
Korodi Attila polgármester a büdzsé főbb 
elemeit, újdonságait ismertette 
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Csíkszereda költségvetés-terve-
zete azon túl, hogy a folyamat-
ban levő és tervezett beruházá-

sokra fókuszál, változásokat is hoz a 
korábbi évekhez viszonyítva – de-
rült ki az ezt ismertető hétfői sajtótá-
jékoztatón. Korodi Attila polgármes-
ter szerint a 239 millió lejes bevételi 
oldal a tavalyi gyakorlathoz képest a 
jelentős költségvetésű európai uniós 
projekteknek csak azt a részét tar-
talmazza, amelyet ebben az évben 
várhatóan meg lehet valósítani. A 
személyi jövedelemadóból szárma-
zó tervezett bevétel – 62 millió lej – 
6,5 százalékkal, az áfa-visszaosztás 
nyomán várható bevételek pedig 
25 százalékkal növekednek, több 
mint 12 millió lejre. Utóbbinál olyan 
programok fi nanszírozására kell 
gondolni, amelyek önkormányzati 
feladatkörben törvényi kötelezett-
ségként történnek, így a szociális, 
oktatási intézmények működtetése 
– ismertette a városvezető. Fejlesz-
tésekre a költségvetés 58 százalékát, 
138,7 millió lejt költik, működtetésre, 

fenntartásra pedig 42 százalékot, 
azaz 101 milliót – hangzott el. A 
beruházások forrásai az előző évek 
tartalékából származó 61,7 millió 
lej, az 51,9 millió lej értékű uniós 
támogatás, 16,1 milliós kormány-
támogatás, ugyanakkor 3,2 millió 
lej a kormány tartalékalapjából, 
4,4 millió pedig a tömbház-hőszi-
getelésekre a lakóktól származik, 
utóbbiért a lakóknak teljes tiszteletet 
jár – jegyezte meg Korodi.

Kiterjedt támogatások

A működtetési költségek fejezetében 
oktatási célokra 10 millió lej jut, akár-
csak tavaly, viszont több mint 200 
ezer lejjel, 83 százalékkal nő a diá-
koknak szánt ösztöndíj-támogatás, 
ez azt is jelenti, hogy Csíkszeredában 
egységes tanulmányi ösztöndíjrend-
szert hoznak létre – jelentette be a 
polgármester. A kulturális intézmé-
nyek támogatása is növekedik, mivel 
kevesebb saját bevételre számíthat-
nak a járvány miatt. A Csíki Játékszín 
3,7, a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes 3, a Csíki Székely Múzeum 
2,5 millió lejre számíthat. A színház 
költségvetésének kiegészítésére a 

kormányhoz pályáznak, mivel a 
személyi jövedelemadó egy része a 
kulturális minisztériumhoz kerül, 
amelyből az önkormányzati színhá-
zakat támogatják. A megszokott ese-
ményekhez képest a város sajátjaként 
szervezi meg a Csíki Jazzfesztivált, 
illetve egy Z-generációs hetet, amely 
a fi atalok zenei produkcióit akarja 
megjeleníteni. A programokra, pá-

lyázatokra 2,9 millió lejt különítettek 
el, a sportra fordított költségek a VSK 
Csíkszereda, a Székelyföld Kerékpá-
ros Körversenye, a Tusnád Ásvány-
víz Maraton, a Kori-úszás program, 
a sportpályázatok és az ISK számára 
juttatott összegek mellett 2,5 millió le-
jes támogatást tartalmaznak a nézők 
nélkül maradt csapatsportok számá-
ra. Több pénz jut a közvilágításra, ez 

1,83 millió lejt jelent. A polgármester 
szerint a közvilágítási rendszer fej-
lesztésére a Környezetvédelmi Alap-
hoz pályáznak. Azt is elmondta, a 
játszóterekre 225 ezer lejt szánnak, 
ez tartalmazza az egyházakkal tör-
ténő együttműködést is annak érde-
kében, hogy a plébániák területein 
játszóterek létrehozására lehessen 
pályázni. Egyházi támogatásokra 
750 ezer, idősek nappali foglalkoz-
tatására 177 ezer lej van elkülönítve. 
Első alkalommal juttat pénzt, 200 
ezer lejt a város a hegyimentő 
csapat számára, ugyanakkor 
500 ezer lejt biztosítanak a 
részvételi költségvetés szá-
mára, amely szintén először 
történik meg – az összeg el-
költéséről különböző javasolt 
projektekre a városlakók és civil szer-
vezetek szavazhatnak – ismertette a 
polgármester, aki szerint ebből ha-
gyományt szeretnének teremteni. Az 
elkezdett és folytatódó tanintézet- és 
tömbházfelújítások, óvoda- és tor-
naterem-építések, lakóövezeti felújí-
tások mellett a beruházási program 
fontos része a mobilitási projekt ré-
szeként tervezett felújítások, fejlesz-
tések, ugyanakkor az övezeti rende-
zési tervek (PUZ) kidolgozása mellett 
kiviteli terveket kell készíteni útfel-
újításokra is, mert ezek hiányoznak, 
így esetleges támogatást sem lehetne 
erre költeni – összegzett Korodi.

