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Beszámoló… 

 

 Azon kevesek közé tartozok, akik a 2016. évre vonatkozóan 2 különálló 

fejezetből álló beszámolót kellene írjak. Egyet a helyhatósági választások előtti időkről, 

és egyet mindarról ami azután következett. Talán még érdekes is lenne, ha érdekelne 

valakit mi is volt 2016 első félévében. Feltételezem, ezen beszámolókat csak azok 

olvassák akiknek munkaköri felelőssége, esetleg pártfeladata ilyesmit olvasni. Ehhez, 

hozzászámolhatunk esetleg egy-két amatőr notórius kötekedőt és facebook-lovagot. 

Persze akadhat egy-két jóindulatú kíváncsiskodó is, lehet pont olyan mint te, nyájas 

olvasó. 

Talán a régi tanácsosok számára érdekes lenne egy párhuzam az akkor és most 

között, s elégedett mosoly is lenne az arcukon. A jelenlegi tanácsosok (szinte azt írtam, 

kollegák) számára sem lenne érdektelen egy összehasonlító beszámoló, de sajnos őket 

látszólag alig érdekli a múlt. Kivéve, talán, azokat, akik a jelenlegi politikai 

csatározásokhoz keresnek „muníciót”. Igen, tapasztalat és (politikai) kultúra hiányában, 

meggyőződésem szerint tévesen, a tanácsosi munkát valamilyen háborúnak fogják fel, 

amelyet bármilyen eszközökkel és bárhol meg kell vívni. Egy show, amelyet a nép 

örömére sárdobálással, áskálódással kell megvívni, amelyben a résztvevők egymásnak 

hangos pofonokat osztogatnak, ugyanakkor valójában fogalmuk sincs mi a tétje a 

csatának. Csak a pillanat számít, az elsőség, az első like a facebook-on, esetleg az, 

hogy nyilatkozni lehessen egy újságírónak. Ennyi... semmi építő, semmi perspektíva. 

Semmi építőjellegű tevékenység, semmi perspektíva. Ezek azok a szavak, 

amelyeket a többi tanácsossal fel kellene vállalnunk. Ezt a tényt felvállalom, de a 

vétkességet nem. Azért nem, mert az elmúlt félév, számomra az általam vélt normalitás 

megteremtéséért folytatott harc féléve volt a tanácsban, és az RMDSZ frakcióban is. A 

mandátumunk közel negyedénél nem látok eddig jelentős eredményeket, sőt a jövőben 

sem körvonalazódik semmi. A jelenlegi polgármester, - hajdani lendületének hiányában, 

megelégelve a még a nála is populistább embereket, és felkészületlen hivatalnokokkal 

körülvéve, nem hajlandó számottevő vitatémát felvetni. A tanács jelenlegi tagjai 

többségében pedig nem rendelkeznek az ehhez szükséges készségekkel. Az elmúlt fél 
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év során, alig történt valami számottevő. Megszavaztuk (számtalanszor) a 

sporttámogatást a teljesítménysport támogatására, vitatkoztunk az iskolahálózatról és a 

szabad-emberekkel. Mármint az ezekről elnevezett párt képviselőivel, igaz ebben az 

utóbbi tevékenységben nem voltunk magunkra. Ők mindenkivel veszekedtek, amilyen 

nyelven csak lehetett. Szép félév volt. 

Büszkén jelentem, lesz e-ticketing is. Lehet majd úgy jegyet váltani, mint ahogy 

talán a világ legfejlettebb városaiban sem lehet talán… Kár, hogy a géppark a 

banánérlelő országok fejletlenebb régióra emlékeztet, és a járatok érkezésének 

időpontját még a legtapasztaltabb matematikusok sem tudják megsaccolni. Valójában 

sok mással nem tudok dicsekedni, a mérkőzést, minden jel szerint, – hadd éljek egy 

sportból vett példával – időhúzásra játsszák, mindenki 2020.-as választásokra készül.  

