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Javaslat Csergőnek: mondjon le
Évet értékelt a gyergyószentmiklósi testület EMSZ-frakciója
• A száznapos kam-
pányígéretből semmi 
nem valósult meg, a 
munkálatok nem gyor-
sultak fel, az idő telik, 
és az előző városveze-
tés által hátrahagyott 
fejlesztési projektek 
megvalósítása is 
veszélybe kerülhet 
– egyebek közt eze-
ket állapította meg a 
gyergyószentmiklósi 
képviselő-testület 
EMSZ-frakciója az 
új városvezetés első 
évéről. Arra kéri Csergő 
Tibor polgármestert, 
gondolkodjon el a le-
mondásán.

GE RGE LY I M R E

„Felelőtlen, hazug vállalásoknak va-
gyunk mindannyian az elszenvedői, 
az egész város érzi a bőrén, hogy nem 
működnek a dolgok” – jelentette ki 

Kémenes László, az Erdélyi 
Magyar Szövetség helyi kép-
viselője az EMSZ-frakció pén-
teki sajtótájékoztatóján. Mint 
elhangzott, elmaradt a beru-
házások beígért felgyorsítá-

sa, egyetlen olyan munkálatot 
sem tudnak említeni, ami felgyorsult 
volna, folyamatos határidő-módo-
sítások, csúszások vannak. „Úgy 
érezzük, ezt a fajta ámokfutást még 
meg lehet állítani, úgy gondoljuk, 
ilyen esetben egy felelős városvezető 

benyújtja a lemondását. Arra kérjük 
a polgármestert, gondolkodjon ezen 
el” – összegzett Kémenes.

Mire alapoznak?

Az EMSZ képviselői emlékeztettek, 
az előző városvezetés 28 projektet 
hagyott hátra, részben kivitelezés 
alatti, részben előkészített, részben 
megnyert projektek voltak, ezek-
ből egy sem gyorsult fel, csak a 
határidők tolódnak folyamatosan, 
és egyetlen olyanról sem tudnak, 
amely az új városvezetés kezde-
ményezéséből indult volna el. A 
jelenlegi vezetés a kampányban 
hadat üzent a gazdátlanságnak, 
de a tavaszi kátyúzások még most, 
novemberben sincsenek elvégez-
ve – hangzott el. Szóba került a 
gyilkostói vízház megépítése, ami 

nem kezdődött el, továbbá a teher-
forgalmi út és más beruházások, 
amelyeknek mind lejárt a kivitele-
zési határidejük és mind csúsznak.

Elhangzott, hogy a gázhálózat 
kiépítésére Gyergyószentmiklós 
rendelkezett elsőként a környé-
ken kész dokumentációval, de a 
vezetőségváltás időszakában ezek 
„elvesztek a sűrűben”, és míg több 
községben már haladnak a mun-
kálatokkal, a város újra azt várja, 
hogy legyen erre új pályázati kiírás. 
A sport terén említették a jégko-
rongcsapat támogatásának elma-
radását, és hogy az új támogatási 
rendszer hibáit a helyi labdarúgás 
is megsínyli. A művelődés kapcsán 
a múzeum helyzete került szóba, 
amelynek épületfelújítása 80 szá-
zalékban kész volt egy éve, az új ve-
zetésre a berendezés, a projektben 
szereplő eszközök megvásárlása 
hárult volna, amit jövő évre halasz-
tottak.

További hiányosságok 

Felemlítették, hogy a mentőállomás 
garázsainak megépítését Barti Ti-
hamér, a megyei tanács alelnöke, 
Nagy Zoltán korábbi polgármester 
és a megyei mentőszolgálat vezetője 
2020 szeptemberében közös projekt-
ként jelentette be, ami arra is utalt, 
hogy az előző városvezetés igenis 
jól együtt tudott működni a megye 
és az RMDSZ tisztségviselőivel. Ezt 
később Csergő Tibor üres kampány-
ígéretnek titulálta, ám mostanáig 
semmi előrelépés nem történt ezen 
a téren sem. Rámutattak, a par-
kolóórák gombnyomásra készen 
állnak több mint egy éve, üzembe 
helyezésükhöz csak egy szoft ver 
beszerzésére lett volna szükség, de 
ehelyett fekete szemeteszsákokkal 
takarták le a berendezéseket. A mű-
ködésképtelenséggel jelentős pénz-
forrástól fosztják meg a várost. Az 
EMSZ számításai szerint azóta any-

nyi bevétel keletkezett volna a par-
kolódíjakból, hogy szinte felesleges 
lenne az adóemelés. Az EMSZ-kép-
viselők leszögezték, konstruktívan 
szeretnének részt venni a városveze-
tésben, mert a város fejlődése min-
denkinek az érdeke. Bíznak abban, 
hogy az előző városvezetés által 
hátrahagyott munkálatok el fognak 
valamikor indulni, de félő, hogy a 
határidő-módosításokkal, halasztá-
sokkal ezek megvalósítása is egyre 
nehezebb lesz. Az építőanyagárak 
folyamatosan emelkednek, a beru-
házások elvégzésére pedig nem fog-
nak jelentkezni vállalkozók.

Nem tagadták, tisztában vannak 
azzal, hogy ha a korábbi városve-
zetés maradt volna Gyergyószent-
miklós élén, hasonló helyzeteket 
kellene tapasztalniuk (bürokrácia, 
problémák a kivitelezők munkájá-
val, járvány stb.) azonban az is tény 
– tették hozzá –, hogy a megszerzett 
tapasztalat, kapcsolatok révén – ha 
lassan is –, de az előre haladó sze-
kér mozgásban maradt volna, nem 
vesztett volna el egy évet a város.

