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A szemétügyektől a lábbuszig
Székelyföldi prioritások négy nagyobb város polgármesterének szemszögéből
• Nézzünk túl a kerítésen, avagy az újrakezdés költségvetései címmel 
tartott szakmai vitát a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 
székelyudvarhelyi szervezete a Székelyhonnal közösen szerdán délután 
a Hargita Business Centerben, Székelyudvarhelyen. 

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A rendezvényen a hat na-
gyobb székelyföldi város 
2021-es költségvetéseinek 

számokon túli világa került terí-
tékre. A találkozón Soós Zoltán, 
Marosvásárhely, Antal Árpád, Sep-
siszentgyörgy, Korodi Attila, Csík-
szereda, valamint Gálfi  Árpád, Szé-
kelyudvarhely polgármestere vett 
részt. A beszélgetést Geréb László, 
az RMKT székelyudvarhelyi elnöke 
moderálta, miután vitaindítóként 
bemutatta a székelyföldi városok 
2021-es költségvetéseinek összeha-
sonlító elemzését.

„Rendcsinálás” 
Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen az új városveze-
tés számára jelenleg a „rendcsiná-
lás” okozza a legnagyobb gondot, 
mint arról Soós Zoltán polgármes-
ter beszámolt, „húsz év szabadrab-
lás” után kell működő- és fejlődő-
képessé tenniük a város. Egy alig 

működő hivatali apparátust 
vettek át, amelyben nagyon 
sokan úgy gondolták, az a 
legbiztonságosabb, ha nem 
dolgoznak semmit, mert 
abból nem lehet baj. Emiatt 
már megváltak hét korábbi 

igazgatótól, és további levál-
tások is lesznek. Az új városvezetés 
a mandátumot az adókérdések ren-
dezésével kezdte, de nem korrekci-
ókkal, módosításokkal, hanem az 
adó begyűjtésével, ugyanis – mint 
kiderült – a szemétszállítás eseté-
ben 2020 előtt ez nem történt meg, 
azaz a lakosságnak nagyjából a 
harmada az elmúlt hat évben egy-
általán nem fi zetett a hulladékgaz-
dálkodásért. Az előző városvezetés 
részéről ez egy tudatos, populista 
gesztus volt, miként az is, hogy 
az éves költségvetésből mintegy 2 
millió eurót fordítottak különböző 
nyugdíjassegélyekre, hogy négyé-
vente a szavazóurnákhoz csábítsák 
őket, de ezzel nagy károkat okoztak 
a városnak – mondta Soós Zoltán. 
Számításaik szerint csak az, hogy 
korábban nem gyűjtötték be a hul-
ladékgazdálkodási díjat, évente 
18–20 millió eurós bevételkiesést 
jelentett a városnak. A korábbi ká-
ros gyakorlat megváltoztatása nép-
szerűtlen lépésekre kényszeríti az 
új városvezetést, és az első mandá-
tumát töltő polgármester szerint ez 
az utolsó év, amikor még meghoz-
hatják ezeket a döntéseket, a követ-
kező évtől a fejlesztésekre kell kon-

centrálniuk, ugyanis amellett, hogy 
el kell nyerniük a marosvásárhelyi 
románság bizalmát, a magyarságot 
is meg kell győzniük, akiknek egy 
része a korábbi polgármesterre sza-
vazott a választásokon a különféle 
segélyek és kedvezmények miatt. 
Mindeközben a korábbi városveze-
tés a mintegy 310–320 millió lejes 
helyi éves bevételeiből 70–80 millió 
lejt költött a szemétszállításra és té-
len a hóeltakarításra. „Nyilván a re-
ális költségek jóval alacsonyabbak, 
de így lehetett rettenetesen sokat 
lenyúlni úgy, hogy ebben részben 
benne volt a városapparátus is, hi-
szen a felügyelők, akik jóváírták a 

mennyiségeket, le voltak fi zetve. Az 
első nagy háborúnk innen indult. 
Az inspektorok aláírták, hogy a má-
sodik félévben Vásárhelyen begyűlt 
durván 50 ezer tonna szemét, azt 
mondtuk, jó, semmi gond, de meg-
nézzük a szentpáli hulladéklerakót. 
Ott kiderült, hogy van 26 ezer ton-
na. Tehát volt 24 ezer tonna szemét, 
amiről ma sem tudjuk, hogy hol 
van. Azóta perben állunk a céggel” 
– fogalmazott, megjegyezve, hogy 
a hulladékgazdálkodás közbeszer-
zési eljáráson való újraszervezése 
legalább fél, de akár egy évig is el-
tarthat. A szemétügy problémáját 
az is tetézi, hogy Marosvásárhelyen 
a szelektív szemétgyűjtés aránya 
gyakorlatilag nulla, ami miatt már 
bírságot is kapott a város, emellett 
pedig még egy tízmillió eurós adós-
ságot is örököltek az előző városve-
zetéstől.