 

A személyes tevékenységekről pár szót. A „kereskedelmi” bizottság elnöke 

vagyok. A tanács 3. számmal jelzett bizottsága, amelynek feladata a 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megvitatása (lenne). Ami pozitívumként 

mondható el, hogy talán az egyedüli bizottság, ahol érdemben dolgozni lehet. Ez 

semmiképpen nem az elnök érdeme, hanem inkább a tagoké. A politikai diskurzus 

hiányában a gyűlések operatívak, s még egy két jó ötlet is születik. Sajnos kevés esély 

van ezek életbe léptetésére, illetve sajnos nem lehet ezt a munkarendet a plenáris 

ülésekre átvinni. 

Jelenleg a legtapasztaltabb tanácsos vagyok, de ez inkább átok, mint előny. 

Tudom milyen kellene legyen egy jó közigazgatás, gyakorlatban és elméletben is 

(tanítottam közigazgatás menedzsmentet az egyetemen), és azt látom, hogy 

Marosvásárhelyen az elmélet nincs köszönőviszonyban a gyakorlattal. Több olyan 

kísérletem volt, amikor megpróbáltam, legalább szabályzat szinten, egy megfelelő 

működési keretet megszavaztatni, de sem ülésvezetőként sem határozattervezet 

előterjesztőként nem voltam sikeres. Mindezt segítette a korábbi jegyző kétes szakmai 

hozzáértése, talán rosszindulata is. Az, hogy a marosvásárhelyi városi tanács gyűlései, 

újabban a zártkörű szakbizottsági ülések is, a hazai televíziózás salakműsorainak vitáira 

hasonlítanak, az egész tanács szégyene. Egy közös fiaskó, az összes politikai párté, 

amely a politikai infantilizmus bizonyítéka, és annak, hogy a tagok nem vállalják nyíltan 
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a véleményüket és nincsenek tisztában a saját érdekeikkel. Leggyakrabban részeg 

anarchistaként viselkedünk, aki barátra, ellenségre egyaránt lő. 

Egyébként hoztam a kötelezőt. Több határozattervezet kezdeményezője voltam, 

több fogadóórát tartottam, egyike vagyok a legaktívabb – s emiatt kívülről belülről 

támadott-, RMDSZ tanácsosoknak. (Bevallom, a magukat „szabadok” –nak valló párt 

tagjaihoz képest akár szótlannak is minősíthető lehetnék, de itt a mennyiség 

kétségtelenül nincs összegfüggésben a minőséggel). Talán egy gyűlésről hiányoztam, 

akkor is azért, mert a rendkívüli téma miatt a gyűlés 10 percet se tartott, s amikor a 

terembe beléptem, a gyűlésvezető lezárta a „vitát”. A plenáris gyűlések jegyzőkönyve 

elérhető román nyelven a városháza honlapján (www.tirgumures.ro), az itt folytatott 

tevékenységem jelentős része elolvasható ott.  

Több (tucat) bizottság kinevezett tagja vagyok, általában én képviselem a várost 

az Aquaserv RT tulajdonosi közgyűlésein.  

Szinte minden plenáris ülésen határozattervezet módosító javaslatokat 

nyújtottam be, továbbá szinte minden nyilvános eseményre, találkozóra elmentem 

ahova meghívást kaptam.  

A legfontosabb témakörök amelyben tevékenyen részt vettem a következők: 

- a Tanács Működési szabályzata 

- a marosvásárhelyi sport támogatása (alig van olyan ülés, amikor ne 

szorgalmaznám egy helyi sportstratégia kidolgozását, amelyben a 

teljesítménysporttól egészen a tömegsportig minden szervezet áttekinthető, 

világos támogatásban részesülhetne; nem lennének csillagászati összegek a 

szerződésben, ugyanakkor a klubok megkapnák a nekik ígért pénzeket) 

- közszállítás 

- közbeszerzés 

- közszolgáltatások 
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