
2019.  DECEMBER 3. ,  KEDD4 A K T U Á L I S #bíróság  #alpolgármester  #támogatás

Elutasították Makkai kérését
A volt alpolgármester nem térhet vissza tisztségébe
• Visszautasította a
bíróság hétfőn Makkai
Gergely leváltott maros-
vásárhelyi alpolgármes-
ter azon kérését, hogy
nyilvánítsák semmisnek
a lemondatásáról szóló
tanácsi határozatot. Az
ítélet nem jogerős, a volt
alpolgármesternek joga
van fellebbezni.

SIMON VIRÁG

A Makkai Gergely alpolgár-
mester lemondatásáról 
szóló döntést októberi so-

ros ülésén hozta meg a marosvá-
sárhelyi önkormányzati képvise-
lő-testület. A volt alpolgármester 
azonban nem értett ezzel egyet, 
és közigazgatási bírósági eljárás 
során megtámadta a döntést, an-

nak érvénytelenítését kér-
ve. Lépését a Székelyhon-
nak akkor azzal indokolta, 
hogy ez becsületbeli kér-
dés számára.

A Maros Megyei Törvény-
széken megtartott tegnapi 

tárgyaláson az önkormányzati 
testületet Peti András RMDSZ-es 
önkormányzati képviselő, jogász 
képviselte. Alapvetően a városháza 
kellett volna jogászt biztosítson, aki 
védi a tanácsosok álláspontját, ha-
tározatát, de a választott képviselők 
jobbnak látták, hogy közülük valaki 
tegye ezt meg. 

Törvényes volt

Mint a Székelyhonnak Peti András 
elmondta, a bíróságon azzal érvelt, 

hogy az alpolgármestert a tanácsosok 
választották meg így nekik joguk van 
lemondatni őt. „Elmondtam, hogy 
mi minden törvényes előírást betar-

tottunk. A határozattervezetet a vá-
lasztott képviselők 1/3-a nyújtotta be, 
közzétettük, hogy mindenki tanulmá-
nyozhassa, szavazáskor a tanácsosok 

2/3-a szavazott igennel. A prefektúra 
jogászai is megvizsgálták és semmi 
kivetnivalót nem találtak” – ismer-
tette. Peti Andrástól azt is megtudtuk, 
hogy Makkai Gergelyt ügyvéd kép-
viselte és többek között azért kérte a 
lemondatásáról szóló határozat visz-
szavonását, mert véleménye szerint 
a határozatban nem indokolták meg, 
hogy milyen vétségeket követett el, 
mi alapján mondatták le. Peti András 
ennek kapcsán kifejtette, az alpolgár-
mester alkalmazója a polgármester, 
így csak ő indíthat ellene fegyelmi 
eljárást, de ez esetben nem ez tör-
tént. Az alpolgármestert maguk kö-
zül választották meg a tanácsosok, 
így ők, mivel elégedetlenek voltak 
munkájával és azzal, hogy hogyan 
képviselte a közösség érdekeit a vá-
ros vezetőségében, megvonták tőle 
a bizalmat, lemondatták. 

A bíróság sürgősségi esetként 
kezelte ezt az ügyet, így már dön-
tés is született. Ennek értelmében 
elutasították Makkai kérését, s ez 
azt jelenti, hogy a lemondatásáról 
szóló határozat érvényben marad. 
Az ítélet nem jogerős, Makkai Ger-
gelynek 5 napja van fellebbezni 
a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához. 
Megpróbáltuk telefonon elérni a 
volt alpolgármestert, hogy megkérd-
dezzük álláspontját, de hívásunkra 
nem válaszolt. Peti Andrástól azt is 
megtudtuk, hogy Makkai Gergely 
továbbra is RMDSZ-es önkormány-
zati képviselő maradhat.

Hiába ragaszkodik az alpolgármesteri 
tisztséghez Makkai, nem térhet vissza a 
városházára
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S IMON VIRÁG

A Magyary Előd RMDSZ-es taná-
csos által benyújtott határo-

zattervezet szerint azok a családok 
részesülhetnek a 2000 lejes egyszeri 
támogatásban, amelyekben a szü-
lőknek marosvásárhelyi lakcímük 
van, az elmúlt 12 évben mindketten 
dolgoztak, gyermekük pedig a ma-
rosvásárhelyi szülészeten jött a vi-
lágra. A kérvényt, amelyhez csatolni 
kell a szülők személyazonossági iga-
zolványának másolatát (az eredetit is 
be kell mutatni), a gyermek születési 
bizonyítványát és egy-egy igazolást a 

munkahelyről, a gyermek születésé-
től számított egy hónapon belül kell 
benyújtani.

165 család fogja megkapni 
a 2000 lejt

Mint Cosmin Blaga városházi saj-
tószóvivő elmondta, az áprilisban 
elfogadott határozat alapján eddig 
212 kérvényt nyújtottak be a szo-
ciális igazgatósághoz. Az egyszeri 
alkalommal nyújtott 2000 lejes tá-
mogatás kifi zetésére mostanáig nem 
volt pénz, a múlt héten elfogadott 
költségvetés-kiegészítés során azon-
ban jóváhagytak egy összeget erre a 
célra. „Az elfogadott összeg nem elég 

minden támogatás kifi zetésére, szá-
mításaink szerint egyelőre 165 család 
fogja megkapni a 2000 lejt. Ez azt 
jelenti, hogy idén azok kapják meg, 
akik szeptember 26-áig nyújtották 
be kérésüket. A többi igénylésnek és 
azoknak, amelyek ezután érkeznek, 

csak jövőre tudunk eleget tenni” – 
nyilatkozta Cosmin Blaga.

Örökbefogadás esetén is jár

Az áprilisban elfogadott határoza-
tot némiképp kiegészíti a Szabad 

Emberek Pártjának tanácsosa, 
Radu Bălaș által benyújtott és no-
vemberben elfogadott határozatter-
vezet, melynek értelmében azok is 
részesülnek a 2000 lejes babatámo-
gatásban, akik Marosvásárhelyen 
örökbe fogadnak gyerekeket. Bălaș 
elmondta, évente 10, legfeljebb 20 
örökbefogadás van Marosvásárhe-
lyen, így ez a kiadás nem terheli 
meg a költségvetést. Az egyszeri 
támogatással arra szeretnék bátorí-
tani a családokat, hogy fogadjanak 
örökbe árva gyermekeket, illetve 
elismerik azokat, akik ezt már meg-
tették. Ez a határozat 2020 januárjá-
tól lép életbe.

Babatámogatás Marosvásárhelyen: egyelőre 165 család örülhet
• Marosvásárhelyen már áprilisban elfogadtak egy
határozattervezetet, mely szerint a születendő gyer-
mekek családjai 2000 lejes egyszeri támogatást kap-
hatnak. Pénz azonban eddig nem volt rá. Most lett,
de nem elegendő.

Minden marosvásárhelyi csecsemő 
családja egyszeri támogatásban részesül
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