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Tisztelt marosvásárhelyi polgárok! 

Akár az önkormányzati, akár a társadalmi vagy a magánéletről beszélünk, 2021 az egyik 

legbonyolultabb év volt. Mindannyiunk számára kihívást jelentett, egyenesen arányosan a ránk 

háruló feladatokkal, de lehetőséget adott arra is, hogy ne csak helyi, hanem nemzeti szinten is 

felismerjük, milyen mértékű az együttműködés, az emberek közötti kapcsolat, hogy együtt 

hozhassuk meg a legbölcsebb döntéseket. Nem tagadom, a 2021-es év a pozícióm és a rám háruló 

felelősség szempontjából szakmai elégedettséget is adott, de lehetőséget adott arra is, hogy tanuljak 

a hibáimból. Ismétlem, hogy az adminisztratív folyamatok nem könnyűek és korántsem egyszerűek. 

Az igazgatási rendszer nem tökéletes, de javítható, és meggyőződésem, hogy a bürokrácia 

egyszerűsíthető, amint a digitalizálás kézzelfogható, elérhető és hozzáférhető intézkedéssé válik 

minden polgár számára, az iratcsomó és a gyakorlatba ültetés szakaszától kezdve. 

Alpolgármesterként és önkormányzati képviselőként hivatalba lépésem óta nap mint nap a 

marosvásárhelyi közösség mellett állok! Az alábbiakban egy rövid beszámolót találhatnak 

alpolgármesteri és a helyi tanácsosi tevékenységemről a 2021-es évre vonatkozóan. 

Dióhéjban összefoglalva a marosvásárhelyi Városi Tanács RMDSZ-frakciójának tagjaként végzett 

tevékenységemet, elmondhatom, hogy 2021-ben részt vettem a testület valamennyi ülésén, legyen 

az rendes, rendkívüli vagy azonnali jellegű, és a helyi tanácsos kollégákkal együtt 427 tanácsi 

határozatot fogadtunk el. Az év során tanácsos társaimmal együtt számos határozattervezetet 

kezdeményeztem, amelyek később határozatokká váltak, az alábbiak szerint: 

 

• 2021 évi. 2-es számú határozat Marosvásárhely önkormányzata képviselőjének megbízásáról 

az Aquaserv Vízszolgáltató Rt. igazgatótanács testületébe 

• 2021 évi. 37-es számú határozat a 2021-es évre vonatkozó különleges tisztasági adó 

értékének megállapításáról és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 249.- es számú határozat 

módosításáról és kiegészítéséről, amelyet a 2020. december 17-i ülésén hagyott jóvá a 

Városi Tanács. 

• 182-es számú 2021-es határozat a legalább háromgyermekes, Marosvásárhelyen állandó 

lakhellyel rendelkező családok támogatására irányuló többéves program létrehozásának 

jóváhagyásáról. 

 

Az alpolgármesteri, illetve a polgármester távollétében polgármester-helyettesi, valamint a helyi 

önkormányzati képviselői feladatokon túlmenően a következő bizottságok tagja vagyok: 

- Helyi Vészhelyzeti Bizottság - alelnök; 

- tárgyaló bizottság: a Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő helyiségek 

bérbeadására a II. Rákóczi Ferencz Római Katolikus Teológiai Gimnázium számára; 

 



- A Locativ Rt.-től bérelt egyes helyiségek tevékenységi profiljának módosítására/ kiegészítésére 

irányuló egyes kérelmek elbírálása, valamint az társaság kezelésében lévő egyes épületek kisajátítási 

jogát szabályozó bizottság - elnöki minőségben 

- A Maros Sport és Szabadidőközpont területén végzett beruházási és javítási munkálatok átvételére 

felhatalmazott bizottság - elnök (póttag); 

- A szélsőséges időjárás által okozott károk felmérésével foglalkozó bizottság; 

- Tárgyalóbizottság a "Keresztelő Szent János" Római Katolikus Plébániatemplomban (Rózsák tere 61. 

szám) a II. számú "Rákóczi Ferencz Római Katolikus Teológiai Gimnázium" által használt helyiségek 

havi bérleti díjának megállapítására; 

- a köztéri megmozdulások szervezésére vonatkozó kérelmek jóváhagyásával megbízott bizottság  - a 

polgármester távollétében az elnök; 

- A várostervezés, a közművesítés, a környezetvédelem, a történelmi és építészeti műemlékek 

megőrzésének szervezésével és fejlesztésével foglalkozó bizottság; 

- A nem lakás rendeltetésű helyiségek kiutalását vizsgáló szakbizottság; 

- A Marosvásárhelyi Önkormányzat által megvásárolni kívánt épületek árait tárgyaló bizottság; 

- Az Aquaserv Vízszolgáltató Rt. által megszabott  ivóvíz szolgáltatási és a szennyvíztisztítási díjak 

kiigazítását vizsgáló bizottság 

- A marosvásárhelyi NOVUM FORUM Szociális Humanitárius Alapítvány kuratóriumi tagja és 

alelnöke; 

- Bizottság a közigazgatási területi egység főtitkára - Marosvásárhelyi Önkormányzat egyéni szakmai 

teljesítményének értékelésére. 

