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Jogi képviselet nélkül
Több pontban nem értettek egyet az önkormányzati képviselők
• Nem hagyták jóvá 
legutóbbi ülésükön 
a székelyudvarhelyi 
önkormányzati képvi-
selők, hogy a polgár-
mester ügyvédet fo-
gadjon a Szejkefürdőn 
megvalósított munká-
latok peres ügyeinek 
rendezésére. Helye-
selték ugyanakkor a 
köztisztviselők bérének 
kiigazítását és az online 
ügyintézés kiterjesz-
tését. Egy területcsere 
azonban negatív véle-
ményezést kapott.

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

A z első fontosabb döntés az 
volt, hogy a megemelt mini-
málbérhez igazították a köz-

tisztviselők bérét. Minden képviselő 
egyetértett továbbá azzal, hogy ter-
jesszék ki a hivatal online ügyinté-
zési rendszerét az adóigazolások és 
más dokumentumok, nyomtatvá-
nyok igénylésére is.

Vitatott területcsere

A Csalókán magántulajdonban van 
egy terület, amelyen aszfaltozott 

út halad át, a hivatal munkatársai 
pedig kérték, hogy ezt cserélhessék 
el a tulajdonossal egy másik, a ka-
dicsfalvi részen található, azonos 
értékű ingatlanra. Erre a jogi ügyek 
rendezése érdekében van szükség. 
A képviselők többsége ezzel nem ér-
tett egyet, mivel úgy vélik, a megol-
dás igazságtalan azokkal szemben, 
akik önként leadták a hivatalnak 
területeiket a különböző közszol-
gáltatások rendszerének kiépíté-
se érdekében. Nem akartak erre a 
megoldásra precedenst teremteni. 

Végül több más ellenérv felsorolása 
után a többség nem szavazta meg 
a tervezetet. Negatív elbírálást 
kapott az is, hogy az önkormány-
zat területet béreljen a Kerekerdő 
közelében egy fatelep létrehozása 
érdekében. Az RMDSZ-frakció sze-
rint ugyanis jobb megoldás volna, 
ha az ingatlant megvásárolnák. 
Ez valóban így van, de egyelő-
re csak bérlésre van lehetőség – 
hangzott el a hivatal munkatársai 
részéről, a képviselőket azonban ez 
sem győzte meg.

Nem kell ügyvéd?

Sem az RMDSZ-frakció, sem az 
MPP-s képviselők egy része nem 
támogatta azt, hogy Gálfi  Árpád pol-
gármester a város képviselőjeként 
ügyvédet fogadjon a Szejkefürdőn 
kiépített víz- és szennyvízhálózat 
hivatalos átvételével kapcsolatos 
peres ügyben. Hasonló volt az állás-
pontjuk az egyik hivatali alkalma-

zott elbocsátásával, illetve a neki 
kiszabott pénzösszeg visszafi zetésé-
vel kapcsolatos bírósági ügyben is. 
Gálfi  Árpád, Venczel Attila jegyző és 
több képviselő is hangoztatta, hogy 
ezen napirendek megszavazásá-
val senki nem foglal álláspontot az 
ügyekben, csupán jogi képviseletet 
biztosítanak a hivatal számára, de 
a többség így is tartózkodott végül.

Hiányzó címerek

Mike Levente (MPP) képviselő a kü-
lönfélékben azt kifogásolta, hogy 
bár hiányoztak egyes engedélyek, 
azok beszerzése helyett a polgár-
mesteri hivatal levetette a Márton 
Áron térre kihelyezett címereket. 
Venczel Attila hangsúlyozta, akár 
bűncselekménynek is minősülhet, 
ha a megfelelő dokumentu-
mok megléte nélkül helyezik 
ki a címereket egy műemlék-
védelmi zónában. Ez eset-
ben pedig több engedély is 
hiányzott, mivel a projektet 
kezdeményező MPP-s képvi-
selők csak urbanisztikai bi-
zonylatot váltottak ki a megva-
lósítás előtt, egyebet nem tettek. Ezt 
a hivatal munkatársain kérték szá-
mon a hatóságok – nem a kezdemé-
nyezőkön –, és ezer lejre bírságolták 
meg a főépítészt. Utóbbi összeget 
egyébként a polgármester fi zette 
ki. Éppen ezért ő maga is javasolta 
a címerek eltávolítását. „Nem attól 
leszünk nagyobb magyarok, ha nem 
tartjuk be a román törvényeket” – 
zárta rövidre a vitát Venczel. A pol-
gármester ugyanakkor kijelentette, 
kezébe vette az ügyet és dolgozik az 
engedélyek beszerzésén.

