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Megkétszereződött az el-
múlt öt évben Három-
széken a prefektúra ál-

tal kifogásolt, ennek nyomán pe-
dig törvénytelennek ítélt helyi és 
megyei tanácshatározatok, pol-
gármesteri rendeletek száma. 
A közigazgatásban dolgozó il-
letékesek szerint azonban eb-
ből nem kell arra következtetni, 
hogy az önkormányzatok rosz-
szul végzik a munkájukat, sok-
kal inkább arról lehet szó, hogy 
a kormányhivatalok túlbuzgó-
ak, sokszor épp a kisebbségi 
nemzeti érdekeltségű határo-
zatokat kifogásolják, ráadásul 
nem is vonhatóak felelősségre. A 
prefektúrák ugyanis jogilag ak-
kor sem kérhetőek számon, ha 
a közigazgatási bíróság úgy íté-
li meg, hogy alaptalanul akadé-
koskodtak. Erre Horváth Anna, 
Kolozsvár volt alpolgármestere, 
az RMDSZ önkormányzatokért 
felelős ügyvezető alelnöke hívta 
fel a figyelmet. Mint rámutatott: 
a prefektúrák kifogása nyomán 
törvénytelennek ítélt határoza-
tokra vonatkozó statisztikák 
nem reálisak, amíg Romániában 
az ellenőrző szervek nem tar-
toznak senkinek felelősséggel 
akkor sem, ha alaptalanul aka-
dályozzák a helyi közigazgatá-
si munkát. Holott amikor a kor-
mányhivatal megtámad egy el-
fogadott dokumentumot, annak 
hatályát a jogerős bírósági íté-
let meghozataláig felfüggesztik, 
ez akár anyagi károkat is okoz-
hat a közösségnek. Amennyiben 
a bíróság a helyi közigazgatási 
egység javára dönt, ennek sem-
milyen következménye nincs a 
prefektúrára nézve – hangsú-
lyozta Horváth Anna. Hasonló a 
helyzet a Számvevőszékkel is. 
Ilyen körülmények között tör-
ténhet meg például, hogy a Fehér 
megyei prefektúra túlzás nélkül 
szinte mindegyik nagyenyedi 
tanácshatározatot megtámad-
ja, ennek hátterében a volt al-
polgármester szerint minden 

bizonnyal a nemzeti liberális 
párti (PNL) polgármester irán-
ti „szimpátia” állhat. „Jó, hogy a 
prefektúra gondos, őrző figyel-
me mellett megelőzhetőek a tör-
vénytelenségek, ám felelősség-
gel kellene dönteniük, és követ-
kezményekkel kellene járnia an-
nak, ha tévednek, így alaposab-
ban mérlegelnének” – magya-
rázta Horváth Anna.

Antal: túlbuzgóság és kettős 
mérce is tapasztalható

Hasonlóan vélekedik Antal Ár-
pád sepsiszentgyörgyi polgár-
mester, a Székelyföldi Regioná-
lis Önkormányzati Tanács el-
nöke, aki egyetért azzal, hogy 
túlbuzgóság tapasztalható a 
prefektúrák részéről, szerinte 
ugyanakkor kettős mérce is tet-
ten érhető, hiszen a kormány-
megbízottak elsősorban a ma-
gyar elöljárók, nem pedig a szo-

ciáldemokrata (PSD) polgármes-
terek, tanácselnökök által veze-
tett önkormányzatok munkájá-
nak szentelnek kiemelt figyel-
met. Horváth Annához hason-
lóan Antal Árpád is kitért arra, 
hogy ez a jelenség más közpon-
ti intézmények, például a Szám-
vevőszék, illetve Kovászna me-
gyében a fogyasztóvédelmi ható-
ság esetében is megfigyelhető. A 
székelyföldi elöljáró rámutatott: 
alkotmánybírósági döntés szü-
letett arról, hogy a prefektúrák 
nem vizsgálhatják egy helyi dön-
tés célszerűségét, szigorúan 
csakis a törvényességi szem-
pontokat vehetik figyelembe, 
ezt azonban gyakran figyel-
men kívül hagyják. Antal pél-
daként hozta fel: a kormányhi-
vatalnak nem áll hatáskörében 
felülvizsgálnia azt, hogy egy ter-
vezetet a testület 15 vagy 45 na-
pos közvitára ír ki, ennek eldön-
tése az önkormányzat felada-
ta. A polgármester hangsúlyoz-
ta: a prefektúrák minden olyan 
döntést kiemelt figyelemmel kí-
sérnek, amely a nemzetpoliti-
kára vagy a magyarországi tá-
mogatásokra vonatkozik. „Min-
den olyan határozatot, amelyben 
a magyar érdek vagy a magyar-
országi támogatás jelen van, ki-
emelten figyelnek. Például a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemre, a Székely Mikó 

Kollégiumra vagy a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémiára vonatko-
zó dokumentumokat” – magya-
rázta Antal Árpád.