 

Alpolgármesterként tekintettel voltam az előírt járványügyi korlátozásra, de helyénvalónak 

tartottam, hogy a polgárokkal való meghallgatásokat az én irodámban tartsuk, előre meghatározott 

ütemterv szerint, de szükség esetén máskor is. Az év során megközelítőleg 100 marosvásárhelyi 

lakos lépte át az irodám küszöbét. A felvetett kérdések közül megemlítem a lakhatási szolgáltatással 

kapcsolatos különböző kéréseket (lakáskiutalás/csere), a gazdasági engedélyezési szolgáltatással 

kapcsolatos kérdéseket, a szennyvízelvezetés, a tömegközlekedés, a humán erőforrások, az 

infrastruktúra stb. területén felmerülő kérdések megoldásának megtalálását. 

 

2021 első félévében volt szerencsém Hegedüs Csilla asszonnyal, az Európai Alapok Minisztériumának 

államtitkárával tárgyalni városunk fejlesztési lehetőségeiről, azaz az uniós források hatékony 

felhasználásáról. 

 

Bár a 2021-es helyi költségvetést csak április 16-án fogadták el, a végrehajtó bizottsággal és 

kollégáimmal, az RMDSZ tanácsosaival együtt sikerült olyan költségvetést összeállítanunk, amelyben 

a marosvásárhelyiek érdekei az elsők: 

 



✓ A marosvásárhelyiek egészsége; 

✓ korszerűsített tömegközlekedés; 

✓ Az új óvodák építésére vonatkozó folyamatok elindítása; 

✓ Biztonságos város; 

✓ Vonzó szabadidős lehetőségek; 

✓ Kétnyelvűség Marosvásárhelyen. 

 

Munkásságom inkább a következő területekre összpontosított:  

 

I. OLTÓKÖZPONTOK. AZ EGÉSZSÉG FONTOS! 

2021 eleje óta napi tevékenységem nagy részét a Marosvásárhelyen megnyitott oltóközpontok 

koordinálására fordítom. Így a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, de a Maros Megyei 

Közegészségügyi Igazgatósággal is együttműködve, az Iskolaigazgatóság munkatársainak segítségével 

biztosítjuk a központok zavartalan működését, ahol több tízezer polgár kapott oltást, annak 

érdekében, hogy megfékezzük a SARS-Cov 2 vírus terjedését. 

 

Marosvásárhelyen 3 oltóközpont működött, és 122.852 oltóanyagot adtak be.  

Tudor Vladimirescu Gimnázium sportteremben - 54.070 vakcinát 

Mihai Eminescu Művelődési Ház - 55.227 oltást 

Polgármesteri Hivatal Vendégház - 13.559 vakcinát 

 

Annak érdekében, hogy mozgósítsuk a város lakosságát az oltás igénybevételére, intenzív 

kommunikációs kampányt is folytattunk. 

 

 

II. FŐÉPÍTÉSZI IRODA - VÁROSTERVEZÉSI ÜGYOSZTÁLY 

Tekintettel arra, hogy a városháza épülete túlzsúfolt, igyekszünk olyan megoldásokat találni, 

amelyekkel a lakosságot a lehető leghatékonyabban tudjuk kiszolgálni. Megfontolásra került a Helyi 

Adóügyi Igazgatóság áthelyezése. Azonosítottunk egy épületet a Dózsa György utcában, ezzel 

kapcsolatban többször tárgyaltunk a tulajdonosokkal, illetve többször tettünk munkalátogatást a 

helyszínen. Várjuk a telekkönyvi kivonat frissítését. 

 

 



III. A SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS, ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKÉRT FELELŐS 

IGAZGATÓSÁG  

KULTURÁLIS, SPORT, IFJÚSÁGI ÉS LAKÁSÜGYI TEVÉKENYSÉGEK SZOLGÁLATA 

Közvitát szerveztünk a Somostetőn működő gazdasági szereplőkkel, hogy megtaláljuk a módját 

annak, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni tevékenységüket annak érdekében, hogy minőségi 

szolgáltatásokat nyújthassanak a látogatóknak. 

