
2020.  FEBRUÁR 4.,  KEDD2 A K T U Á L I S #összeférhetlenség   #Keresse a kakast!

Polgármester nélkül Szentegyháza
Felfüggesztették tisztségéből a városvezetőt
• Hargita megye pre-
fektusának rendelete
értelmében felfüg-
gesztették tisztségé-
ből Szentegyháza pol-
gármesterét, akinek
összeférhetetlensé-
géről tavaly született
jogerős bírósági vég-
zés. Molnár Tibor bíró-
ságon kérte a rendelet
érvénytelenítését.

KOVÁCS ATTILA

Szentegyháza polgármesterének 
összeférhetetlenségi ügyében 
tavaly novemberben hozott 

jogerős döntést a Legfelsőbb Ítélő- 
és Semmítőszék, amelynek 

alapján várható volt, hogy a 
prefektusi hivatal az elöljáró 
tisztségéből történő felfüg-
gesztéséről rendelkezik. Ez 
azonban tavaly nem történt 
meg, végül a prefektus janu-
ár 30.-án kelt rendeletével fel-

függesztette tisztségéből Molnár 
Tibor polgármestert, ennek nyomán 

a városvezetői feladatköröket jelenleg 
Sándor Lajos alpolgármester látja el. A 
polgármesternek lehetősége volt köz-
igazgatási bírósági eljárás keretében 
jogorvoslatot kérni, mint kérdésünkre 
Molnár Tibor elmondta, ő ezt már meg 
is tette, és várja ennek eredményét.

Megváltozott jogszabály

Az összeférhetetlenségi ügyeket 
illetően tavaly hozott változást és 

eredményezett bizonytalanságot a 
2019. évi 54-es számú törvény, amely 
több jogszabályt, köztük az Országos 
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 
működését szabályozó 2007. évi 144-
es számú törvényt is módosította. 
Eszerint a köztisztséget betöltő sze-
mélyek az összeférhetetlenség utáni 
három év elteltével elévülés miatt 
nem vonhatók felelősségre. Molnár 
Tibor esetében, aki akkor még Szent-
egyháza alpolgármestere volt, az 

ANI 2016 áprilisában állapította meg 
az összeférhetetlenséget. A jelentés 
szerint az elöljáró 2011 októbere és 
2014 júniusa között alpolgármester-
ként a helybeli Tamási Áron Álta-
lános Iskola vezetőtanácsi tagja is 
volt, ezzel pedig megsértette a 2003. 
évi 161-es számú, a köztisztségek 

gyakorlása átláthatóságának bizto-
sítását, a korrupció megelőzését és 
büntetését célzó törvény előírásait.

Változó törvényértelmezés

A jogszabály változása nyomán a 
jogászok szerint ez az ügy is elé-
vültnek tekinthető, akárcsak több 
olyan eset, amikor a jogerősen 
megállapított összeférhetetlenség 
ellenére is megtartották tisztségü-
ket az érintett elöljárók. Nagysze-
ben polgármesterét tavaly szintén 
felfüggesztették tisztségéből, de a 
bírósághoz fordult, és visszahelyez-
ték. Nagybánya alpolgármesterének 
esetében pedig a prefektus nem adta 
ki a mandátum megszűnéséről szó-
ló rendeletet, mivel úgy ítélte meg, 
hogy a jelzett összeférhetetlenség 
elévült. A Hargita megyei prefektusi 
hivatal szóvivője, Adrian Pănescu 
kérdésünkre azt mondta, az ANI-tól 
januárban kapott hivatalos tájékoz-
tatást a prefektusi hivatal, ezt kö-
vetően a törvényes határidőn belül 
adta ki a rendeletet a prefektus. Az 
elévülésről pedig úgy nyilatkozott, 
ez egy törvényértelmezési kérdés, és 
mivel nem egyértelmű, hogy kinek 
kell ezt megállapítania, ha az érin-
tett bírósághoz fordul, az dönthet 
ebben a kérdésben. Hozzátette, az 
Alkotmánybíróságtól kérhető annak 
megállapítása is, hogy miként kell 
alkalmazni a módosított törvényt.

Molnár Tibor egyelőre nem 
dolgozhat polgármesterként. 
A bírósághoz fordult 
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 Csíkszereda

Ajándék Csíkszentimrére
A Csíki-meden-
céből ezúttal a 
csíkszentimrei 
Balló család-
nak kedvezett 
a szerencse: 
Balló Zoltán 
felesége, Anna 
társaságá-
ban foga-
dott minket a nyeremény átadásakor. A 
családfő meghatódva fogadta a nem várt 
meglepetést, amely elmondása szerint 
nem is érkezhetett volna jobbkor, hiszen a 
hétvégén ünnepelte a 70. születésnapját. Az 
idős házaspár már a kezdetek óta előfi-
zet az újságra, illetve a Keresse a kakast! 
játékunkba is indulásától kezdve bekapcso-
lódtak. A játékszelvények kivágásáért és 
összegyűjtéséért az asszony felel, illetve az 
újság kiolvasását is ő kezdi el reggelente. 
Elmondásuk szerint nagyon minőséginek 
tartják a lapot, amelyet minden nap teljesen 
kiolvasnak. Rajtuk kívül szellemileg sérült 
fiuk is szívesen lapozza az újságot, és a 
ház körüli teendőkben is segít nyugdíjas 
szüleinek. Egyetlen gyermekük egyébként 
egészségesen jött világra, kiskorában egy 
kezelés következtében sérült meg a közpon-
ti idegrendszere. Beszélgetésünk végén azt 
is elárulták: a nyereményt a háztartásban 
szükséges javak beszerzésére fordítják.

