
1. Milyen konkrét lépéseket foganatosítanak, hogy a választások eredményét elfogadva, 

a viszályt felszámolják és mostani ellenfelekkel együtt dolgozzanak? 

A választások eredményét a lakosság által kinyilvánított akarat, az egyes jelöltek által 

megszerzett szavazatok jelentik. Így, a megbízatást elnyerő polgármester-jelölt, illetve a 

tanácsba bejutó politikai szervezetek egy bizonyos erőt fognak képviselni, a szerzett 

mandátumok függvényében. A Magyar Polgári Párt mindig tiszteletben tartotta a 

demokratikus választói akaratot és az elkövetkezőkben is így tesz.  

Amennyiben a lakosságtól felhatalmazást kapok, városvezetői tevékenységemet a 

szakmaiság, a konstruktív párbeszéd és együttműködési lehetőségek keresése fogja 

jellemezni. Ez azt jelenti, hogy semmilyen, a város fejlődését szolgáló, tisztességes és 

gyakorlatba ültethető javaslat elől nem zárkózok el, érkezzen az bárkitől. Továbbá, az összes, 

a tanács keretében tevékenykedő politikai szervezet, illetve azok tanácsosait kérni fogom, 

éljenek minél több javaslattal, konkrét elképzeléssel.  

Ugyanakkor figyelembe kell venni, amint az előbb említettem, hogy a tanácsba bejutó egyes 

politikai szervezetek egy adott erőt fognak képviselni, illetve a tanács működési szabályzata 

értelmében egy-egy tervnek, javaslatnak többségi támogatottságot, szavazatot kell szereznie a 

testületben. Én arra fogok minden körülmény között törekedni, hogy jól körvonalazott 

projektek mentén konszenzust teremtsek az egyes csoportok között, hogy a városvezetés 

valóban Székelyudvarhely dolgainak rendezésén, a fontos kérdések megoldásán, a 

fejlesztésről és a jövőről szóljon, ne pedig parttalan, sehova se vezető csatározásokról. 

2. Melyik lesz az első és legfontosabb nagyméretű és nagyértékű beruházás, amelyet 

elindítanak Székelyudvarhelyen a megválasztásukat követően? Mekkora a projekt a 

költségvetése, és honnan fogják biztosítani, lehívni a megvalósításhoz szükséges 

forrásokat? 

Egyértelműen a két útkereszteződést (az Orbán Balázs–Wesselényi Miklós–Nicolae Bălcescu 

utcák csomópontja – 600 ezer lej, valamint a Bethlenfalvi út–Fások utca kereszteződése – 620 

ezer lej) fontos, mint ahogyan a központi illemhelyet (kb. 400 ezer lej) is rendbe kell tenni.  

Mivel a Székelytámadt várnak (21,460 millió lej) is remélhetőleg meglesznek a tervei, 

azonnali közbeszerzési eljárást kell hirdetni a kivitelezésre, hogy megfeleljünk az uniós 

projekt határidős előírásainak.    

3. Minden szervezet legértékesebb tőkéje a humánerőforrás. Igaz ez a polgármesteri 

hivatalra is. Azonosították-e a jelenlegi hivatali állomány teljesítményének korlátait, 

gyenge pontjait, és a következő négy évben hogyan szeretnék fejleszteni a hivatal 

humánerőforrását? 

Amit látunk, hogy jelentős humánerőforrás-fejlesztést a fejlesztési-beruházási, valamint a 

műszaki-városgazdálkodási igazgatóságokon kellene végezni. Ezen két igazgatóság munkája 

adhatná meg leginkább azt a lendületet a városnak, amely által megfelelő fejlődés lesz. A 

műszaki-városgazdálkodási igazgatóság a jelenlegi város-karbantartási, városszépítési 

munkáit kell javítsa, míg a fejlesztési-beruházási csapat jelentősen ki kell bővüljön, hogy a 

megnyert uniós projekteket tudja hatékonyan megvalósítani, de úgy, hogy közben a 2021-27-

es programozási időszakban megjelenő lehetőségeket is teljes mértékben ki tudjuk használni.  



4. Kérjük nevezzék meg a négyéves mandátum idejére tervezett legfontosabb 

gazdaságélénkítő intézkedésüket. 

Elsősorban felelős munkatársra van szükség ezen területen a hivatalban, majd minél 

gyorsabban véglegesíteni kell a gazdasági stratégiát, amelyben az  ipari park és az 

inkubátorházak fontos szerepet kell kapjanak. 

5. A város által már megnyert és leszerződött felújításokat leszámítva, mely utcákat 

fogják a következő négy évben teljesen felújítani saját forrásból? 

Elsősorban uniós és bukaresti forrásból kell ezen felújításokat eszközölni, saját forrás inkább 

csak javításokra lesz elég.   

6. Hány új parkolóhelyet hoznak létre a város központi részén a mandátum 4 éve alatt? 

Építenek-e parkolóházat, netán parkolóházakat a következő négy év alatt? 