Megbeszéléseket folytattunk a Maros Szabadidőközpont területén működő gazdasági szereplőkkel. 

A Víkendtelep által kínált szolgáltatások korszerűsítésének és ésszerűsítésének előkészítése 

érdekében jó együttműködésre van szükségünk mindazokkal, akik a létesítmény területén folytatnak 

különféle tevékenységeket.  

Részt vettünk olyan munkamegbeszéléseken, amelyeken az engedélyek és működési engedélyek 

megszerzésére vonatkozó eljárások egyszerűsítését és ésszerűsítését vitatták meg. 

Találkozókat szerveztünk Lakótársulási elnökökkel. A felvetett problémákra próbáljuk megtalálni a 

lehetséges megoldási módokat.  

Közvitát szerveztünk a kulturális projektekről. A nem kormányzati szervezetek képviselőivel 

folytatott többszöri egyeztetést követően létrehoztunk egy munkacsoportot, amely 

köztisztviselőkből és a civil társadalom képviselőiből áll. A korábbi éveknél jóval nagyobb, 3 538 

033,23 RON összegű támogatásra 77 pályázatot nyújtottak be, amelyek közül 65 kapott támogatást 

az önkormányzattól.  

Annak ellenére, hogy a világjárvány miatt meg voltunk kötve, megszerveztük és lebonyolítottuk a 

Marosvásárhelyi Napokat és nyári futóversenyt a Somostetőn.  

 

 

IV. VÁROSI BÖLCSŐDÉK. PRIORITÁS! 

Megbízatásunk kezdete óta megbeszéléseket kezdeményeztünk a város bölcsődei szolgálatának 

képviselőivel és felsőbb szinten Cseke Attila fejlesztési, közmunkaügyi és közigazgatási miniszterrel. 

A bölcsődei férőhelyek számának növelése érdekében jelenleg két bölcsőde építése van 

folyamatban, és a Víztelep utcában található épületben 87 helyet alakítanak ki. A beruházást részben 

uniós forrásokból, részben az állami költségvetésből, nagyrészt pedig a helyi költségvetésből fogjuk 

támogatni. Az összköltség meghaladja a 12 100 000 lejt.  

Egy másik épület: óvoda és bölcsőde épül a Belvedere lakónegyedben. Az intézmény 150 férőhelyes 

lesz: 60 a bölcsődében és 90 az óvodában. A teljes költségvetés több mint 16 millió 200 ezer lej. 

Mindkettő esetében aláírták a műszaki tervek előkészítésére vonatkozó szerződéseket. Az első 

szerződés esetében a tervezőnek 5 hónap, a többi esetében 6 hónap áll rendelkezésére a 

kivitelezésre. Az építési munkálatoknak 2023 decemberére kell befejeződniük.     

 

 

 



V. EURÓPAI SZÍNVONALÚ HELYI KÖZLEKEDÉS 

Egy polgárbarát, turistabarát, gazdasági szempontból barátságos város, fejlett város! Több évtizedes 

várakozás után, 2021 végén már úton volt Marosvásárhelyre az első 20 új, saját forrásból vásárolt 

dízel üzemű autóbusz!  

Az év során a Polgármesteri Hivatal és a helyi Közszállítási Vállalat munkatársaival együtt számos 

megbeszélést tartottunk, összeállítottuk az egyes városrészeken közlekedő autóbuszok 

menetrendjét, sőt, a helyi közlekedés optimalizálása érdekében még Budapestre is utaztunk. 

Szerződést kötöttünk dízel buszok (41 db), 12 méter hosszú elektromos buszok (32 db), 10 méter 

hosszú elektromos buszok (15 db), hibrid meghajtású buszok (38 db) beszerzésére. Ugyanakkor 

folyamatban van a "Marosvásárhelyi tömegközlekedés korszerűsítése" című projekt megvalósítása, 

amelynek célja a tömegközlekedés hatékonyabbá tétele az utazási idő és az üzemanyag-fogyasztás 

csökkentése révén, 137 buszmegálló és 3 buszmegálló korszerűsítése, GPS-rendszerek felszerelése a 

buszokra, egy irányítóközpont (diszpécserszolgálat) létrehozása, valamint egy e-jegyrendszer 

létrehozása révén.   

A "Forgalomirányítási rendszer Marosvásárhelyen" projekt keretében intelligens 

forgalommenedzsment rendszert vezetünk be a városban annak érdekében, hogy növeljük a 

megyeszékhely vonzerejét, és csökkentsük a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátást. 