 Székelyudvarhely

Nyeremény szülinapra

Futtában „kaptuk el” Keresse a kakast! nevű 
játékunk e havi nyertesét: Gergely Edit három 
gyermek édesanya, nem csoda tehát, ha 
elfoglalt. Nyertesünk mintegy éve tért vissza 
a gyereknevelésről. „Tizenhárom évig voltam 
otthon, megérett már az idő a változásra” – 
mesélte nevetve. Péksüteményeket gyártó 
helyi vállalkozásnál dolgozik, forgalom van, így 
munka is: kissé fárasztó, de szereti, jegyezte 
meg. A délutánok pedig be vannak táblázva: 
tanulás, játék, együttlét. A székelyszentléleki 
család három gyermeke – a 13, 11 és 5 éves 
– a faluban jár iskolába, óvodába. „Régóta 
vagyunk a Székelyhon olvasói, de csak most 
lettem előfizető. Anyósomékkal közös udvaron 
lakunk, ők régi előfizetők, így mi is mindig 
elolvastuk a lapot” – árulta el. Nyertesünknek 
nemrégen volt születésnapja, ezért pontosan 
az anyósáéktól kapta ajándékba az előfizetést:
kétszeres meglepetés volt ez, így, hogy kaka-
sos játékunkban is nyert.

 Gyergyószentmiklós

Lapunk az igazán megfelelő
Gyergyószéki 
olvasóink közül 
ezúttal Nagy 
Emma Máriára 
mosolygott 
a szerencse: 
gyergyóúj-
falvi ottho-
nába vittük 
a kakasasos 
játékunk pénznyereményét. Természetesen, 
ahogy a nyerteseket mindig, őt is meglepte a 
váratlan nyeremény, de az ő esetében talán 
még nagyobb volt a meglepetés, hiszen most 
küldte be először a kakas-szelvényeket, és 
máris nyert. Először vett részt a játékban, de 
ez nem azt jelenti, hogy friss olvasónk lenne. 
Sőt. A nyugdíjas hölgy elmesélte, hogy több 
mint 40 évet élt Csíkszeredában, és ott a 
Csíki Hírlap rendszeres olvasója volt. Aztán 
Gyergyóújfaluba költözött, hogy testvérének 
segítsen a gazdálkodásban. Itt egy rövid 
ideig a Gyergyói Hírlap járt neki, de mivel a 
távol töltött 4 évtized alatt eléggé elszakadt 
a vidéktől, akkor nem azt találta a lapban ami 
igazán érdekelte volna. Igazán neki való így a 
Székelyhon, hiszen ebben mindent megta-
lál – mondta. Örül a mindennapi olvasniva-
lónak, és a keresztrejtvényeknek is, mert 
segít frissen tartani az elméjét – tette hozzá. 
A nyeremény egy részéből meglepi magát 
valamivel a héten esedékes születésnapján, 

meghosszabbítja Székelyhon előfizetését, és 
az egyháznak is szán belőle, hiszen a nyere-
ményt égi ajándéknak tartja.

 Marosvásárhely

Kötelező házi olvasmány
A tavalyi év 
végén szerve-
zett nyeremény-
játékunk során 
lett hűséges 
olvasónk a ma-
rosvásárhelyi 
Bicsak Mátyás, 
akinek tegnap 
kedvezett a 
szerencse. Mint elmondta, a nyereményak-
ció során fél évre fizettek elő, addig csak 
online olvasta a cikkeket. Akkor nem nekik 
kedvezett a szerencse, de most, első alka-
lommal, amikor bekapcsolódtak a kakasos 
játékba, már igen, és ennek nagyon örvend. 
„Esténként kötelező házi olvasmány a Szé-
kelyhon, sok érdekes cikket találunk benne, 
feleségemmel együtt. Szeretjük, hogy 
elsősorban székelyföldi híreket, cikkeket 
közölnek, hiszen ez érdekel minket, a helyi, 
de a környékbeli újdonságok is. Követem 
a gyergyói hokisokról írt sporthíreket is. 
Fiatal házasok vagyunk, így a nyereményből 
valami olyasmit fogunk vásárolni, ami még 
hiányzik” – mondta mosolyogva Mátyás, 
akivel megígértettük, hogy a féléles előfize-
tés lejárta után is hűséges olvasónk marad.
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