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Kedden újabb találkozóra került sor a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége és 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala között. A Hivatalt Gálfi Árpád polgármester, míg az 

SZMVSZ-t Jakab Áron Csaba elnök és Barabás Sándor építési vállalkozó képviselte. 

  

A találkozó apropóját a napokban elfogadásra kerülő városi költségvetés jelentette, azonban szóba 

került több olyan igény is, amelyre az SZMVSZ, illetve a helyi gazdasági szereplők ígéretet kaptak, 

viszont a teljesítés még várat magukra. 

A jelenleg 54 vállalkozót tömörítő SZMVSZ részéről, a vállalkozók visszajelzései alapján ismételten a 

Budvár és Fások utcák felújítása került először terítékre – mindkét utcában jelentős számú 

vállalkozás működik, az utak azonban közel járhatatlanok. A polgármester ígérete szerint a Budvár 

utca teljes felújítását tervezik még az idei évben, míg a másik utcában egyelőre a felület lecsiszolását 

tudják garantálni, és az év második felében, esetleg a következő évben, aszfaltozást. 

A lakóövezetekben kezdeményezett hivatali parkolásszabályozás nyomán igen sok vállalkozó 

nehezményezi, hogy a jellemzően megélhetési vállalkozókként néha céges, néha családi célra 

használt kisautókat is kitiltották, miközben semmiféle alternatívát nem kínálnak. Az SZMVSZ részéről 

elhangzott néhány javaslat ezzel kapcsolatban (parkolók, garázsházak, helyek), amit a polgármester 

is kiegészített mondván, számukra is fontos ez az ügy, és terveik is vannak már a helyzet 

megoldására. 

Bár érintheti a költségvetést, nem feltétlenül költségvetési tételt jelentenek azok a vállalkozóbarát 

intézkedések, amelyeket az SZMVSZ sürget évek óta: ilyen az egyablakos és 5 munkanap válaszidős 

ügyintézés lehetősége, amely Gálfi Árpád úr visszajelzése szerint ugyancsak kivitelezés fázisába 

érkezett, folyamatban van. De ilyen intézkedés a közbeszerzések kiírásáról, majd a nyertes 

vállalkozásokról való értesítők küldése is az érdekvédelmi szervezeteknek – a kis cégek ugyanis a 

nagyobb beruházásoknál gyakran alvállalkozókként érdekeltek. 

A közbeszerzéseknél hangzott el a kis cégek egyik jellemző problémája is: nagyobb vállalkozások 

megnyerik a közbeszerzéseket, de alvállalkozókkal dolgoztatnak, alvállalkozók végzik el a munkát 

– gyakran olyan alvállalkozók, akiket végül egyáltalán nem vagy csak későre fizetnek ki. Különösen az 

építőiparra jellemző ez az amúgy is etikátlan jelenség, amely a kis vállalkozások tönkremeneteléhez, 

körbe-tartozásokhoz stb. vezetnek. Az SZMVSZ vállalkozói kérik az ilyen nagyvállalkozásokkal 

szemben a megbízó, jelen esetben a Hivatal segítségét, együttműködését. A téma felmerült a helyi 

parlamenti képviselővel való tárgyaláson is pár hónapja, igaz, bármiféle eredmény vagy pozitív 

ígéret, jövőkép nélkül. 

Terítékre került az SZMVSZ által ugyancsak évek óta szorgalmazott helyi gazdasági stratégia hiánya 

is. Egy olyan stratégiáé, amely konkrét jövőképpel, intézkedési tervekkel, mutatókkal rendelkezik, és 
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amelynek része lenne egy befektetői kézikönyv is a helyi lehetőségekről és ajánlatokról az esetleges  

nagyobb beruházók idevonzása érdekében. Mint kiderült, ilyesmi sajnos egyelőre nincs tervezési 

fázisban sem, pedig egyértelműen szükség lenne rá a szürkeségből való kiemelkedéshez, a lelassuló, 

fásult gazdasági környezet javításához. 

Végezetül az SZMVSZ ismételten egy aktív, valós idejű, pártatlan kommunikációt szorgalmazott a 

Hivatal és a Szövetség között. Mint az SZMVSZ részéről elhangzott, többször is elhangzott az ígéret 

egyes hivatali szakemberektől arra, hogy a vállalkozókat érintő, tervezési fázisban levő 

önkormányzati határozatokról, illetve az ilyen már elfogadott határozatokról a Polgármesteri 

Hivatal értesíti közvetlenül a Szövetséget – ez jelenthetne egy valós, előremutató, a vállalkozók 

számára pozitív lehetőséget rejtő együttműködést, ami a pozitív hozzáállás ellenére sem 

tapasztalható a gyakorlatban. 

Gálfi Árpád polgármester biztosította a Szövetség képviselőit, hogy a Hivatal és az Ö viszonyulása a 

civil-, illetve a szakmai érdekvédelmi szervezetekhez pártatlan, és teljes mértékben együttműködő, 

hiszen mindenki munkájára szükség van a közösség érdekében. 

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége, mint független érdekvédelmi szervezet, 

egyértelműen a valós, eredményorientált, pótcselekvésektől mentes gazdaságfejlesztő 

intézkedésekben érdekelt – a közvetlen és pozitív hangnemben zajló megbeszélgetés az ebbe az 

irányba való elmozdulást vetítette előre. 
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