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LÉPNIE KELL SZÉKELYUDVARHELY POLGÁRMESTERÉNEK AZ ELŐDJE ÁLTAL ALAPÍTOTT ÚJSÁG ÜGYÉBEN

Behajtanák a „Bunta-lap” okozta kárt

Kamatostól kell megtéríteni a médiavállalkozás okozta több mint 500 ezer lejes kárt

Az Udvarhely napilap székhelye előtt még mindig áll a névtábla, bár a lap már 2016-ban megszűnt

Lapkiadásból keletkezett kárt 
kell visszatéríteni a székelyud-
varhelyi városkasszába jogerős 
ítélet alapján. Csak az nem 
egyértelmű, hogy kinek kell 
kifi zetnie a jelentős összeget.

 » KOVÁCS ESZTER

J ogerős bírósági ítélet alapján 
eredeti formájában kell végrehaj-
tani a számvevőszék döntését, 

így Székelyudvarhely polgármeste-
rének be kell hajtania azt a mintegy 
500 ezer lejt, amellyel a „Bunta-lap-
ként” elhíresült napilapot kiadó 
Udvarhelyi Média Kft . károsította 
meg a várost. Azt viszont nem tudni, 
hogy kinek kell kifi zetnie a jelentős 
összeget. A számvevőszék koráb-
bi – a 2013-ban alapított, 2016-ban 
megszűnt médiavállalkozást érin-
tő – vizsgálata eredményeként arra 
kötelezte Udvarhely elöljáróját, hogy 
teljes egészében mérje fel a keletke-
zett kárt, és intézkedjék a teljes ösz-
szeg maradéktalan visszaszerzése 
érdekében. A város közigazgatási 
eljárásban támadta meg a dokumen-
tumot, ám pert veszített. Az ügyet 
tovább bonyolítja egy másik szál: a 
cég felszámolására irányuló eljárás, 
amelyet Gálfi  Árpád jelenlegi elöljá-
ró kezdeményezett. A polgármester 
a cégbíróságtól kérte a vállalkozás 
felszámolását, illetve hogy az eljá-
rás folyamán térítsék meg a várost 
ért kárt. A bíróság 2018 októberében 
kinevezte a csődbiztost, aki 2018 de-
cemberében kérte a cég hitelezőitől, 
hogy nyújtsák be követeléseiket, en-
nek Székelyudvarhely polgármesteri 

hivatala akkor eleget is tett. „Jelenleg 
a csődbiztos és az ő munkája alapján 
a bíróság dönt a továbbiakról” – 
mondta el kérdésünkre Ember Attila, 
a hivatal referense.

Ellenzett újságalapítás
Székelyudvarhely önkormányzati 
testülete 2013-ban, Bunta Levente 
polgármestersége idején alapította 
az Udvarhely napilapot kiadó Ud-
varhely Média Kft .-t. A „Bunta-lap-
ként” elhíresült újság kiadását már 
akkor ellenezték az Erdélyi Magyar 
Néppárt és a Magyar Polgári Párt 
tanácsosai, és később is folyamato-
san tiltakoztak a lap kiadása ellen, 
amely végül 2016 elejéig jelent meg. 
Működése idején a városvezetés a 
törzstőke mellett több ízben duz-
zasztotta a cég költségvetését. A 
számvevőszék 2016 májusában vizs-

gálta ki az önkormányzati tulajdon-
ban lévő Udvarhelyi Média Kft . bő 
kétéves működését: hosszas elem-
zésben tárta fel a médiavállalkozás 
addig homályos pénzügyi hátterét. 
Mint megállapították, a cég egyet-
len tevékenysége a lapkiadás volt; 
2014 végén 152 ezer lejnyi bevételt 
jegyzett, működési költsége viszont 
meghaladta a 478 ezer lejt – a vesz-
teség több mint 326 ezer lejt tett ki. 
Noha 2015 végén a helyi tanács 800 
ezer lejre emelte a médiabiznisz tör-
zstőkéjét, a helyzet nem javult. A 
számvevőszék megállapította, hogy 
2015 végén az előző évinél is keve-
sebb, mindössze 149 ezer lejes be-
vétele volt a cégnek, miközben mű-