Az EMSZ tanácsosai szerint nem 
létezik kommunikáció a polgármester 
és az ellenzék között, illetve ami van, 
az arrogáns és egyoldalú – emelték 
ki. Azt tapasztalják egyébként, hogy 
az RMDSZ képviselői is hasonló hely-
zetben vannak, a bizottsági üléseken 
látják, hogy ők sincsenek megfelelő-
en tájékoztatva az adott kérdésekről. 
Fontos kérdésekben, a képviselő-tes-
tülettel való egyeztetés nélkül hoz 
döntéseket a polgármester, és ennek 
látják a következményeit – hangzott 
el. „A kialakult helyzetért nyilván 
hibáztatható a bürokrácia, a kivitele-
zők, a járványhelyzet is, de kijelent-
hető, hogy a választásokat megnyerő 
új városvezetés, amikor a vállalásait 
tette, nem volt tisztában a kijelentett 
szó súlyával és a helyzet komolyságá-
val” – nyomatékosítottak. Ezek tük-
rében kérik Csergő Tibor polgármes-
tert, gondolkodjon el a lemondásán.

Évet értékelt az Erdélyi Magyar 

Szövetség gyergyószentmiklósi 

önkormányzati frakciója

▾  F OT Ó : G E R G E LY I M R E

A közös kormányprogramról sike-
rült elviekben megállapodni a 

hétvégén, ám a leendő koalíciós part-
nerek, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az 
RMDSZ továbbra sem jutott megegye-
zésre arról, ki adja a miniszterelnököt, 
és a PNL és a PSD között továbbra is 
ellentétek feszülnek a gazdasági kér-
désekben. Tegnap a pénzügyi, igaz-
ságügyi és munkaügyi kérdésekről 
egyeztettek a pártok képviselői, miu-
tán szombaton sajtóértesülések sze-
rint kompromisszum született arról, 

hogy a PSD lemond a progresszív adó-
ról, a PNL viszont beleegyezett, hogy 
a közalkalmazottak ismét kapjanak 
üdülési utalványt. Florin Cîţu ügyvivő 
miniszterelnök, a PNL elnöke tegnap, 
a PSD-vel folytatott tárgyalások után 
leszögezte: sikerült elvi szinten meg-
állapodni a kormányprogramról, a 
miniszterelnök személyéről azonban 
nem. Ezért, mivel több verzió is van, 
mindegyiket Klaus Iohannis államfő 
elé terjesztik, és ő választja majd ki, 
hogy kit bíz meg kormányalakítással. 
A PNL ragaszkodik a miniszterelnöki 

tisztséghez, amit Cîţu meg szeretne 
tartani, ám ezt a PSD nem fogadja 
el. Ennek nyomán Nicolae Ciucă tar-
talékos tábornok, ügyvivő védelmi 
miniszter lehet a kompromisszumos 
jelölt. Marcel Ciolacu PSD-elnök 
ugyanakkor tegnap elmondta, a két 
lehetséges variáns egyike, hogy a 
pártok rotációs alapon töltik be a kor-
mányfői tisztséget.

Nőhet a juttatások összege

Mint ismert, a PSD jelentős bér-, nyug-
díj- és pótlékemeléseket szorgalmaz, 
a PNL ugyanakkor jelezte: az állam-
kasszában nem áll rendelkezésre a 
szociáldemokraták által követelt in-
tézkedésekhez szükséges 26 milliárd 
lej. Cîţu tegnap közölte, elvi megálla-

podás született a juttatások növelésé-
ről, így a nyugdíjak összege több mint 
7 százalékkal növekedhet, azonban 
megvizsgálják, milyen hatással lesz 
mindez a költségvetésre. A családi 
pótlék összege 20 százalékkal emel-
kedhet, emellett a beruházásokra is 
jelentős összegeket szánnak. Eközben 
megmarad az egységes adókulcs is. 
Marcel Ciolacu, a PSD elnöke tegnap 
szintén arról beszélt: abban marad-
tak, hogy megvizsgálják, milyen 
hatással lennének a költségvetésre a 
tervezett nyugdíj- és pótlékemelések, 
de bizonyosra mondta, hogy január 
elsejétől valamilyen mértékű emelés 
lesz. A kormányprogramot a tervek 
szerint ma öntik végső formába, és a 
koalíciós megállapodás szövegét is ki-
dolgozzák. Cîţu még a tegnapi tárgya-

lási forduló előtt arról beszélt: a PSD 
a Liviu Dragnea pártelnöksége idején 
kitalált gazdasági intézkedéseket 
akarja megvalósítani, ami mindennek 
a teteje lenne, hiszen annak idején ő 
ellenezte azokat. Szombaton 
leszögezte: jelenleg semmi 
sem indokolja a PSD által 
követelt luxusadó bevezeté-
sét, amely a jelentős vagyon-
nal rendelkezőket sújtaná. A 
PNL és a PSD között a bírák 
és ügyészek által elkövetett 
bűncselekményeket vizs-
gáló különleges ügyészség 
(SIIJ) felszámolása kapcsán sincs 
egyetértés, a liberálisok ugyanis fel-
számolnák, a PSD viszont ragaszko-
dik a PSD vezette kormány idején lét-
rehozott nyomozó hatósághoz.

A kormányprogram alakul, a miniszterelnökről nem sikerült megállapodni
• Elvi megállapodás született tegnap a PNL, a PSD 
és az RMDSZ között a leendő kormány programjáról. 
A miniszterelnök személyéről azonban egyelőre nem 
sikerült megegyezni.




