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Helyi rendőrség másképp
Nem lesz igazgató, csak osztályvezető
• Nem igazgató, 
hanem osztályveze-
tő fogja irányítani a 
csíkszeredai helyi 
rendőrséget, amely 
nem lesz önálló jogi 
személyiségű intéz-
mény, hanem a pol-
gármesteri hivatal 
egyik osztályaként 
működik majd.

KOVÁCS ATTILA

V áltoztatott a csíkszeredai 
önkormányzat a megalakí-
tani tervezett helyi rendőr-

ség szervezeti felépítésén. Miután 
tavaly augusztusban az intézmény 
igazgatói tisztségére kiírt verseny-
vizsga eredménytelenül zárult, az 
indokolatlanul soknak tartott vizs-
gaanyagot csökkentették, és az 
önkormányzati képviselő-testület 

úgy döntött, hogy az ezután 
jelentkezőknek kevesebb 
törvényből és jogszabály-
ból kell vizsgázniuk. Az 
írásbeli és a szóbeli vizsga 

mellett ugyanakkor a sza-
bályzatban bővítették a verseny-
vizsgát egy fizikai állóképességet 
felmérő próbával, a Cooper-teszt-
tel, amely szerint a jelentkezőnek 
12 perc alatt a lehető legnagyobb 
távolságot kell megtennie fut-
va. Az újabb intézményvezetői 
versenyvizsga kiírása azonban 
elmaradt, később pedig a város-
atyák úgy döntöttek, hogy további 
változtatások szükségesek. Így a 
helyi rendőrség már nem lesz ön-
álló jogi személyiségű intézmény, 

amelyet igazgató vezet, hanem a 
polgármesteri hivatal egyik osz-
tályaként működhet – ismertette 
kérdésünkre Füleki Zoltán. Az al-
polgármester szerint ezt a változ-
tatást a helyi rendőrség létrehozá-
sának egyszerűsítése érdekében 
tartották szükségesnek, mert így 
nem kell egy teljes apparátust fel-
építeni, várhatóan könnyebben és 
hamarabb meg lehet találni a meg-
felelő embereket. ,,Ha majd kiala-
kul egy nagyobb struktúra, lehet 
gondolkodni azon, hogy megéri-e 
külön jogi személyiségűvé alakíta-
ni vagy nem” – fejtette ki.

Jóváhagyásra várnak

Ez azt jelenti, hogy már nem igaz-
gatót keresnek, a vezetői tisztsé-
geket egy osztályvezető, illetve 
irodavezető töltheti be, alárendelt-
jeik pedig a diszpécserszolgálatot, 
valamint a közrendi, ellenőrzési és 
közlekedésrendészeti feladatokat 
ellátó helyi rendőrök lesznek. A 
helyi önkormányzat szerdai rend-
kívüli ülésén a testület elfogadta 
a vezetői és beosztotti tisztségekre 
jelentkezőktől elvárt feltételeket, 
ahogy ezt a törvény előírja. Az ál-
talános előírásokon túl a vezetői 

tisztségekre jelentkezőknek egye-
temi végzettséggel, a beosztottak-
nak pedig érettségi diplomával 
kell rendelkezniük, követelmény 
továbbá a megfelelő szolgálati idő, a 
B-kategóriás gépjárművezetői enge-
dély, a fegyverviseléshez szükséges 
pszichológiai alkalmasság és a gya-
korlati próba teljesítése. Az alpolgár-
mester elmondta, a testületi határo-
zattal elfogadott vizsgafeltételeket 
a Köztisztviselők Országos Ügy-
nökségének (Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici – ANFP) kell 
továbbítani, és csak jóváhagyásuk 
után írhatják ki a versenyvizsgákat.

