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Feljelentéssel fenyeget Florea
A marosvásárhelyi polgármester hanyagsággal vádolja a tanácsosokat
• Fel fogja jelenteni a hiva-
talos szerveknél a maros-
vásárhelyi önkormányzati
képviselőket Dorin Florea
marosvásárhelyi polgár-
mester, aki azt állítja, hogy
az érintettek akadályozzák
a város működését, miat-
tuk veszélybe kerül a diá-
kok egészsége, és politikai
parancsra cselekednek,
ahelyett, hogy elvégeznék
az elvállalt feladatukat. Az
RMDSZ frakció vezetője,
Csiki Zsolt cáfolta Florea
állításait.

SIMON VIRÁG

E gynapos késéssel, de sajtó elé állt 
és ismertette álláspontját a kiala-
kult költségvetés-kiegészítési vita 

kapcsán Dorin Florea marosvásárhelyi 
polgármester. Először hétfőre hívták ösz-
sze a sajtótájékoztatót, de akkor húszper-
ces várakozás után azt mondták, éppen 
zajlik a költségvetési bizottság vitája, így 
nem kíván nyilatkozni a városvezető.

Kedden délben viszont előállt, kifejt-
ve véleményét és szidalmazva a taná-
csosokat. A városvezető elsőként arról 
beszélt, hogy a megbuktatott kormánytól 

az utolsó pillanatban megszava-
zott 24 millió lejt azért kapta a 
város, mert bizonyítani tudta, 
hogy szüksége van rá. Florea azt 
mondta, hogy 51 millió lejt kér-
tek, de annak csupán a felét kap-

ták meg, többek között fi zetések-
re, a fogyatékosokat gondozó személyek 
juttatásaira, illetve beruházásokra.

A marosvásárhelyi polgármester azzal 
vádolta, elsősorban a magyar önkormány-
zati képviselőket, hogy politikai utasításra 
nem vettek részt a legutóbbi testületi ülé-

sen, amikor a költségvetés-kiegészítésről 
kellett volna szavazzanak. Azt állítja, hogy 
a távolmaradásuk miatt a város elveszít 7 
millió euró támogatást, amit a tömbházak 
hőszigetelésére kellett volna fordítani, és 
azzal vádolja őket, hogy szintén miattuk 
nem tudtak aszfaltozni egész nyáron, továb-
bá nem tudják a közszállítási járműparkot 
felújítani, de az iskolák és óvodák szigete-
lését, korszerűsítését, a régi hőközpontok 
javítását, cseréjét is el kellett halasszák. 
„Veszélybe kerülhetnek az óvodások, isko-
lások, amiatt, hogy a tanácsosok nem sza-
vazták meg a beütemezett munkálatokhoz 
szükséges pénzösszeget. De nem hagyták 
jóvá az őszi fametszésekre, fakivágásokra 
szükséges összeget sem. Ki fog azért felelni, 
ha a fák emberekre, gépkocsikra dőlnek?” – 
tette fel a kérdést Florea. 

A polgármester szerint nem igaz, hogy 
nincs pénze a városnak, hiszen éppen a 
képviselők döntöttek arról, hogy 20 millió 
lejt elhelyeznek a tartalékalapban. Florea 
szerint az államkincstár és a közpénzügyi 

igazgatóság nem engedi meg, hogy olyan 
szerződéseket kössenek és olyan munkála-
tokat rendeljenek meg, amire nincs anyagi 
fedezetük. Arról is beszélt, hogy a költség-
vetés-kiegészítés elnapolása miatt nem tud-
ták törleszteni a banki kölcsönöket, ami je-
lentős késedelmi kamatokat ró majd a város 
költségvetésére. Fel fogja jelenteni az állami 
szerveknél az önkormányzati tanácsosok 
egy részét, kérve, hogy vonják őket felelős-
ségre, amiért akadályozzák a város műkö-
dését – nyilatkozta a polgármester.