Lecserélik 
az elavult buszparkot

A fejlesztések közül a közúti infra-
struktúra és a közszállítás fejlesztését 
tartja a legfontosabbnak Marosvá-
sárhely polgármestere. Lecserélik a 
tömegközlekedésre használt 85 el-
avult buszt 118 új járműre, nagyjából 
egyenlő arányban elektromos, hibrid 
meghajtású és korszerű dízel buszok-
ra – mondta el Soós Zoltán. A városi 
terelőút ügyében már szerződést kö-
töttek a fejlesztési minisztériummal, 
hat útszakasznak a tervezése már 
elkezdődött, ez összesen mintegy 12 
kilométer hosszú, a városhatárokon 
belül lévő útfelületet jelent. Nyolc 
parkolóháznak készülnek már az elő-

tanulmányai, ebből négyet saját be-
vételeiből építene fel a városvezetés, 
a másik négyet pedig magántőke be-
vonásával vagy valamelyik, a város 
által kezelt részvénytársaság, bank-
kölcsönből. Szeretnék ugyanakkor 
növelni a nagyvállalatok jelenlétét is 
a városban, főként gyógyszergyártó 
vállalatokkal tárgyalnak ez ügyben – 
mondta Soós Zoltán.

„A közpénznek nem 
a kincstárban van a helye”

A Geréb László által bemutatott költ-
ségvetési elemzésben szó volt a költ-
ségvetési megtakarításokról is, azaz 
arról, hogy egyes önkormányzatok 
mennyi pénzt tudtak átvinni egyik 
évből a másikba. Ennek megítélésé-
vel kapcsolatos meglátásairól beszélt 
elsőként Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere. Elmondta, 

nem az a jól működő önkormányzat 
ismérve, hogy nagy összeget visz át 
a következő évbe, hiszen ez azt jel-
zi, hogy a tervezett beruházások egy 
részét nem tudták kivitelezni. „Én 
mindig arra törekedtem, hogy év vé-
gén nulla lej legyen a kasszában. Azt 
hiszem, hogy a közpénznek nem a 
kincstárban van a helye, hanem a 
gazdaságban, a beruházásokban, 
az emberekben, a programokban, és 
így tovább. Gyakorlatilag az elmúlt 
13 évben soha nem fordult elő Sepsi-
szentgyörgyön, hogy egymillió lejnyi 
összeg legyen a város kasszájában év 
végén. Én attól mindig rosszul alud-
tam, ha pénz volt a kincstárban” – 
fogalmazott. A hitelfelvételt illetően 
is a pénz körforgásában hisz: amikor 
válság van, akkor hitelt kell felvenni, 
amikor jól megy a gazdaság, akkor 
pedig törleszteni. Szüksége van a vá-
rosnak ezekre a pénzekre a fejleszté-
sekhez szükséges pályázati önrészek 
fi nanszírozására, illetve betolják ezt 
a gazdaságba, ezáltal új munkahe-

lyek jönnek létre, versenyképesebb 
bérekkel, tehát a fejlődést szolgálják. 
Antal Árpád arról is beszélt, fontosak 
ugyan a reformok, a nagy beruházá-
sok, épületfelújítások, szigetelések, ő 
mégis szerethetőbbnek tart egy olyan 
közösségi projektet, mint amilyen a 
napokban elindult sepsiszentgyör-
gyi Lábbusz program, amelyben fel-
nőttek kísérnek iskolába gyerekeket, 
akár énekelve sétálva. A program 
összköltségvetése mindössze 1240 
lej. Sepsiszentgyörgy polgármestere 
szerint rendkívül fontos az, hogy a 
város lakói elégedettek legyenek, és 
ők maguk is érezzék a fejlődést, ne 
csak halljanak róla, hogy vannak.

A szakapparátusokat 
össze kell kapcsolni

Úgy véli, hogy a székelyföldi önkor-
mányzatoknak nem versenyezniük 

kell egymással, hanem összekap-
csolni a szakapparátusukat, hiszen a 
céljaik azonosak, és ez mindannyiuk 
javát szolgálná. Ha mégis összeha-
sonlításra kerülnek, például a hiva-
tali működési költségek esetében, 
akkor viszont fontos megvizsgálni, 
hogy milyen a kiszervezett munkák 
aránya, hiszen például hiába tűnik 
úgy, hogy Sepsiszentgyörgyön na-
gyon olcsó a hivatal működtetése, 
mert valójában sok céget foglalkoz-
tatnak, azoknál az önkormányzatok-
nál viszont, ahol hivatali alkalma-
zottak végzik el ezt a munkát, ott a 
hivatal működési költségeinél jelen-
nek meg ezek a kiadások. Hasonló 
a helyzet a beruházásoknál végzett 
összehasonlítás esetében is, ugyanis 
számos nagy értékű pályázati összeg 
nem megy át a helyi költségvetésen, 
így nem is jelenik meg abban, eltor-
zítva az adatokat. 

Moderátori kérdésre válaszolva 
Antal Árpád elmondta, nem tud ki-
emelni egy olyan projektet a város 

2021-es költségvetéséből, amit a leg-
fontosabbnak tart, de azt tűzön-ví-
zen át el akarja érni, hogy a 2014–
2020-as európai uniós pályázati 
ciklusban elnyert minden pályáza-
tuk esetében legyen meg idén a ki-
vitelezési szerződés, illetve azt is, 
hogy a 2021–2027-es EU-s költségve-
tési ciklus különböző programjaira 
tudják előkészíteni a terveket.

Csíkszeredának 
nincsenek belterületei

Csíkszereda új polgármestere, Korodi 
Attila számára az elmúlt hat hónap azt 
mutatta meg, hogy a látszólag jó irány 
ellenére nagyon komoly versenyké-
pességi defi citjei vannak Csíkszeredá-
nak, ami a magánszférában és a köz-
szférában egyaránt megjelenik. 

Balról jobbra: Gálfi Árpád, 
Soós Zoltán, Korodi Attila 
és Antal Árpád
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