A volt prefektus nem érti
a jelenséget

Ehhez képest nem talál ma-
gyarázatot a törvénytelennek 
ítélt tanácshatározatok szá-
mának növekedésére Ladányi 
László Zsolt, aki Hargita megye 
alprefektusa, majd prefektusa 
is volt néhány éve. Ladányi el-
mondta: az önkormányzati kép-
viselő-testületek általában ruti-
nosak, nehéz elhinni, hogy té-
vednek, ezért érthetetlen a ten-
dencia. Ladányi rámutatott: az 
elmúlt időszakban módosult 
közbeszerzési törvény kapcsán 
még becsúsznak hibák, hiszen 
az előírások bonyolultak, de „a 
tanácshatározatok, polgármes-
teri rendeletek előkészítését jól 
tudják”. Elmondása szerint a 
prefektúrán a jogi szakosztály 
foglakozik a tanácshatározatok 
törvényességének elemzésével, 
ezeket formai és tartalmi téve-
dések miatt is megtámadhatják. 
A prefektus felülbírálhatja a jo-
gi osztály javaslatát, de Ladányi 
szerint jellemzően nincs idő ar-
ra, hogy mindegyik határozatot 
személyesen átnézze. Hozzá-
tette: amikor ő volt prefektus, a 

kormányhivatal a közigazgatási 
bíróságon 95 százalékban meg-
nyerte az ügyeket. Ugyanakkor 
úgy látja, fontos a kommuniká-
ció, a prefektúrának előbb je-
leznie kell, ha rendellenessé-
get talál, a közigazgatási egy-
ségeknek pedig joguk van vála-
szolni, ha meglátásuk szerint a 
kormányhivatal téved, és csak 
végső esetben kellene az ügy-
nek a közigazgatási bíróság elé 
kerülnie.

Két határozatot támadtak meg 
előzetes egyeztetés nélkül

Sebastian Cucu, Kovászna me-
gye prefektusa nemrég a 2017-
es év mérlegét megvonva szá-
molt be arról, hogy az elmúlt öt 
évben folyamatosan növekedett 
a törvénytelen határozatok, ren-
deletek száma. Míg 2013-ban az 
önkormányzatok nyolcvan, tör-
vénytelennek ítélt dokumentu-
mot bocsátottak ki, ami az ösz-
szes határozat és rendelet 0,40 
százaléka volt, az elmúlt évben 
ezek száma 184-re emelkedett 
megközelítve az 1 százalékot. A 
prefektúra felszólítására 157 ha-
tározatot visszavontak – 109 he-
lyi és 5 megyei tanácshatáro-
zatot, valamint 43 polgármeste-
ri rendeletet. A fennmaradó 27 
esetben a prefektúra a közigaz-
gatási bíróságon támadta meg az 
elfogadott határozatokat, ebből 
kettőt előzetes egyeztetés nél-
kül: az egyik az autonóm Szé-
kelyföld létrehozására vonatko-
zó döntés, a másikról pedig csak 
annyit árult el Cucu, hogy annak 
jogi következményei lettek vol-
na. A kormánymegbízott azt is 
elmondta: a leggyakrabban ta-
pasztalt törvénytelenségek kö-
zött volt a választott helyi dön-
téshozók statútumának figyel-
men kívül hagyása, az átlátha-
tósági törvény által előírt pro-
cedúra be nem tartása és a köz-
igazgatási törvény azon előírá-
sának megszegése, hogy min-
den hivatalos dokumentumot ro-
mán nyelven kell kiállítani. Elő-
fordult az is, hogy a helyi adók 
és illetékek megállapításakor 
nem tettek eleget az adótörvény-
könyv előírásainak, visszame-
nőleg törvénytelenül akadályoz-
tak egy határozatot, nem tartot-
ták be a bértörvényt, illetve nem 
illeszkedtek be a költségvetésbe.

