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FOLYTATÓDIK A „KINT IS VAGYOK, BENT IS VAGYOK” POLITIKA – SZERDÁIG DÖNTENEK A JELÖLTÁLLÍTÁS MÓDJÁRÓL A HELYI SZERVEZETEK

Nem koalíciózik az RMDSZ Marosvásárhelyen
Azon túl, hogy az RMDSZ-es Soós 
Zoltán függetlenként indulhat a 
polgármesteri székért, más komp-
romisszumot nem köt a szövetség 
Maros megyei szervezete a nyáron 
esedékes önkormányzati választások 
előtt – mondja Péter Ferenc megyei 
RMDSZ-elnök.

 » SZUCHER ERVIN

H a a Területi Állandó Tanács (TÁT) 
úgy dönt, az RMDSZ marosvásár-
helyi tanácsosi listájára felkerülhet-

nek a kisebb magyar pártok képviselői is, 
azonban koalíciós lista összeállításáról szó 
sem lehet – válaszolta a Krónika kérdésére 
Péter Ferenc. A szövetség megyei elnöke, 
aki a nyáron átvette a városi szervezet ve-
zetését is, nyomatékosítani kívánta: azon 
túl, hogy az RMDSZ-es Soós Zoltán függet-
lenként indulhat a polgármesteri székért, 
más kompromisszumot nem kötnek. Az 
RMDSZ vásárhelyi listája 2016-ban is nyit-
va állt az Erdélyi Magyar Néppárt, illetve 
a Magyar Polgári Párt jelöltjei előtt, azon-
ban a két kisebb alakulat nem kívánt élni 
a lehetőséggel. Ezelőtt négy évvel azonban 
a Marosvásárhelyen kispártnak számító 
EMNP és MPP úgy érezte, hogy az RMDSZ 
túl keveset ajánl nekik.

Ugyanakkor továbbra is nyitva áll a Ma-
ros megyei RMDSZ kapuja a szövetségtől 
elforduló és esetleg függetlenként nyerő 
vidéki polgármesterek előtt. Lapunk ér-
deklődésére Péter Ferenc kifejtette, hogy 
amennyiben az adott település lakossága 
bizalmat szavaz egy olyan magyar jelölt-

nek, aki azelőtt az előválasztáson alulma-
radt, a szövetség nem fordít hátat neki. 
„Nem fogunk az illetővel karonfogva az ut-
cán sétálni, de azt sem tehetjük meg, hogy 
semmibe vesszük a közösség akaratát. Ha 
az előválasztás vesztese az RMDSZ-jelölt 
ellenében indul, és megnyeri a polgármes-
teri széket, megpróbálunk vele leülni tár-
gyalni, és a közös cél érdekében kiegyezni” 
– szögezte le a megyei elnök. Péter szerint 
egy független magyar polgármester elszige-
telése a közösség elszigetelését is jelente-
né, ami semmiként nem kívánatos dolog. A 
politikus azonban reméli, hogy nem fordul 
elő olyan eset, amikor az előválasztáson 
elbukott személy az RMDSZ ellenében in-
duljon. A helyhatósági választások Maros 

megyei „hagyománya” éppen az ellenkező-
jéről tanúskodik: az utóbbi két alkalommal 
több községben is előfordult, hogy a függet-
len jelölt – bár becsületszavát és aláírását 
adta – mégis elindult a szövetség jelöltje 
ellenében. Miután elnyerte a polgármesteri 
széket, a fenyegetések dacára a párt még-

is visszafogadta soraiba. Maros megyében 
minden egyes olyan RMDSZ-szervezetnek, 
ahol a magyarság aránya meghaladja a 20 
százalékot, szerdáig kell eldöntenie, mi-
ként választja ki a polgármesterjelöltjét. 
Rendezhetnek álló- vagy mozgóurnás elő-
választást, tarthatnak jelölőgyűlést, vagy 
összehívhatják a választmányt. A jelölt-, 
illetve tanácsosi listák összeállításának és 
rangsorolásának a határideje március 15.

