár–Brassó 
pólusok között megtaláljuk a he-
lyünket. Legfontosabb kitörési pont-
jaink az egészségipar, légi szállítás, 
logisztika, mezőgazdaság és élelmi-
szeripar. Marosvásárhely hagyomá-
nyosan erős ágazata az élelmiszer-
feldolgozás, amely nettó exportőr is. 
A hús- és a tejipar domináns cégei 
helyi kis- és középvállalatok, egy-
két multinacionális nagyvállalattal 

kiegészülve. Az ingatlanfejlesztés 
terén lemaradtunk Nagyszeben, 
Kolozsvár és Brassó mögött, de más 
beruházások sem érkeztek. Sok 
cégvezetővel beszélgettem, akik az 
elmaradt beruházásokat egyértel-
műen a bürokráciával és a városházi 
korrupcióval magyarázták. Maros-
vásárhelynek nagyon rossz hírneve 
volt a befektetők között, mert csak 
megfelelő borítékkal lehetett kilin-
cselni, amit sokan nem vállaltak.

– Milyen stratégiában gondol-
kodik a befektetők megnyerésére?

– A városházának évente mint-
egy 25 millió euró a befektetési 
kerete. Az adóészszerűsítésekkel 
és a városban működő cégek meg-
keresésével az összeget növelni 
tudjuk. Tanácsi határozat született 
arról, hogy aki Marosvásárhelyen 
bizonyos értékben beruház és 

munkahelyeket teremt, adóked-
vezményben részesül. A Friesland 
tejipari cégóriásnak Marosvásár-
helyen van az országos központja, 
most éppen velük tárgyalunk a jó 
együttműködés reményében, de 
más helyi és nemzetközi cégeket 
is megkeresünk azzal az üzenet-
tel, hogy a városvezetés nyitott a 
párbeszédre. Minden gazdasági 
ágazatból feltérképezzük a hely-
ben működő vállalkozásokat, és 
partnerséget ajánlunk nekik. A 
városháza rendelkezésére álló 
pénzekből hozzá akarunk járulni 
a beruházási költségekhez. Ma-
rosvásárhelyen az egyik legna-
gyobb magyarországi beruházó a 
Richter Gedeon, velük is tárgyalni 
szeretnénk, hiszen a város orvo-
si és gyógyszerészeti központ, ezt 
a tevékenységet is hangsúlyosan 
fejleszteni szeretnénk. Itt konkrét 
segítséget ajánlhatunk földterület 
formájában, hogy a gyógyszergyár 
növelhesse termelési kapacitását.

– Marosvásárhelyen súlyos 
lemaradások vannak az infra-
struktúrafejlesztésben is. Miként 
tudnak előrelépni az ipari parkok 
és a terelőutak építésével?

– Jelenleg 20 nagyobb pályázat 
van folyamatban, de ezek több-
sége csak előtanulmány szintjéig 
jutott el. A nagypályázatok közös 
baja, hogy amióta a város elnyerte, 
szinte semmi előrelépés nem tör-
tént a megvalósítás terén. A fi nan-
szírozási időszak fele már letelt, 
ezért csak nagy erőfeszítések árán 
tudjuk behozni a lemaradást, hogy 
hozzájuthassunk az uniós pénzek-
hez. Összességében 100 millió euró 
infrastrukturális összberuházás-
ról van szó, amihez projektenként 
hozzá kell számítani a városháza 
10–20–30 százalékos önrészét a 
következő 3–4 esztendőben. Ezek-
ből újítjuk fel a Dózsa György, a 
November 7., a Hosszú utcát, a 
December 1. sugárutat és a főteret. 
Tervben van a város jelzőlámpái-
nak és kameráinak összehangolt 
fejlesztése is. A legnagyobb infra-
strukturális beruházás a déli kör-
gyűrű megépítése lesz, a munkála-
tok hat szakaszból állnak, amiből 
kettő már rendelkezik partnerségi 
szerződéssel, és a licit elindításán 
dolgozunk. A másik kettő ősszel 
indul, míg az utolsó két szakasz 
meghirdetése 2022 elején válik ese-
dékessé. Idei újdonságnak számít 
a hetedik szakasz: a fejlesztési mi-
nisztérium új Maros-híd megépíté-
sét fi nanszírozza Marosszentkirály 
felé, a vegyipari kombinát mellett.

Folytatás a 7. oldalon 

Marosvásárhelyen jelenleg 20 nagyobb pályázat 
van folyamatban, de ezek többsége csak 
előtanulmány szintjéig jutott el
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A visszajelzésekből érezzük, 
hogy bíznak bennünk, másrészt 
azt várják, változzanak a dolgok
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