A Székelyhon megkeresésére Csiki Zsolt, 
a képviselő-testület RMDSZ frakciójának 
a vezetője, a költségvetési bizottság tagja 
elmondta, hogy az októberi költségvetés-ki-
egészítéskor, a szakbizottsági üléseken 
kézhez kapott anyagok szerint Dorin Florea 
nemcsak a kormánytól kapott 24 millió lejt 
akarta elkölteni, hanem ezen felül még 70 
millió lejt. „Odafi gyeléssel és felelősséggel 
megnéztük az összegeket és kiderült szá-
munkra, hogy a városvezetés olyan pénzt is 
el akar költeni, ami még nincs a város pénz-

tárában – az előző évi számítások alapján 
fog állítólag befolyni év végéig adókból, 
illetékekből, régi tartozásokból. De senki 
nem garantálja, hogy ez így lesz. Ezért he-
lyeztünk át a szakbizottsági ülésen 20 millió 
lejt a tartalékalapba, azzal a feltétellel, hogy 
ha valóban befolyik az az összeg, amire a 
városvezetés számít, akkor novemberben 
majd egy újabb költségvetés-kiegészítéskor 
rendelkezünk felette” – mondta Csiki Zsolt, 
aki szerint nem igaz, hogy az iskolák szük-
ségleteire nem hagytak jóvá elég pénzt, hi-
szen az eredeti költségvetésben is volt erre 
pénz, s az augusztusi kiegészítéskor is meg-
szavazták a szükséges összegeket. Csiki azt 
mondja, ha a polgármester és a városveze-
tés kérésének eleget téve szavaznák meg a 
költségvetés-kiegészítést, csapdahelyzetbe 
kerülne a város, hiszen több millió lejes ki-
adást kellene maga előtt görgessen.

A vitatott költségvetés-kiegészítés az 
októberi, soron következő tanácsülés na-
pirendjén szerepel, vagyis csütörtökön 
fognak erről dönteni.

Dorin Florea polgármester és 
személyes tanácsadója Claudiu Maior
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Nem kell többé Marosvásárhelyre utazniuk azoknak a 
szászrégenieknek és környékbelieknek, akik útlevelet 
szeretnének igényelni. A Maros megyei útlevélosztály 
2016-ban megszüntetett szászrégeni irodája újból 
fogadja az érdekelteket – tájékoztatta a sajtót Daniela 
Nicușan, a megyei útlevélosztály vezetője. Ahhoz, 
hogy az iroda újból elkezdhesse a tevékenységét, két 
személyt alkalmaztak, mindketten rendőrakadémiát 
végeztek. A régeniek, illetve a környező települések 
lakóinak az útlevél-igénylési kérelmeit kétheten-

te, csütörtökönként fogadják 9 és 14 óra között a 
polgármesteri hivatal épületében működő irodá-
ban. A kérelmezés mellett az elektronikus útlevelek 
átvétele is ezeken a napokon zajlik. Ahogy Nicușan 
megjegyezte, a megyei útlevélosztály két munkatársa 
kéthetente Szászrégenben tevékenykedik, szállítja a 
már elkészült iratokat, ugyanakkor átveszi a kérvé-
nyeket. Az érdekeltek egyébként kérvényezhetik azt 
is, hogy futár szállítsa házhoz az útlevelet. Az eddigi 
tapasztalat szerint alkalmanként negyven útlevélké-

relmet vesznek át Szászrégenben. Maros megyében az 
útlevelek mintegy húsz százalékát a segesvári és di-
csőszentmártoni kihelyezett irodákban kérelme-
zik. Ahogy az útlevélosztály főnöke elmondta, 
2018 óta csökkent az ideiglenesútlevél-igény-
lők száma, viszont egyre többen vannak, akik 
az elektronikus iratot kérlemezik, amit már 
10 éves érvényességgel állítanak ki. Naponta 
60-70 személy igényel útlevelet, de ez a nyári 
hónapokban meghaladta a százat is. (Antal Erika)

• RÖVIDEN

Újból igényelhető útlevél Szászrégenben
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