
Tekintetes 
Képviselőtestület!
Csíkszereda megyei város ház-

tartásának és alapjainak 1944. évi 
költségvetési előirányzatát tiszte-
lettel beterjesztem és kérem, hogy 
azokat letárgyalni és elfogadni mél-
tóztassék. – 

A költségvetést a 42.200/1927 
B. M. számú körrendelet intézkedé-
seinek megfelelően készítettük el. 

A háztartási költségvetés végösz-
szegei: 

Szükséglet: 1.819.862 P.
Fedezet: 1.654.328 P.
Hiány: 165.534 P., amiből 

119.640 P. pótadó alapot tekintve 
75 százalékos községi pótadóval fe-
dezhető, 89.734 P. feltéve, hogy az 
általános kereseti adó kivetési kulcsa 
az 1944. évre is 6%-ban engedélyez-
tetik és állapíttatik meg. A 75%-os 
községi pótadó és a 6%-os általános 
kereseti adó kivetése után mutatko-
zik hiányként 75.800 P. Eme hiány 
fedezésének rendezése végett tiszte-
lettel kérem a Tekintetes Képviselő-
testületet, hogy ezügyben forduljon 
kéréssel a Nagyméltóságú m. kir. 
Belügyminiszter Úrhoz, hogy a mai 
nehéz viszonyokra s a város korlátolt 
anyagi lehetőségeire tekintettel e 
75.800 P. hiányt az 1943. évre nyúj-
tott 75.000 P. államsegély megfelelő 
felemelése útján biztosítsa.

A költségvetés összeállításánál 
a sürgős és halaszthatatlan teendők 
megvalósítását igyekeztem össz-
hangba hozni – a feltétlenül szük-
séges és a közigazgatás ügyvitelével 
járó folyó kiadások előirányzása mel-

lett – a város anyagi helyzetével és a 
lakosság teherbíró képességével.

Csíkszereda megyei jogú város 
a visszacsatolt Székelyföld földrajzi, 
úthálózati és idegenforgalmi köz-
pontjában fekszik. Ennek követ-
keztében rendkívüli fejlődés előtt 
áll. Katonai és polgári hatóságok 
több intézménynek városunkba 
helyezését vették tervbe. A város la-
kosságának száma rohamosan sza-
porodik. Mindeme körülmények 
a városias jelleg kialakításával s a 
város fejlesztésével szemben sürgős 
és egyben jelentős követelményeket 
támasztanak. 

Rá kell mutatnom arra, hogy 
az 1944. évre összeállított költség-
vetési előirányzatban mutatkozó 
1.819.862. P. szükségleti összegből 
1.117.930 P. vagyis kb. 61,5% esik a 
beruházási jellegű rendkívüli kiadá-
sokra. Eme körülmény a fennebb 
vázolt fejlődési szükségességből és 
lehetőségekből adódik és örvende-
tes jelenségnek mondható. E beru-
házások főbb tételei: tűzoltóautó 
beszerzése 29.050 P., Légó központ 
építése 10.000 P., Méntelep létesíté-
se 600.000 P., Zsögödfürdő művész-
telep létesítése 55.780 P. , új vágóhíd 
befejezése 230.000 P., parklétesítés 
39.000 P., út- és gyalogjáró-építés, 
Wesselényi utca burkolása 58.000 
P., ingatlanok vásárlása 30.000 P., 
városháza-bővítés befejezése 7500 
P., gazdasági épület és cselédlakás 
építése 50.000 P.

Katonai és polgári hatóságoknak 
részéről városunkba helyezendő in-
tézmények elhelyezésének lehetővé 

tétele, valamint a város fejlesztése 
szükségessé teszi, hogy a város anya-
gi áldozatokat hozva gondoskodjék 
azok megfelelő elhelyezésére szüksé-
ges telek biztosításáról. Ilyen intéz-
mények a Huszárlaktanya, két tiszti 
lakás, az államépítészeti Hivatal és a 
Pénzügyi Palota helyének biztosítá-
sa, amelyre vonatkozóan a tárgyalá-
sok folyamatban vannak.