Mint ismert, Marosvásárhelyen még 
mielőtt minderről határozott volna a Szö-
vetségi Képviselők Tanácsa, a polgármes-
terjelölt személyét illetően már döntött 
a megyei szervezet állandó tanácsa. Míg 
Soós Zoltán hónapok óta tudja, hogy 2020 
nyarán is őt indítja az RMDSZ a polgármes-
teri tisztségért, a tanácsosok rangsorolá-
sáról a TÁT-nak kell döntést hozni. A helyi 
RMDSZ-nek semmi beleszólást nem hagy-
nak, viszont Kolozsvárról, a Szövetségi 
Állandó Tanács még „hangolhat” a listán. 
Kérdésünkre, hogy ilyen körülmények kö-
zött a megyei vezetés milyen szerepet szán 
az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének, 
Péter Ferenc kijelentette, elvárásuk, hogy 
a felfüggesztett vezetők is – Dorin Florea 
jelenlegi polgármester és csapata leváltása 
érdekében – legyenek együttműködők.
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Péter Ferenc: nem lehet szó koalíciós listáról

Újabb mandátumra számít Péter Ferenc

A hét végén hivatalosan is bejelentette Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat 
elnöke, hogy függetlenül a választási rendszertő, másodjára is megpályázná a taná-
cselnöki tisztséget. Mint mondta, az indíttatást elsősorban a közigazgatásban szerzett 
tapasztalata adja, másrészt pedig az elkezdett projektek szolgáltatják. „Láttuk, hogy 
nyolc évvel ezelőtt, Lokodi Edit Emőke távozása után az új elnök jegelte az addigi terve-
ket. Nem szeretném, ha ismét úgy járnánk, mint 2012-ben” – fejtette ki Péter Ferenc.

 » KRÓNIKA

Egyértelműen alkotmányellenes a kétfor-
dulós polgármester-választás kormány-

zati felelősségvállalással való bevezetése 
– szögezte le pénteki sajtótájékoztatóján 
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere, aki szerint hosszú távon a vegyes rend-
szer lenne a megoldás. A politikus szerint 
az egyfordulós választás során meg kellene 
határozni egy minimális küszöböt 30 száza-
lék felett, és ha azt egyetlen jelölt sem éri 
el, akkor szervezzék meg a második for-
dulót, amely során az első két vagy három 
jelölt mérkőzhetne meg. Meglátása szerint 
ez a rendszer kizárná annak a lehetőségét, 
hogy a polgármester 20–25 százalékos tá-
mogatottsággal szerezzen mandátumot. 

Antal Árpád ugyanakkor rámutatott, a me-
gyei jogú városok esetében nagyon ritka, 
hogy az egyfordulós választások során a 
polgármester 30 százalék alatti szavazat-
számmal szerezzen mandátumot. A máso-
dik fordulóban általában a pártok közötti 
háttéregyezségek határoznak, ezek kevésbé 
átláthatók, és nem biztos, hogy a lakosság 
érdekeit szolgálják.

Antal szerint a választási törvény módosí-
tása nem szól semmi másról, csak az éppen 
hatalmon levő politikai alakulat rövid távú 
érdekeiről, nem véletlen, hogy a Velencei 
Bizottság azt ajánlja, a választások előtt egy 
évvel már ne változtassanak a szabályokon. 
„A kettős mérce, a szelektív hozzáállás a fel-
háborító. Nem lehet, hogy az államelnök, 
a miniszterelnök olyan esetekben, amikor 

számukra fontos kérdésekről van szó, arról 
beszélnek, oda kell fi gyelni a Velencei Bi-
zottság ajánlására, máskor pedig leseperik 
az asztalról” – fogalmazott a politikus, aki 
szerint az alkotmánybíróság két döntése is 
megerősíti, hogy a kormányzati felelősség-
vállalás a parlamenti vita tárgyát képező 
jogszabályok esetében ellentmond az alap-
törvénynek.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is azt 
mondja, a kormánynak nem lenne szabad 
felelősségvállalást bejelentenie a választási 
törvény módosítására, mert létezik egy má-
sik, hasonló tartalmú törvénytervezet, ame-
lyet a szenátus már elfogadott, és jelenleg 
a képviselőház döntésére vár. „Ezért a par-
lamentnek erkölcsi és politikai kötelessége 
megállítani ezt a kezdeményezést és meg-

akadályozni a felelősségvállalást a kormány 
megbuktatásával” – tette hozzá.

„Mi megszavazzuk a bizalmatlansági in-
dítványt, mert nem értünk egyet azzal, hogy 
akár hat hónappal, akár egy évvel a helyha-
tósági választások előtt módosítsák a válasz-
tási törvényt, mint ahogyan ennek módjával, 
a kormányzati felelősségvállalással sem” – 
mondta Kelemen.

Kelemen Hunor azt is leszögezte, ameny-
nyiben nem bukik meg a kormány, megtá-
madják a törvényt az alkotmánybíróságon, 
és a taláros testület hasonló ügyekben ho-
zott döntései alapján meggyőződése, hogy 
nyert ügyük lesz. „Ezért jelen pillanatban 
szinte száz százalékban biztos vagyok ab-
ban, hogy 2020-ban nem lesz kétfordulós a 
polgármester-választás” – szögezte le.

A végsőkig küzd a kétfordulós választás ellen az RMDSZ




