
2020.  MÁJUS 25. ,  HÉTFŐ A K T U Á L I S 7#mutyizás  #lázmérés
Udvarhelyszék

M
arosszék

Ügyeskedéssel  gyanúsítják a hivatalt
Ismét mutyit kiált az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete
• A Székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház vezetői 
tisztségére kiírt ver-
senyvizsga menetének 
kifogásolása után most 
a tömbházak fertőtlení-
tése kapcsán akadtak 
aggályai az RMDSZ 
székelyudvarhelyi 
szervezetének: ügyes-
kedéssel gyanúsítják 
Gálfi Árpád polgármes-
tert és az általa vezetett 
apparátust. A városve-
zetés szerint politikai 
játszmákba keveri a 
szervezet a helybéli 
vállalkozókat.

K O V Á C S  E S Z T E R

„Mutyiból mutyiba – saját alkalma-
zottjának cégével kötött szerződést 
a polgármesteri hivatal”– címmel 
fogalmazott meg közleményt a szé-
kelyudvarhelyi RMDSZ-szervezet, 
amelyben aggályaikat fejtik ki annak 
kapcsán, hogy a városi sportklub 
igazgatójának a vállalkozása végzi a 
polgármesteri hivatal megrendelésére 
a város tömbházainak fertőtlenítését. 
„A Gálfi  Árpád vezette polgármesteri 
hivatal februártól áprilisig a városi 
piac, a sportcsarnok, a játszóterek, a 
padok és a város tömbházainak fer-

tőtlenítésére több mint 100 ezer lejt 
költött. Ezeket a munkákat, és így ezt 
az összeget pályáztatás nélkül, köz-
vetlen szerződéskötéssel ítélték oda 
a 3D Clean Service Kft -nek, amelynek 
tulajdonosa a polgármesteri hivatal 
alkalmazottja, Mester Zoltán, a vá-
ros tulajdonában levő Székelyud-
varhelyi Városi Sportklub ügyvezető 
igazgatója. Ezek után már nem is 

csodálkozunk, hogy a fertőtlenítéssel 
kapcsolatos lakossági panaszárada-
tot nem követte semmilyen reakció a 
polgármester és a hivatal részéről” – 
fogalmaznak a szövegben. Az RMDSZ 
szerint „az eljárás és az alkalmazott 
módszer súlyos aggályokat vet fel”, 
valamint felvetik: „a Gálfi  Árpád ve-
zette hivatal a nyilvánosság tájékoz-
tatása és az egyenes út helyett azt 

választja, hogy magához közel álló 
személyeket juttasson pozíciókhoz 
vagy üzleti lehetőségekhez”.

Az egyetlen opció volt

Már a székelyudvarhelyi RMDSZ-szer-
vezet által kiadott közlemény címe 
valótlanságot állít – közölte a Szé-
kelyudvarhelyi Polgármesteri Hiva-

tal sajtószóvivője. „A szóban forgó 
személy ugyanis – ahogyan azt az 
RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete 
is nagyon jól tudja – nem a polgár-
mesteri hivatal munkatársa, nem is 
köztisztviselő” – pontosított Zörgő 
Noémi. A fertőtlenítési szolgáltatás 
közbeszerzését az országos hatósá-
gok által kiadott rendelkezések, a 
szükségállapot ideje alatt megjelent 

négyes számú katonai rendelet tette 
kötelezővé. „A rendelet értelmében a 
fertőtlenítéseket a lehető leggyorsab-
ban kellett elkezdeni, ezért vonatko-
zott a közbeszerzési folyamatra az 
egyszerűsített eljárás. A fertőtlenítés 
területén ilyen kapacitású cég, amely 
rendelkezett az előírásoknak megfe-
lelő engedélyekkel nem volt más a vá-
rosban” – szögezte le a sajtószóvivő.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a 
közbeszerzési törvény pontosan ren-
delkezik arról, hogy az eljárás során 
az összeférhetetlenséget és az érde-
kütközési eseteket milyen módszerek-
kel lehet kiszűrni. Ezt minden esetben 
az eljárást megelőzően közvetlenül 
központilag ellenőrzik – jegyezte meg 
az illetékes. „Ebben az esetben is ez 
az ellenőrzés természetesen megtör-

tént. A közbeszerzési jogszabályok ér-
telmében sem az összeférhetetlenség, 
sem pedig az érdekellentét nem állt 
fenn” – hangsúlyozta újfent Zörgő No-
émi. A városi sportklub (amely nem 
a polgármesteri hivatal, hanem az 
önkormányzat alárendeltségébe tar-
tozik) külön jogi személyiséggel bír, 
és külön jogi életet él a polgármesteri 
hivataltól. Mester Zoltán, a VSK mun-
katársa annak megalakulása óta tölti 
be a vezetői tisztséget, a posztot nyil-
vános versenyvizsgán nyerte el.