ködési költsége 678 ezer lejre nőtt, 
vagyis majdnem 529 ezer lejes hiány-
nyal zárta az évet. A cég két év alatt 
összesen 855 268 lejt emésztett fel 
a város pénzéből. A számvevőszék 
summázásként összesen 529 344 
lejes veszteséget állapított meg, a 
helyzetet összefoglaló dokumentum 
szerint a cég ennyivel károsította 
meg a főhitelezőt, azaz a várost.

„Mellékes” rendellenességek
Az ellenőrző szerv egyébként a kft . 
2014 és 2015 közötti vezetését sem 
találta rendben, hiszen (mivel köz-
pénzből működött) az előírások 
értelmében legalább öt személyből 
álló vezetőtanácsnak kellett volna 
irányítania. Ennek ellenére 2014-
ben és 2015-ben a cég vezetéséért 
öt helyett folyamatosan mindössze 
egy személy felelt: 2014-től 2015. no-

vember 2-áig Farkas György akkori 
városmenedzser (a médiavállalko-
záson belül ezért nem kapott mun-
kabért), majd feladatait Molnos 
Zoltán vette át (ám az átvétel törvé-
nyessége is kétséges). A számvevő-
széki összegzés szerint a vállalkozás 
adminisztrátora köteles lett volna 
végrehajtani a tulajdonosi jogkörrel 
rendelkező helyi önkormányzat vo-
natkozó határozatait, ugyanakkor 
az előírások értelmében egyebek 
mellett nyilvános költségvetést, 
marketingstratégiát is kellett volna 
készítenie. Ráadásul a polgármeste-
ri hivatal Bunta Levente mandátu-
ma alatt 10 ezer lejes reklámszerző-
dést kötött a város saját újságjaként 
közpénzből fenntartott lappal, ami-
nek értelmében különböző hirdeté-
sek, közlemények jelentek meg.

A számvevőszék azt is megálla-
pította, hogy az Udvarhelyi Média 
Kft . vezetősége sosem dolgozott ki, 
illetve soha nem terjesztett a helyi 
önkormányzat döntéshozó testülete 
elé üzleti tervet, amely tartalmazta 
volna a cég teljesítményére, vezetési 
stratégiájára vonatkozó elképzelé-
seket. Az átláthatóságot illetően is 
több kihágást észleltek: az Udvarhe-
lyi Média Kft . pénzügyi helyzetére 
vonatkozó információkat nem tet-
ték közzé, és az önkormányzat sem 
igényelte ezeket, ebből adódóan 
nem is publikáltak éves jelentést a 
közpénzből működtetett médiabiz-
nisz tevékenységéről. A számvevő-
szék a 2014–2015-ös időszakban jog-
talanul megemelt törzstőke, az 500 
ezer lej és annak kamatai behajtá-
sára szólította fel Székelyudvarhely 
polgármesteri hivatalát. Utóbbi jogi 
útra terelte az ügyet, ám 2018-ban 
pert vesztett: a közigazgatási eljá-
rásban született jogerős ítélet sze-
rint a számvevőszéki döntést eredeti 
formájában végre kell hajtani.

A számvevőszéki határozat ne-
vek nélkül kötelezi a polgármestert 
(mint Székelyudvarhely megyei 
jogú város fő hitelutalványozóját) 
arra, hogy az összes megállapított 
szabálytalanság miatt keletkezett 
kárt teljes mértékben felmérje, és 
gondoskodjon a visszatérítéséről.

 »  A számvevő-
szék 2016 máju-
sában vizsgálta 
ki az önkormány-
zati tulajdonban 
lévő Udvarhelyi 
Média Kft. bő 
kétéves műkö-
dését: hosszas 
elemzésben tárta 
fel a médiavállal-
kozás addig ho-
mályos pénzügyi 
hátterét.  

