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Nem verték nagy dobra
Gyergyószentmiklósi költségvetés-tervezet: sok a szám, kevés az információ
• Lejár ma az a hatá-
ridő, amíg a gyergyó-
szentmiklósi adófizető 
polgárok véleményez-
hetnék a város idei 
költségvetés-terveze-
tét. A büdzsé-terve-
zet csak a városháza 
előterében található 
meg, online nem hoz-
záférhető.

GERGELY IMRE

101,8 millió lejes bevétellel és 
ugyanennyi kiadással számol a 
gyergyószentmiklósi önkormányzat 
a városháza előterében egy gom-
bostűvel kifüggesztett papíralapú 
költségvetés-tervezetében. A vaskos 
paksaméta első oldalán található 
dátum szerint a tervezet április 1-jén 
került közszemlére a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján azzal a cél-
lal, hogy ezt 15 napon belül bárki 
áttekinthesse, véleményezhesse, 
és ha úgy látja, akkor fellebbezést 
nyújthasson be ellene. Ez azonban 
kissé meglepő, mert az elmúlt hetek-
ben többször is érdeklődtünk a költ-
ségvetés-tervezetről a polgármesteri 
hivatalnál, de csak ezen a héten, 

kedden jelezték, hogy a tervezet ki 
van függesztve. Ekkor megjegyez-
ték, azt is, hogy ez nem tökéletesen 
teljes, de már konzultálható. 

Nehezen értelmezhető

A dokumentumot értelmezni azon-
ban aligha tudja az egyszerű köz-
gazdasági tanulmányokkal nem 
rendelkező polgár: kódok és össze-

gek sorakoznak egymás után a táb-
lázatokban. Így, például azt, hogy 
hány lej értékben terveznek idén 
kátyúzni, mekkora összeget szán-
nak a helyi rendőrségnek, sportra, 
vagy a kulturális intézményeknek, 
és ezt mire fordíthatják, mire köl-
tenek többet, vagy kevesebbet idén 
tavalyhoz képest, nem sikerült ki-
olvasnunk, és feltehetően az adófi -
zető polgároknak is gondot okozna 

mindez. A számok értelmezését 
kérve a városháza illetékeseihez for-
dultunk. Számos kérdést küldtünk, 
hogy a válaszok alapján a polgáro-
kat tájékoztathassuk, nem jutottunk 
sokkal előbbre. 

A válasz a következő volt: „A hi-
vatalos eljárás szerint a költségve-
tés-tervezet a gyergyószentmiklósi 
városházának ügyfélfogadójában 
van kifüggesztve, lakossági kon-

zultációra nyilvánosságra hozva. 
Várjuk az ezzel kapcsolatos észre-
vételeket, valamint meglátásokat. 
A dokumentációt, ugyanakkor, a 
jövő csütörtöki (április 22-i) ren-
des havi tanácsülést megelőzően, 
várhatóan e hét pénteken a költ-
ségvetési bizottság is megkapja 
és konzultál róla. A költségvetés 
részleteiről a testületi ülésen bárki 
tudomást szerezhet, addig pedig a 
lakossági és bizottsági észrevételek 
alapján történhetnek módosítások 
a tervezetben”.

Hasznos lett volna a pol-
gároknak az is, ha nem csak 
egy példányban, a polgár-
mesteri hivatalban tekinthe-
tik meg a számokat, hanem 
online is hozzáférhető, de a 
tervezetet nem találtuk meg a 
város hivatalos weboldalán, a www.
gheorgheni.ro honlapon, annak el-
lenére, hogy az április 1-jén keltezett 
közlemény szerint a közzétételnek 
ott is meg kellett volna történnie.  
Itt a „Költségvetés” menüpont alatt 
megtalálható dokumentumok közül 
a legfrissebb január 31-én volt köz-
zétéve. A város Facebook-oldalán 
sem találtunk erről tájékoztatást. 

Miközben Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 
és Marosvásárhelyen fórumokon, sajtótájékoztatókon 
vitatták meg a költségvetés-tervezeteket, 
Gyergyószentmiklóson erre nem került sor
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A vidéken sokan élnek állattar-
tásból, nekik pedig létfontos-

ságú, hogy legyen egy kisvágóhíd 
a környéken, különben hivatalosan 
csak élő állataikat értékesíthetik – je-
lentette ki lapunknak Vajda Imre, a 
székelypálfalvi gazdatársulás veze-

tője. Mint mondta, már most 
vannak olyan személyek, 
akik jelezték, hogy szívesen 
létesítenének húsfeldolgozó 
üzemet, amennyiben meg-
valósul a beruházás. Ebből 
is látszik, hogy nem csak 
a környékbeli gazdáknak 
jelent kitörési pontot a kis-

vágóhíd, de ahhoz is hozzájárul, 
hogy a közösség is fogyaszthassa a 
helyi termékeket, és azokat ne máshol 
értékesítsék. „Jelenleg az állatokat el-
viszik innen és máshol vágják le, de jó 

eséllyel azt a húst itthon már nem le-
het megvenni” – fogalmazott a gazda.

Pályáztak a megvalósításért

Vajda rámutatott, néhány éve több 
mint 100 ezer eurót fektettek a lé-
tesítmény megvalósításába, így az 
épület egy része már elkészült. Végül, 
bár nem volt sok tapasztalatuk, a LE-
ADER programban pályáztak sikeresen 
további 180 ezer euróért – amit további 
70 ezer euróval kell felpótoljanak 
önrészként –, hogy folytathassák a 
munkát. Az utóbbi időszakban azon-
ban folyamatosan módosítani kellett 
a terveket, így szünetelt az építke-
zés. Amint az újabb változtatások 
jóvá lesznek hagyva, elkezdhetik a 

padlózat, valamint a termek elké-
szítését, utóbbiakat speciális pane-
lekből alakítják ki. Szintén fontos 
a víz- és szennyvíz-, valamint a vil-
lanyhálózat kiépítése is. A megsza-
bott határidő szerint jövő év végéig 
kell befejeződjenek a munkálatok, 
ám Vajda Imre abban reménykedik, 
hogy ennél jobban fognak haladni.

Idővel bővítik

A kisvágóhídon eleinte csak szar-
vasmarhákat lehet majd vágni, de 
idővel a juhok, illetve a disznók 
leölésére is lehetőséget szeretné-
nek biztosítani – magyarázta Vajda 
Imre. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy nem csak maguknak épít-

keznek, hanem bárki elviheti oda 
állatait vágásra a beruházás végez-
tével, mert a társulatban lévő gaz-
dáknak nincs is annyi állata, hogy 
fenntarthassák a létesítményt. Per-
sze a törvényeknek megfelelően 
ekkor szabályozva lesz, hogy me-
lyik nap milyen és hány jószágot 
vágnak le – tudtuk meg.

Kisvágóhíd a környék javára – a székelypálfalvi gazdatársulás terve
• Kitörési pontnak érzik a székelypálfalvi gazdák egy 
kisvágóhíd létesítését, ezért is fogtak bele a  beruhá-
zásba. Terveik szerint jövő év végére készül el a szar-
vasmarhák levágására alkalmas létesítmény, ahová 
mások is elvihetik majd állataikat.

Jövő év végéig kell befejezni 
a beruházást, amelyre nagy szükség van
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