Azt gondoljuk, hogy legalább 3-4 parkolóházra szükség lesz. A Petrom-terület, Tábor-negyed 

teteje, az Urbana udvara, a Kuvar / Cserehát zóna mind igényelne egy-egy magán, valamint 

közintézmény partnerségéből létrehozandó parkolóházat. 

7. A Kisköved utca és tér terv szintjén létező újjáépítését kivitelezik-e a 2020-2024-es 

mandátumban? 

Igen, a Kisköved utcai tér rendezése szerepel a programunkban, melyet az ütemezésünk 

szerint a 2023 és 2024-es esztendőben, a mandátum utolsó harmadában kerülne kivitelezésre 

elsősorban bukaresti forrásból. 

8. Milyen fázisig tervezik eljuttatni négy év alatt a terelőút megépítését (tulajdonjog, 

elkészült tervek, építkezési engedély megszerzése; kivitelezési folyamat elkezdése)? 

2023-24-ben már a kivitelezéssel kell dolgozni uniós és bukaresti forrásokból. 

9. A fő közlekedési útvonalak tehermentesítése érdekében melyik mellékutak 

modernizálását, aszfaltozását tervezik? Mikorra készül el? 

A két terelőút (a körgyűrű) ezt a célt szolgálná, a Csíkszereda-Marosvásárhely már 2024-ben 

befejezéshez közeli állapotba kell kerüljön, míg a D-K rész 2028-ig kellene megvalósuljon. 

10. Szándékoznak-e hitelt felvenni az önkormányzat nevében, hogy azok a fejlesztések, 

amelyekre nincs elég saját vagy pályázati forrás minél korábban elindulhassanak (pl. 

parkolóházak)? 

Óvatosak lennénk a hitelekkel, főleg vissza nem térítendő támogatásokat keresnénk, hanem 

pedig a PPP mechanizmuson keresztül kellene ezeknek forrást biztosítani. 

11. Mikorra várható, hogy a város tulajdonába kerül minden utca és közösségi célból 

használt tér, megteremtve ezáltal az infrastrukturális beruházásokhoz, fejlesztésekhez 

szükséges tiszta jogi alapot? A következő négy évben a kertvárosi részek villamos 

energia ellátásához szükséges beruházások elkészülnek-e? 



Remélhetőleg a következő két évben meglesz a tiszta jogi helyzet a közvagyonunkra, 

beleértve az utcákat és tereket is. A villamos-energia ellátását a lakosság részére közösen a 

szolgáltatóval, míg a közvilágítást csak az önkormányzat kell fejlessze. Négy év alatt egy kb. 

2+2 millió lejes tételen gondolkozunk, amely a Szászok tábora, Csalóka, Lejtő utca teteje, 

vagy pedig a dinamikusan fejlődő új lakóparki részeken lenne.   

12. Milyen konkrét elképzeléseik vannak a forgalmi dugók enyhítésére, különös 

tekintettel a reggeli, iskolakezdéshez kötődő forgalmi torlódásokra? 

Kötelezően a közszállítás fejlesztésével, az iskolabuszokkal együtt kell ezt a kérdést kezelni, 

de az elcsúsztatott iskolakezdési órákkal is kell próbálkozni. Fontos ugyanakkor, hogy a 

közszállítást próbáljuk a környezeti településekkel közösen kezelni. 

13. Elkészül-e a városi uszoda a négyéves mandátumuk alatt? 

Amennyiben körültekintünk, azt látjuk, hogy több település, így pl. Gyergyószentmiklós is élt 

azzal a lehetőséggel, hogy a fejlesztési minisztérium alárendeltségébe tartozó Országos 

Beruházási Társaságon keresztül érkező központi finanszírozásból uszodát építsenek a 

városnak. Székelyudvarhelynek is minden lehetősége megvan a programban való részvételre, 

csak ki kell járni ennek az útját, illetve biztosítani kell az önrészt – a területet, valamint a 

szükséges közművek odatelepítését. Célunk, hogy a mandátum végéig ez Székelyudvarhelyen 

is megvalósuljon, 2024-re legyen egy ilyen uszodája a városnak (egy közepes méretűre 

gondolunk). 

14. Milyen mértékben biztosítanak teret a civil kontrollnak? Mit szándékoznak tenni 

azért, hogy a civileket bevonják a városvezetés különböző folyamataiba? 

A civil a mi megközelítésünkben nem csupán a politikán kívüliséget jelöli, hanem – s ez 

nagyon fontos - olyan személyt, aki egy adott szakterületre megfelelő rálátással bír, szakmai 

tevékenysége, tudása és felkészültsége okán egy adott terület szakértője is. Az elmúlt 

mandátum elején az én kezdeményezésemre jött létre az a szakértői testület, mely a terület 

civil szakértőiből állt, s mely a város urbanisztikai kérdéseiben kellett (volna), kimondottan a 

szakmaiságot szem előtt tartva, döntésmegalapozó véleményt megfogalmaznia. Úgy 

gondoljuk, minden területen szükség van egy ilyen, a civil szférából érkező szakértőket 

tömörítő testületre - oktatás, gazdaságfejlesztés, kultúra stb. területeken -, így magától 

értetődő, hogy ezek a fórumok, testületek létrejönnek és működni fognak polgármesterségem 

esetén. 