 » Ráadásul a 
polgármesteri 
hivatal Bunta Le-
vente mandátuma 
alatt 10 ezer lejes 
reklámszerződést 
kötött a város 
saját újságjaként 
közpénzből fenn-
tartott lappal, 
aminek értelmé-
ben különböző 
hirdetések, 
közlemények 
jelentek meg.
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 » RÖVIDEN

Hóvihar akadályozza a tanítást 
Erdély két megyéjében
Szünetel az oktatás csütörtökön és 
pénteken 49 Kolozs és Máramaros 
megyei tanintézetben. A tanügymi-
nisztérium tájékoztatása szerint a 
kedvezőtlen időjárási körülmények 
miatt két Kolozs megyei és 47 Mára-
maros megyei tanintézetben nincs 
tanítás az említett napokon. Az in-
tézkedésről a szerdai nap folyamán 
értesítette a szaktárca a megyei 
tanfelügyelőségeket – közölte az 
Agerpres hírügynökség. Ugyan-
akkor az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) arra fi gyelmeztet, 
hogy csütörtök délután hóvihar 
várható Beszterce-Naszód, illetve 
Máramaros megye hegyvidékein. 
A meteorológusok elsőfokú (sárga 
jelzésű) fi gyelmeztetése szerint az 
említett két megye hegyvidéke-
in, különösen 1800 méter fölötti 
magasságokban hóviharokra kell 
számítani, a szél sebessége elérheti 
a 90–100 km/órát. A hóvihar a 
látótávolságot is nagyon csökkenti.

Statisztikai adatbázist
indított útjára az RMDSZ
Erdélystat néven statisztikai 
szolgáltatás beindítását jelentette 
be csütörtökön Kolozsváron az 
RMDSZ. Az oldalon az Erdélyre és a 
romániai magyar közösség helyze-
tére vonatkozó statisztikai adatok, 
illetve erdélyi intézmények tárháza 
lelhető fel. Porcsalmi Bálint, a szö-
vetség ügyvezető elnöke elmondta: 
az Erdelystat.ro portál magyar nyel-
ven és magyar szempontok szerint 
rendezve tesz közzé olyan hivatalos 
romániai statisztikai adatokat, 
amelyek nyilvánosak ugyan, de 
esetenként nehezen elérhetők. Az 
RMDSZ kezdeményezésére létre-
hozott portál – melyet a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával az Isko-
la Alapítvány működtet – az erdélyi 
magyar intézmények világáról is 
eligazítást kíván nyújtani felhasz-
nálóinak. Az adatbázis folyamatos 
bővítése mellett az angol nyelvű 
változat elindításán is dolgoznak. 
Barna Gergő szociológus elmondta: 
négy területről kívánnak adatokat 
közzétenni. Összegyűjtik a portálra 
az erdélyi demográfi ai adatokat, az 
önkormányzatok infrastruktúrára, 
költségvetésre vonatkozó adatait, 
az oktatással kapcsolatos statisz-
tikákat, és a GDP-re, foglalkozta-
tottságra, jövedelmekre vonatkozó 
gazdasági adatokat is közzé kí-
vánnak tenni. Az oktatás terüle-
tén a beiskolázási számokat és a 
vizsgaeredményeket is fi gyelemmel 
kívánják követni. A portál a ko-
lozsvári Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézettel partnerségben publikálja 
a romániai magyar intézmények 
adatbázisát. Horváth István, az 
intézet igazgatója elmondta: évek 
óta dolgoznak az intézménytár 
kialakításán, és számos problémát 
sikerült már leküzdeniük. Egyelőre 
a romániai magyar nyelvű felsőok-
tatásra, médiára és könyvkiadásra 
vonatkozó adatok kerültek fel a 
portálra, de szándékukban áll a 
táncházakat, a kulturális és a gon-
dozó intézményeket is felleltározni. 
Az MTI kérdésére Porcsalmi Bálint 
elmondta: a portál létrehozására és 
az első évi működtetésére száz-
ezer eurónak megfelelő összeg áll 
rendelkezésre.