BÍRÓ BLANKA

Történelmi előrelépést hozhat 
Magyarország energiabiztonsá-
gában a magyar–román együtt-
működés – mondta az MTI-nek 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter Bukarest-
ben, miután találkozott Teodor 
Meleşcanuval, a román diplo-
mácia vezetőjével.

A román és a magyar külügy-
miniszter a hétfői, bukaresti ta-
lálkozón megállapodott abban, 
hogy Románia 2020-ra megte-
remti a Magyarországra irá-
nyuló gázexport műszaki fel-
tételeit, 2022-től pedig lehető-
ség nyílik jelentős mennyisé-
gű, a Fekete-tengeren kitermelt 
gáz Magyarországra szállítá-

sára, miután magyar vállalatok 
kötötték le a gázszállítási útvo-
nal teljes, évi 4,4 milliárd köb-
méteres szállítási kapacitását. 
„Ez az első olyan alkalom az 
utóbbi néhány évtizedben, ami-
kor Magyarország nagy meny-
nyiségben tud gázt vásárolni 
új, nem Oroszországhoz köthe-
tő forrásból” – mutatott rá a kül-
ügyminiszter.

A román fél vállalta, hogy 
2020-ig megépítik azokat a 
kompresszorokat, amelyek se-
gítségével évente 1,75 milliárd 
köbméternyi gázt lehet majd 
Magyarországra szállítani, és 
2022-re bővítik ki a kapacitást 
úgy, hogy évi 4,4 milliárd köb-

méter gázt vásárolhat majd az 
ExxonMobil és az OMV által ki-
termelt földgázból. „Magyaror-
szág kormánya azt a döntést 
hozta, hogy megépítjük a vá-
rosföldi központi magyarorszá-
gi gázelosztó és a Vecsés között 
hiányzó gázvezeték-szakaszt, 
Vecsésre jön be ugyanis a ma-
gyar–szlovák összeköttetés így 
gyakorlatilag Magyarország az 
észak-déli gázfolyosó még hi-
ányzó részét megépíti, hozzá-
járulva ahhoz, hogy végre ne 
csak kelet-nyugati irányú gáz-
szállítás legyen lehetséges Kö-
zép-Európában, hanem a nem-
zetbiztonság miatt rendkívül 
fontos észak-déli is” – magya-

rázta a külgazdasági és külügy-
miniszter.

A tárcavezető beszámoló-
ja szerint egyetértés van Ma-
gyarország és Románia között 
abban is, hogy a térség első 
TGV-típusú gyorsvasúti ösz-
szeköttetése Budapest és Ko-
lozsvár között épüljön meg. Be-
jelentette: a magyar kormány 
egymilliárd forintot hagyott jó-
vá a Budapest–Kolozsvár kö-
zötti vasútvonalterv megvaló-
síthatósági tanulmányának el-
készítésére. „A román fél sze-
retné ezt a vonalat Bukarestig 
meghosszabbítani: ez nekünk 
nincs ellenünkre” – jegyezte 
meg Szijjártó Péter.

Megállapodás van abban, 
hogy a magyar–román határon 
épült tíz kisléptékű, ideiglenes 
határátkelőhely közül kettő ha-
marosan állandó nyitva tartá-
súvá váljék: az ehhez szüksé-
ges jogi, technikai előkészüle-
teket a két kormány megkezdte.

Szijjártó Péter az ukrán ok-
tatási törvényről és a kétolda-
lú kapcsolatokban napirenden 
lévő kisebbségi kérdésekről is 
egyeztetett Bukarestben. Lá-
togatása alkalmával a magyar 
külügyminiszter a kétkama-
rás román parlament házelnö-
keivel és Kelemen Hunorral, az 
RMDSZ elnökével is megbeszé-
lést folytat.

A kormányhivatalok különös figyelmet szentelnek a magyar vezetésű önkormányzatoknak

Nem kérik számon a prefektúrákat

Szijjártó Péter Bukarestben: gázexportról és gyorsvasútról egyeztetett

Túlbuzgónak tartják a helyi közigazgatásban 

dolgozó illetékesek a prefektúrákat, amelyek az 

utólagos számonkérés alól mentesülve támad-

ják meg kedvük szerint a helyi és megyei taná-

csok által elfogadott határozatokat, ezzel sok-

szor anyagi kárt okoznak a közösségnek.

A magyar megyék prefektusai sokszor nem partnert, hanem ellenséget látnak a helyi önkormányzatokban
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