Új elemek a költségvetésben
Csíkszeredai büdzsé: lakosság részvételére is számítanak
• Több olyan újdonságot is tartalmaz Csíkszereda 
idei költségvetése, amelyekre eddig nem volt példa. 
Így félmillió lejt a lakosság, illetve civil szervezetek 
által meghatározott célokra költenek, egységes iskolai 
ösztöndíj-rendszer készül, támogatják a hegyimentő-
ket, és több pénzt kapnak a kulturális intézmények, 
illetve a sportra is több jut.
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Á prilis a helyi költségvetések el-
fogadásának hónapja: a napok-

ban elfogadásra váró keretösszegek 
esetenként csak iránymutatók, hiszen 
általában év közben legalább kétszer 

ki szokták egészíteni őket, át-
csoportosítva a pénzeket, 
elosztva azokat, amelyeket 
a kormány időközben leoszt 
– ha leoszt. Most két költ-
ségvetés-tervezetet néztünk 
át, az egyik Szászrégené, 
amelynek lakossága a leg-

utóbbi népszámlálási adatok 
szerint  37 485 személy, a pénzösszeg 
pedig , amely felett idén rendelkezik 
a városvezetés, 147,1 millió lej; a má-

sik Segesváré, ahol hivatalosan 33 213 
személy él és az idei költségvetése 74,8 
millió lej.  Összehasonlításként Széke-
lyudvarhelyen, amelynek lakossága 
34 257 fő  az idei költségvetés, a terve-
zet szerint 102 millió lej.

Több jut a fejlesztésekre

A Márk Endre RMDSZ-es polgármester 
által vezetett Szászrégen idei költség-
vetése, a hamarosan szavazásra bo-
csátott tervezet szerint 147,1 millió lej. 
Tavaly a városvezetés 111,59 millió lej-
ből gazdálkodhatott. Az idei büdzsé-
ből 60 millió lejt szánnak fenntartási 
költségekre, beleértve a személyzettel 
járó kiadásokat és a működési költsé-
geket is, s itt nemcsak a városháza, 
hanem az alárendelt intézmények 
fenntartásával járó összegek is sze-

repelnek. 87,1 millió lejt szánnak a 
fejlesztésekre, ez 30 millió lejjel több, 
mint tavaly. A városnak több nyertes 
uniós pályázata van, így a fejleszté-
sek egy részét ezekből valósítják meg, 
így fognak oktatási intézmények, de 
sportlétesítmények is megújulni és a 
helyi tömegközlekedést is új autóbu-
szokkal biztosítják majd.

A lakók is tervezhetnek

Maros megye egyik legismertebb te-
lepülését, a középkorú lakott vára 
miatt méltán híres Segesvárt tavaly-

tól a Segesvárért Független Szövet-
ség (UIPS) tagja, Iulian Sîrbu vezeti. 
A tervek szerint a település vezetői 
idén 74,7 millió lejből gazdálkodhat-
nak, ez valamivel több, mint a tavalyi 
költségvetés, amely 66 millió lej volt. 
Idén, a városháza honlapján köz-
zétett tervezet szerint  31 millió lejt 
szánnak fejlesztésekre, többek között 
a várfal megerősítésére és a városi 
strand korszerűsítésére. Segesváron, 
Maros megyében elsőként bevezették 

a részvételi költségvetést: 200 ezer 
lejt szántak a lakók által benyújtott 
tervek megvalósítására. Nagyon rö-
vid időn belül harmincöt tervet töl-
töttek fel az erre a célra kialakított 
oldalra, s többen szeretnének játszó-
tereket, kerékpárutakat, de egy autós 
mozit is kialakítanának.

Mennyiből gazdálkodhatnak a szászrégeniek és a segesváriak?
• Szászrégen és Segesvár két majdnem azonos lakos-
ságú Maros megyei város, a költségvetésük azonban 
nagyon különbözik. Segesváré sokkal kisebb, ennek 
ellenére, Maros megyében elsőként bevezetik a rész-
vételi költségvetést, 200 ezer lejt szánva a lakók által 
benyújtott tervek megvalósítására. 

Szászrégenben több terv 
megvalósul, hogy a város 
élhetőbb, zöldebb legyen

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Segesváron a várfal 
megerősítésére idén is szántak 
pénzt a helyi költségvetésből
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