Vitákkal kezdték az új évet a 
képviselők
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K edvezően nyilatkoztak a maros-
vásárhelyi tanácsosok a civilek 

azon javaslatára, hogy legyenek is-
kolabuszok, amelyek kizárólag a diá-
kokat szállítják a lakónegyedekből a 
távolabb levő oktatási intézmények-
hez. Ezek szükségességéről Ungvári 
Csongor, a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány képviselője beszélt, aki 
kiemelte, hogy az általuk az isko-
lákban végzett felmérések alapján 
a szülők 90 százaléka szerint szük-
ség lenne iskolabuszokra és nagy 
többségük bérletet is hajlandó lenne 
váltani, ha tudná, hogy gyermeke 
biztonságban az iskolába juthat. 
Jelenleg a gyermekek csaknem egy-
harmadát személygépkocsival viszik 
iskolába, ez megterhelő bizonyos 
mértékben a szülők számára is, de 
környezetvédelmi szempontból sem 
jó. Sergiu Papuc alpolgármester sze-
rint támogatni kell az iskolabuszok 
bevezetését, sőt mi több, egyeztetni 
kellene ez ügyben a megyei tanács-
csal is, hiszen nagyon sok gyerek a 
peremtelepülésekről jön be a város-

ba tanulni és lehet, hogy megvalósít-
ható lenne, hogy számukra is megol-
dást nyújtsanak az iskolabuszok. 

A januári soros ülés napirendjén 
szerepelt a Poklos patak partjára 
tervezett kerékpársáv is. A civil 
szervezet bírálta ezt a tervet egye-
bek mellettt azért, mert a Jeddi útból 
indul és csupán a Budai Nagy Antal 
utcáig ér el, vagyis a Tudor lakótele-
pet nem köti össze a főtérrel, holott 
erre lenne valóban szükség. A teg-
napi ülésen Pápai László, a Szabad 
Emberek Pártjának tanácsosa azt 
tette szóvá, hogy jelenleg a patak 

partján, ha óvatosan is, de lehet 
kerékpározni, és 13 millió lejből a 
város olyan helyre kellene bicikli-
utat kiépítsen, ahol jelenleg 
életveszélyes két keréken 
közlekedni. Párttársa, Ra-
du Bălaş szerint is nagyon 
sok 13 millió lej 4,3 kilomé-
ternyi útért. A tanácsosok 
közül többen kérték, hogy 
a civil szerveztek bevonásával tart-
sanak közvitát. Végül a Poklos pa-
tak partjára tervezett kerékpárútról 
szóló határozattervezetet elhalasz-
tották. (Simon Virág)

A legnagyobb székely emlékére
A legnagyobb székely születésének 191. évfordulója alkalmából február 
2-án emlékünnepséget tartanak Székelyudvarhelyen. A megemlékezés 
délelőtt 11 órakor kezdődik Orbán Balázs szejkefürdői sírjánál. Délben 
ünnepi műsor lesz a székelyudvarhelyi Városháza téren, Orbán Balázs 
szobránál. Beszédet mond Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius 
Egyház püspöke és Gálfi Árpád polgármester.

• RÖVIDEN 

Napelemekkel fűtenek a jövőben
Korszerűsítik a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér fűtésrendsze-

rét – erről is döntött Maros Megye Tanácsa a csütörtöki testületi ülésen. A 

képviselők jóváhagyták azt az összeget, amelyből felújítják a fűtésrend-
szert. Péter Ferenc tanácselnök elmondta, a projekt műszaki és gazdasági 
mutatói alapján a beruházás teljes értéke meghaladja a másfél millió lejt. 
Az újítások között szerepel egy napenergiával működő, 21 napelemes fűtés-
rendszer beszerzése és beszerelése, amelynek jóvoltából a hőenergia több 
mint felét, 54 százalékát tudják majd biztosítani. (Antal Erika)

Körvonalazódik az iskolabuszok bevezetése?