Ugyanakkor fontos törekvés a "Helyi tömegközlekedés által kiszolgált infrastruktúra helyreállítása a 

Város nyugati központi részén" című tervezet révén, hogy a beruházás által érintett területen 4,61%-

kal csökkentsük a széndioxid-kibocsátást a személygépkocsik számának csökkentése révén, az 

alternatív közlekedési eszközök használatának ösztönzésére irányuló intézkedések megvalósításával, 

valamint a tömegközlekedést igénybe vevők számának 15 százalékkal történő növelésével. A 

kerékpáros közlekedés fejlesztése 1.992 négyzetméternyi kerékpársáv létrehozásával, a gyalogosok 

biztonságának növelése 13.986 négyzetméternyi gyalogos terület korszerűsítésével, városfejlesztés 

2176 négyzetméternyi zöldfelület kialakításával.  

Olyan közlekedési eszközökért szállok síkra, amelyek biztosítják gyermekeink számára a nekik 

megfelelő kényelmet. Sőt, 2021-ben kísérleti programot indítottunk, amelynek keretében a 

legforgalmasabb tömegközlekedési útvonalak közül négyet kizárólag a diákok számára kialakított 

buszokkal egészítünk ki. 

 

VI. MAROSVÁSÁRHELY, A BIZTONSÁGOS VÁROS! 

Séta Marosvásárhelyen! A tevékenységem egy részét az irodán kívül folytattam, a Helyi Rendőrség 

terepen dolgozó munkatársaival közösen. Az irodából a dolgokat gyakran felületesen érzékeljük. 

Ezért megpróbáltunk optimális megoldásokat találni a polgárok biztonságának szavatolása 

érdekében. Felelősségteljesen és komolyan kezeljük a marosvásárhelyi lakosok javaslatait, legyen szó 

illegális hulladéklerakásról, koldusokról, gazdátlan háziállatokról, vagy elhagyott, illetve tiltott helyen 

parkoló autókról. Ugyanakkor az év során erőfeszítéseket tettünk a Helyi Rendőrség átszervezésére, 

és ezáltal hatékonyabbá tételére (a Marosvásárhelyi Önkormányzat szervezeti struktúrájából a Helyi 

Rendőrség, mint helyi érdekeltségű, jogi személyiséggel rendelkező közintézménnyé 

átszervezésének jóváhagyásáról szóló, 2021. szeptember 30-i 310. számú tanácsi határozat alapján). 

 

 



 VII. VíKENDTELEP ÉS ÁLLATKERT 

Erdély legfontosabb szabadidős helyszínei. 

Nagy jelentőséget tulajdonítottunk a településen található szabadidős létesítményeknek is, és a 

"Maros" Sport és Szabadidőközpont - Víkend. Megbeszéléseket folytattunk a központ vezetőségével 

az olimpiai méretű sátortetős medence helyreállítása érdekében, valamint a Víkend területén 

gazdasági tevékenységet folytató gazdasági szereplőkkel. Úgy vélem, hogy a tárgyalások 

konstruktívak voltak. A sátortető visszakerült a medence fölé, az év során a sportolók edzéseinek és 

számos versenynek adott otthont.  

Bár a 2021-es nyári idény a járványügyi korlátozások jegyében telt, a felelős kollégák a szabadidős 

területeket rendben tartották. Ugyanakkor a végrehajtó testületben dolgozó kollégáimmal együtt 

konzultációkat kezdeményeztem a marosvásárhelyi állatkert tevékenységének hatékonyabbá 

tételéről, és 2021 szeptemberében megszavaztuk az intézmény átszervezését (311. számú 

2021.09.30-i tanácshatározat) a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatóságának 

átszervezéséről. 

 

VIII. KOMMUNIKÁCIÓ  

Elkezdtük 4 honlap létrehozását: egyet a Bölcsődék, egyet a Helyi Rendőrség és egyet az 

Iskolaigazgatóság részére, és beüzemeltük a részvételi költségvetés platformját is. 

Vezettem és koordináltam a városháza vizuális arculatának kidolgozását.  

 

*** 

 

Meggyőződésem, hogy a közös munka, nyitottság és a kommunikáció révén találjuk meg a legjobb 

megoldásokat a város fejlődésére. Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak a komolyságukért, 

valamennyi helyi tanácsosnak, a marosvásárhelyi városháza vezetőségének, a munkatársaknak és 

nem utolsósorban Önöknek, kedves marosvásárhelyi polgároknak a támogatásért és az 

eredményekért, amelyeket együtt értünk el 2021-ben. 

 

A 2021 folyamán közölt közérdekű információkat megtalálják a közösségi oldalamon: 

https://bit.ly/3KJspoL. 

 

Köszönöm! 

 

Portik Vilmos László - Marosvásárhely önkormányzati képviselője és alpolgármestere 

 

 

 