A Székelyföldi Méntelep épüle-
teinek elkészítése megkezdődött. A 
Méntelep költségei előre láthatólag 
2.500.000 P.-t tesznek ki, amelyből 
ezideig 400.000 + 200.000 P. van 
biztosítva a M. kir. Földművelésügyi 
Minisztérium által folyósítandó 
államsegély formájában és a város 
ezévi költségvetésében erre a célra 
600.000 P. vétetett előirányzatba, 
amely 600.000 P.-t a városnak köl-
csönből kell előteremtenie, amely 
kölcsön tekintetbe véve a Ménte-
lep által fizetendő bérösszeget kb. 
10.000 P. évi megterhelést jelentene 
a város költségvetésében a kölcsön 
törlesztésére.

A beruházások között tervbe vé-
tetett az új vágóhíd építésének befe-
jezése és felszerelése is, ami 230.000 
P. szükségletet jelent a város költség-
vetésében, amiből 150.000 P.-t köl-
csön útján lenne biztosítandó, amely 
kölcsönnek annuitás és visszafizeté-
sére a vágóhíd évi jövedelme nyújt 
fedezetet. A vágóhíd épülete évek-
kel ezelőtt megkezdetett, azonban 
befejezése a tervezett jóváhagyása 
hiányában ezideig nem történhetett 
meg, tekintettel arra, hogy a terve-
zet az év folyamán jóváhagyatott és 
tekintettel arra, hogy a régi vágóhíd 
a korszerűség és egészségügyi köve-
telményeknek nem felel meg, ezért 
az új vágóhíd építésének befejezése 
tovább már nem halasztható.

Zsögödfürdő művésztelep lé-
tesítése céljából szükségessé vált a 
fürdőtelep teljes tulajdonjogának 
megszerzése és felszerelése, amely 
célra az előirányzat 55.780 P., amely 
Miniszterelnökség által kilátásba he-
lyezett 50.000 P. rendkívüli államse-
gély útján nyer fedezetet. 

Honvédelmi, Közlekedési és Ide-
genforgalmi szempontok, valamint 
a városias fejlődés szükségessé tenné 
nagyobbfokú út, gyalogjáró építését, 
amelyre azonban a korlátozott anya-
gi lehetőségek folyó költségvetésben 
csupán 58.800 P. előirányzását tet-
ték lehetővé.

Szükségesnek látszik, hogy a vá-
ros gazdasági felszerelésének és lova-
inak elhelyezésére megfelelő gazda-
sági épületek, istállók készíttessenek. 
E célra beruházásként folyó költség-

vetési évben 50.000 P. irányoztatott 
elő és kívánunk felhasználni a lehe-
tőségekhez képest.

A közellátási alap költségelő-
irányzatában a kiadások a szükség-
leteknek megfelelően irányoztattak 
elő, amely szükséget államsegély által 
lenne fedezhető.

Leventealap költségvetésében 
beruházásként állíttatott be a le-
vente gyakorlótér, lőtér, sportpá-
lya területének megszerzése és 9 
lőállásos lőtér építésére 44.000 P., 
amely szükséglet államsegély útján 
biztosítandó és amely államsegély-
ből 24.000 P. már kiutaltatott. Eme 
beruházások halaszthatatlan meg-
oldásra várnak és a terület megszer-
zésére vonatkozó tárgyalások folya-
matban vannak.

A városi szálloda építése alapnál 
az e célra felvett  600.000+235.000 
P. kölcsön ezideig fel nem használt 
összeget irányoztatott elő bevételre 
és kiadásra. Egyebekben tisztelet-
tel jelentjük, hogy a városi szálloda 
építése 1943 év folyamán befejezést 
nyert és a szálló működése már ezidő 
szerint is érezteti jótékony hatását és 
kedvező eredményekre jogosító kilá-
tást mutat.

Annak megismétlése mellett, 
hogy a költségvetés összeállításánál a 
közigazgatási folyó szükségletek biz-
tosítása mellett csak a sürgős és ha-
laszthatatlan teendők és tervek meg-
valósítását igyekeztünk összhangba 
hozni a város anyagi helyzetével és 
a lakosság teherbíró képességével, 
tisztelettel kérjük, hogy az 1944. évi 
költségelőirányzatot elfogadni mél-
tóztassék és kérjük tekintetes képvi-
selőtestületet, hogy a 42.200/1927. 
B. M. számú körrendelet 24. pontja 
alapján a költségvetés egyes fejeze-
tein belül /a címek és rovatok kö-
zött/ az esetleges hitelátruházásokat 
a szükséghez képest engedélyezni 
méltóztassék.