15. Minden jelölt a mögötte álló csapat szakértelmére alapoz. Hogyan fogják bevonni a 

csapat egyes tagjait a mindennapi fejlesztési, építkezési munkába? Felvállalnak-e a 

mandátumot nyerő képviselők konkrét projekteket, amelyek a nevükhöz köthetők és 

megvalósításuk 4 év múlva számon kérhető? 

A tanácsosi testület működési rendjének megfelelően egy tanácsosnak nem csak a testületi 

ülésen, hanem az azt megelőző szakbizottsági munkákban is részt kell vennie. A 

döntéshozatali-előkészítés ezen fázisának hatékonyságát, eredményességét mindenképp 

növelni kell az elkövetkező mandátumban, annak a lehetőségével is, hogy az előzőekben 

említett szakmai testületek működtetése mellett az egyes önkormányzati képviselők is 

bevonhassanak munkájuk segítése érdekében szakembereket. Ugyanakkor a Magyar Polgári 

Párt már ebben a mandátumban is szorgalmazta, hogy képviselői konkrét projekteket 



vállaljanak fel, illetve azok megvalósulását felügyeljék. Ez az elmúlt időszakban csak kisebb 

mértékben valósult meg, az elkövetkezőkben viszont erre kiemelt figyelmet fordítunk.    

16. Milyen konkrét lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy Székelyudvarhely 

betöltse az Udvarhelyszék térségi központjának szerepét? 

Székelyudvarhely Udvarhelyszék központja. Az eddigi stratégiák, de főleg a jövőben 

kidolgozandó gazdasági, közszállítási és más fejlesztési stratégia, tanulmány csak a térség 

közös elemzésével történhet. Mi ezt maximálisan szem előtt fogjuk tartani, ugyanakkor 

Udvarhely, mint a térség iskolaközpontja, szintén a vidék igényei és lehetősségei mentén kell 

alakítsa a jövőben oktatási kínálatát. 

17. Milyen fenntartható fejlődési cél(oka)t fogalmaztak meg és milyen konkrét lépéseket 

terveznek ezek elérése érdekében megtenni? 

Minden területen a fenntarthatóságot (a környezet-kímélést, az erőforrás gazdálkodást) szem 

előtt tartjuk, amellett, hogy a nevelésre és megelőzésre hangsúlyozottan odafigyelünk.   

18. Milyen konkrét lépéseket fognak tenni, milyen határidővel a helyi termékek és helyi 

szolgáltatások előtérbe helyezésére? 

A hónap végi helyi termékes vásárokat tovább fenn kell tartani, lehetőség szerint bővíteni, de 

a különböző városi rendezvényeken is jelentősebb szerepet / figyelmet kell kapjanak. 

Ugyanakkor minden protokolláris megnyilvánulásunkkor ezt az értékvilágot kell előtérbe 

helyezzük, akár kérni testvérvárosaink segítségét is ezek értékesítésében. Városunk 

gazdaságfejlesztési stratégiájában a turizmusfejlesztésnél jelentős szerepet kell szánjunk ezen 

értékeinknek. 

19. A városközpont teljes felújításának terveit mikorra vállalják elkészíteni? A felújítás 

megtörténik 2024-ig? 

A rendezési terv és a felújítási tervek kötelezően meg kell legyenek a 2024-ig tartó ciklusban, 

a térfelújítás elkezdésére a ciklus végén kerülhet sor külső forrásból. Az épületek felújításai 

pedig folyamatosan kell történjenek egy stratégia / módszertan alapján. 

20. Végül, de nem utolsóként: megnyeri Székelyudvarhely a következő négy évet? 

A választások kimenetele a választópolgárok kezében van. Fontos, hogy minél több 

székelyudvarhelyi éljen a lehetőséggel, menjen el választani, mert így az eredmény egy erős, 

legitim felhatalmazást ad az új városvezetésnek. Székelyudvarhely akkor nyeri meg a 

következő négy évet, ha alkalmas, rátermett polgármester, illetve tanácsosokat választ a 

lakosság. Ez a kulcskérdés, ugyanis hozzáértéssel, a felmerülő kérdések és megoldandó 

feladatok helyes értelmezésével, átlátásával és az azokra adott megfelelő válaszok és 

intézkedések gyakorlatba ültetésével tudunk csak abba az irányba haladni, amelyre kell. 

Ellenkező esetben csak a bűnbakkeresés, az ujjal mutogatás, a magyarázkodás, az állandó 

gyanúsítgatások, egy felettébb káros, eredménytelen és a városhoz méltatlan közállapotot fog 

fenntartani továbbra is Székelyudvarhelyen.    

 


