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Előrelépések az Urbana ügyében
Politikai vitákkal tűzdelt önkormányzati ülés Székelyudvarhelyen

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Heves politikai vitákkal, sze-
mélyes támadásokkal, párt-
érdekek érvényesítésével 

és erőfi togtatásokkal tarkított ön-
kormányzati ülésen vannak túl a 
székelyudvarhelyi önkormányzati 
képviselők. Noha többször is elhang-

zott, hogy inkább a tényleges 
munkára kellene koncentrál-
ni, ez valahogy mégsem va-
lósult meg az ülésen. Többen 
is nehezményezték: közeleg 
a kampányidőszak és már 
most teljes a káosz. Talán ép-
pen ezek miatt maradt el több 

lényeges javaslat-tervezet támo-
gatása, és ezért nyúlt több mint négy 
órásra az ülés.

A hatóságok nem hagyták jóvá az 
RMDSZ-frakció azon elképzelését, 

hogy egymillió lejes törzstőke-emelés-
sel segítsen az önkormányzat a csőd-
közelbe került Urbana Rt. távhőszol-
gáltatón, így más megoldást kellett 
keresni. A hivatal munkatársai azt 
javasolták, hogy 500 ezer lejes ártámo-
gatást különítsenek el, amellyel meg-
előlegezhetik a szolgáltatót. Az elkép-
zelés nagyjából másfél órás vitát szült, 
miközben Hadnagy Gábor, a vállalat 
igazgatója kijelentette, ha nem kapnak 
segítséget az önkormányzattól, akkor 
maximum egy hónapig tudják bizto-
sítani a működésüket. Végül kompro-
misszumos megoldás született, hogy 
az említett összegen kívül további 130 
ezer lejt csoportosítanak át a támoga-
tásra. Az említett pénzt a karácsonyi 
díszekre szánt költségvetési tételből 
vonták el. Az említett határozatterve-
zeten kívül még három tétel szerepelt 
napirenden, amellyel az előterjesztők 
a szolgáltató jogi helyzetét szeretnék 
rendezni, egy későbbi, törvényes ve-

zetőtanács kinevezésével. Ezek mind-
egyikével egyetértettek a képviselők.

Maguk ellen szavaztak

Noha az RMDSZ-frakció korábban 
számtalanszor követelte, hogy a vá-

rosvezetés vásároljon területeket a 
Székely Támadt-vár körül, ám most 
nem támogatták az ezzel kapcsolatos 
határozattervezetet. Magyarázat nem 
hangzott el, így a döntésük nem telje-

sen világos. Jó hír azonban, hogy el-
készül a 48 szociális lakás a Cserehát 
negyedben, amelynek átadási név-
jegyzékét megszavazták a jelenlévők. 
Az átadásra november 4-én kerül sor. 
A képviselő-testület ülésén bemutat-
ták Szabó Sámuelt, a városháza beru-
házási osztályának új vezetőjét is.

Ismét a biciklisáv

Az előterjesztett napirendi pontok 
megvitatása után, a különféléknél 
felszólaltak a jelen lévő vállalko-
zók, akik továbbra is kifogásolják 
a Bethlen Gábor utcában felfestett 
biciklisávot, amely miatt kliense-
ik nem tudnak megállni egységeik 
előtt. Kiderült, hogy mivel korábbi 
javaslataik nem bizonyultak megfe-
lelőnek, szakembert kértek fel egy 
újabb tervrajz elkészítésére. Ezt a 
dokumentumok elkészültével egy 
bizottság fogja megvizsgálni. Jakab 
Attila városmenedzser ugyanakkor 
leszögezte, a felröppent pletykák el-
lenére – ha máshol még folynak is az 
egyeztetések – a biciklisáv Bethlen 
Gábor utcai szakaszára van engedé-
lye a hivatalnak, azt a hatóságok is 
megfelelőnek találták.

Több vita, mint megoldás volt 
az e havi ülésen
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• Átadhatók a Cserehát negyedi szociális lakások
és sikerült némi pénzt elkülöníteni a csődközeli álla-
potban lévő Urbana Rt. megsegítésére is – derült ki
a tegnapi személyeskedésekkel és vitákkal tűzdelt
önkormányzati ülésen Székelyudvarhelyen.