Csíkszereda, 
1943. december hó 15-én.

Lakatos Izra s.k. városi 
számvevőségi II. o. főtanácsos, 

számvevőségi főnök 
Szász Gerő s.k. polgármester 

Csíkszereda m. város 
közgyűlése
(...) A honvédség megkereste 

a várost, hogy tiszti lakásoknak és 
parancsnoksági épületnek az el-
helyezésére bocsásson megfelelő 
üres telket rendelkezésre. A vá-
ros megértéssel kezelte a kérdést, 
amely hivatva van a lakáshiányon 
segíteni. Ezért készséggel felajánlja 
az építkezéshez szükséges üres tel-
ket, éspedig a tiszti lakások részére 
60-szor 60 méter nagyságú telket 
a közkórház alatti sport területen, 
parancsnoki épület részére szintén 
ugyanitt gondoskodik beépítés-
re alkalmas belsőségről. Ezeket a 
területeket akkor adja át, amikor 
a sporttelep kiegészítésére beindí-
tott kisajátítások a vasúti töltésig 
befejeződnek, és sporttelep, leven-
te gyakorlótér kérdése a honvédel-
mi minisztériummal egyetértőleg 
elrendeződik.

A törvényszékkel szemben 
fekvő szőlőotthon mellett meg-
nyitandó út ügye véglegessé vált. 
Megszavaztatott 10.000 pengő 
kártalanítás a megnyitandó út he-
lyén fekvő tárgyakért. Az útépítés-
hez hozzákezdtek. (...)

Általában elmondhatjuk, hogy 
a városi költségvetés a város igen 
gyenge anyagi lehetőségeit tekint-
ve valóságos mestermű. Nem kell 
egyebet tekinteni, mint azt, hogy 
a megszaporodott gondok között 
1 millió 800.000 P. szükségletű 
összegből hasznos beruházásokra 
1 millió százezer P.-t tud fordíta-
ni és azonnal látjuk, hogy a városi 
gazdálkodás elismerésre méltó 
munkát végez. –

Egyébként, aki a városunk 
külső képét az utóbbi esztendők 
alatt figyelte, megállapította, hogy 
egyik évről a másikra a rendezett-
ségnek és a fejlődésnek olyan tem-
póját szaladta meg Csíkszereda a 
város polgárságának minden kü-
lönösebb áldozatvállalása nélkül, 
hogy az mindannyiunkat büszke-
séggel tölthet el.

Csíki Lapok, 
1943. december 19.

Írattár hargitanépe2011. december 15., csütörtök  | 7. oldal 

„Csíkszereda megyei jogú város a visszacsatolt Székelyföld földrajzi, 
úthálózati és idegenforgalmi központjában fekszik. Ennek következté-
ben rendkívüli fejlődés előtt áll” – jelentette ki a város polgármestere 
1943. december 15-én, a megyei jogú város az évi utolsó közgyűlésén, 
a következő esztendő költségvetési tervezetének előterjesztésekor, s 
majd sorolta, mi minden épül vagy fog épülni a közeljövőben. A hábo-
rút nem vette számításba. Drága tűzoltóautó megvásárlását tervezte, 
nem gondolva, hogy a tűzoltó-felszerelés (nem tudjuk, hogy épp a költ-
ségvetésben említett-e) végül is Tapolcán köt ki, akárcsak Csíkszere-
da lakosainak egy része 1944. augusztus 23-át követően. (Szász Gerő 
polgármester előterjesztése a Magyar Országos Levéltárban található 
(K150. 3526. IV. 30. tétel), a Belügyminisztérium iratai között.) „A városi 
költségvetés a város igen gyenge anyagi lehetőségeit tekintve valósá-
gos mestermű” – vélekedett ugyanakkor a Csíki Lapok újságírója, aki 
elégedetten nyugtázta a város fejlődését. Hasonló hangvételben szólni 
– még ha igaza is volt – ma igencsak furcsán hatna egy újságíró részé-
ről. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Csíkszereda rendkívüli 
fejlődésének tervezete

Szász Gerő polgármester

A MÁV-székház is a magyar világban épült