Az ügyben nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy a 3D Clean 
Service Kft . nem először dolgozik a 
városnak: a szakcég már nyolc 
éve (tehát már jóval Gálfi  Ár-
pád mandátuma előtt is) vé-
gez különféle munkálatokat 
a városnak, például a strand 
és városi park fertőtlenítését, 
szúnyogirtást, kullancsirtást 
stb. Egyébként az elmúlt idő-
szakban a polgármesteri hivatal 
nem csak a szóban forgó céggel, ha-
nem más vállalkozásokkal is szer-
ződött fertőtlenítési szolgáltatások 
elvégzésére – tudtuk meg a sajtószó-
vivőtől, így például a karanténépü-
leteket egy másik cég fertőtleníti. A 
polgármester és a polgármesteri hi-
vatal elítéli az RMDSZ hozzáállását – 
közölték még. Szerintük „a székelyud-
varhelyi RMDSZ a tisztességes fi atal 
vállalkozásokat a piszkos politikai 
játszmáikba keveri”. A 3D Clean Ser-
vice Kft . eddig négy alkalommal fer-
tőtlenítette a város összes, azaz több 
mint 450 lépcsőházát: a város ezért 
eddig összesen 153.839,47 lejt fi zetett. 
Egy, az összes lépcsőházat fertőtlení-
tő akció így 38.559,86 lejbe került. Ez 
lépcsőházanként, alkalmanként ke-
vesebb mint 100 lejt jelent.

Fertőtlenítés Székelyudvarhelyen. 
A munkálatot a 3D Clean Service 
Kft. végezte

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

S Z U C H E R  E R V I N

Dorin Florea eleinte hallani sem 
akart arról, hogy a városháza kö-

telessége beszerezni a digitális hőmé-
rőket, amelyekkel az iskolába, majd 
záróvizsgákra készülő nyolcadik, il-
letve tizenkettedik osztályos diákokat 
ellenőriznék. Marosvásárhely polgár-
mestere városvezetőként és orvosként 
is teljesen fölösleges intézkedésnek, 
pénzkidobásnak tartja a hőszkenne-
rek megvásárlását. Mint mondja, egy-
részt a helyhatóságnak nincs ilyesmi-
re előirányzott pénze, másrészt az 
önkormányzat ott maradna nyolcvan 

digitális hőmérővel, amelynek az or-
szágos képességfelmérő, valamint az 
érettségi lejárta és a járvány elcsende-
sedése után jóformán semmi hasznát 
nem venné. Florea szerint a vizsgák 
szervezői és az eff éle ukázok kiötlői 
nem gondolnak sem a rendelet élet-
beültetési módjára, sem a kidobott 
pénzösszegekre. „Arra kérem a tanu-
lók szüleit, mielőtt iskolába küldenék 
gyerekeiket, mérjék meg a lázukat. Ha 
betegek, ne engedjék iskolába, hanem 
értesítsék a háziorvost, a közegészség-
ügyi igazgatóságot, a tanfelügyelősé-
get. Minek szkennereket vásárolni, hi-
szen nincs olyan család, ahol ne lenne 
egy lázmérő” – fejtette ki álláspontját 
saját Facebook-oldalán Marosvásár-

hely orvos-polgármestere. Szerinte a 
kormánynak inkább az állampolgárok 
felvilágosításában és tudatosításában 
kellene nagyobb szerepet vállalnia, 
hogy mindenki értse meg: felelős ön-
magával, illetve embertársaival szem-
ben. Leszögezte: a városháza hajlandó 
szappant, fertőtlenítőszert, gumikesz-
tyűt és bármi mást biztosítani, ami a 
diákok biztonságát szolgálja, de a di-
gitális hőmérőket nem.

A tanfelügyelőség álláspontja

„Nem tudom, mi történhet ebben az 
esetben, mert nekünk nincs erre anya-
gi keretünk” – reagált a polgármester 
elutasító álláspontjára Illés Ildikó. 
Lapunk megkeresésére Maros megye 
főtanfelügyelő-helyettese emlékez-
tetni kívánta Floreát, hogy az iskolák 
működtetése és fenntartása az ön-
kormányzat feladata, így a lázmérők 
beszerzése is. Illés Ildikó egyébként 
egyetért a polgármester kijelentésével, 
hogy a szülőt terheli a felelősség abban 

az esetben, ha betegen engedi végzős 
gyermekét iskolába. Mindemellett ar-
ra biztatja az iskolaigazgatókat, hogy 
lépjenek fel határozottan azokkal a 
polgármesterekkel szemben, akik nem 
akarják életbe ültetni a Bukarestből 
érkezett biztonsági intézkedéseket. 
Ugyanakkor elmondta, a tanfelügye-
lőség beszerzett egy szkennert, amely-

nek segítségével egymás hőmérsékle-
tét mérik a munkatársak. „Összevissza 
mér, valószínűleg az elem minőségétől 
függően” – jellemezte a szerkezetet az 
egyébként elektromérnöki diplomával 
rendelkező tanfelügyelőségi vezető.

Maros megyében közel 5200 nyol-
cadik osztályos diákra vár a 
képességfelmérő vizsga, és 
több mint 3500 végzősre az 
érettségi. Illés Ildikó szerint 
sokak azok közül is fognak 
jelentkezni, akik az elmúlt 
években elbukták az érettsé-
git. A fi atalokban ugyanis az az érzés 
támadt, hogy a járvány okozta felfor-
dulás miatt az idén sokkal könnyebbek 
lesznek a vizsgatételek és engedéke-
nyebbek a tanárok.

Florea pénzkidobásnak tartja az iskolák ellátását digitális szkennerekkel
• Marosvásárhely polgármestere orvosként is teljesen 
felesleges intézkedésnek tartja azoknak a hőmérőknek 
a megvásárlását, amelyekkel az iskolába visszatérő 
végzős diákokat kellene megvizsgálni. Illés Ildikó főtan-
felügyelő-helyettes mindenkit arra szólít, tartsák be az 
országosan előírt intézkedéseket.

Vitatott előírás. A rendelkezések 
szerint meg kell mérni az iskolába 
visszatérő diákok lázát
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