A csíkszeredai helyi rendőrség 
megalakulása még várat magára

▴   K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó
      F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

T egnap tárgyalta a Marosvásárhe-
lyi Ítélőtábla a Hargita Megyei Köz-

pénzügyi Hivatal korábbi vezérigazga-
tója, Kedves Imre ügyében benyújtott 
per újítási kérelmet. Mint kérdésünkre 
Sergiu Bogdan, a Kedves Imrét képvi-
selő kolozsvári ügyvédi iroda vezetője 
elmondta, a bíróság egyetértett a per-
újítási kérelemben a védelem által fel-
hozott indokokkal, és elviekben ezt el-
fogadta. ,,Következik a perújítási kérés 
tárgyalása, ahol arról döntenek, hogy 
a korábban hozott ítélet téves-e vagy 
sem, illetve hogy meg kell-e ismételni 
a fellebbviteli tárgyalást” – magyaráz-
ta az ügyvéd, aki nagyon fontosnak 
nevezte az ítélőtábla szerdai döntését. 
Mint mondta, ha a perújítási kérést 
elutasítják, nem maradt volna más 
lehetőségük fellebbezni. ,,Egy rendkí-
vüli perorvoslati kérelemről van szó, 
amelyet vissza lehetett volna utasítani 

azzal, hogy az indokolatlan. A bíróság 
viszont úgy ítélte meg, hogy ez nem így 
van, lehet róla beszélni, ezért jelöltek ki 
új tárgyalási időpontot. Ha meggyőző 
módon megállapítják, hogy a perújítás 
indokolt, akkor a fellebbviteli tárgya-
lást meg kell ismételni” – emlékeztetett 
Sergiu Bogdan.

Kedves Imrét tavaly novemberben 
ítélte jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő 
szabadságvesztésre a Marosvásárhe-
lyi Ítélőtábla, a korábbi vezérigazgatót 
az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) 2017-ben hivatali visszaélés-
sel és befolyás vásárlásával vádolta 
meg. A perben első fokon eljáró Harg-
ita Megyei Törvényszék Kedves Imrét 
és egy másik megvádolt személyt fel-
függesztett szabadságvesztésre ítélte, 
a fellebbezés után viszont az ítélőtábla 
ezt letöltendőre változtatta, súlyosbít-
va az ítéleten. (Kovács Attila)

Elfogadták a perújítást Kedves Imre ügyében

Helyi kiflit és tejet 
kapnak

Az év eleje óta a nyárádszere-
dai önkormányzat döntése ér-

telmében a tej és a tejtermék 
is helyből érkezik az óvodákba 
és iskolákba. Mint Tóth Sándor 
polgármester a Székelyhon-
nak elmondta, a tejet egy jól 
ismert és jó hírű, sokéves 
tapasztalattal rendelkező 
nyárádszeredai tejfeldolgozó 
cég biztosítja, a kiflit pedig 
egy nyárádgálfalvi pékség. Így 
nemcsak a gyerekek és szüleik 
elégedettek, hiszen minden-
nap friss terméket kapnak, ami 
könnyen ellenőrizhető helyről 
származik, de a vállalkozóknak 
is egy biztos bevételi forrás ez 
a lehetőség, ami a helyi gaz-
daság fellendülését is jelenti. 
Az alpolgármester elmondta, 
a törvény adta lehetőséggel 
élve hirdették meg a közbe-
szerzést, kiszállva a megyei 
önkormányzat közös pályáza-
tából. „A gyerekek érdekében 
megéri a többletfáradozás, 
még azokon a településeken 
is, ahol nincs pályázati iroda 
és mást kell felkérni annak 
megírására” – hangsúlyozta 
az elöljáró, biztatva azokat a 
kisebb községeket, ahol még 
nem vágtak bele a saját köz-
beszerzési eljárás kiírásába. 
Hamarosan az iskolai almára 
is kiírják a közbeszerzési 
eljárást – mondta Tóth Sándor, 
hozzátéve, hogy Nyárádszere-
da nem gyümölcstermő vidék, 
de mindenképp szeretnének 
Maros megyei almát adni a 
gyerekeknek. Nyárádszere-
dában és a hozzá tartozó két 
faluban közel 700 gyereket – 
óvodást és kisiskolást – érint a 
rendelkezés. (Antal Erika)
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