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Politikai játszma része a Víkend?
Eltérnek a marosvásárhelyi strandkomplexum fejlesztésére vonatkozó álláspontok
• Korszerűsítési és fejlesztési tervekben gazdag esz-
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mindkét fél számítását: a teleküzérek
maradtak a földterületeikkel, a városháza meg kénytelen volt újragondolni
terveit. Így született a döntés, hogy a
gyógymedencét „kerítésen belül”, az
olimpiai medence szomszédságába,
az egykori pionírház telkére építik.
„Mindezek csak álmok, megvalósítási
tanulmányok, tervek. Ahhoz, hogy
ezekből legyen is valami, pénzre volna szükségünk. Minden ezen áll, vagy
bukik” – magyarázza a Víkendtelep
főgondnoka. Ioan Cârcu szerint mindezzel az önkormányzati képviselők is

Elkészültek az új vízi csúszdák
a Víkendtelepen. A beüzemelésükre
azonban még várni kell
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Udvarhelyi Média Kft.: Bunta Leventével bővülhet a felelősök köre
• A csütörtökön tartandó soros önkormányzati ülésre ismét előterjesztették az Ud- vókat viszont aláírta, amelyekben az

varhelyi Média Kft. ügyében zajló perben az ügyvédfogadást. A tanácsosok testülete legutóbb nem fogadta el, hogy külső szakember képviselje a várost az ügyben,
amelyben a meglévő 12 mellett egy újabb felelőst is megneveznek: Bunta Leventét,
a város korábbi polgármesterét.
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Udvarhelyszék

álfi Árpádnak, Székelyudvarhely
polgármesterének júliusig kell
behajtania a felelősökön azt a (kamatokkal együtt) több mint 700 ezer lejre
rúgó összeget, amellyel a vizsgálata
szerint (a Hargita Megyei Számvevőszék megállapítása, valamint a csődbiztos jelentése
alapján) megkárosították a
várost. Az Udvarhely nevű
napilapot kiadó Udvarhelyi Média Kft .-ről van szó,
amelynek a törzstőkeemelésére az akkori önkormányzati
testület több ízben is rábólintott,
ezzel mintegy 500 ezer lejjel károsítva
meg a várost. A 2016-os számvevőszéki audit nyomán a Hargita Megyei
Törvényszék Gálfi t jelöli meg a pénz
behajtására, amennyiben ezt nem teszi meg a határidőig, a kárért ő maga
felel jogilag és anyagilag is. Az ügy

kettőssége, hogy a 2012 és 2016 között
mandátumban lévő önkormányzati
képviselő-testületnek Gálfi Árpád maga is tagja volt, ellenben az Udvarhelyi
Média Kft ., létrehozását, pénzelését
már a kezdetektől ellenezte (akárcsak
az akkori MPP-frakció többi tagja és az
EMNP-s városatyák is).
A csütörtöki előterjesztésben
ugyanakkor a korábbi polgármesteri
rendelet kibővített változata is szerepel: ebben az Udvarhelyi Média Kft .
ügyében már megnevezett felelős
személyek (a törzstőkeemelést megszavazó 11 önkormányzati képviselő és a cég adminisztrátora) listáját
kibővítették Bunta Levente, korábbi
polgármester nevével is.

számvevőszéki jelentésben sem) tesznek említést a korábbi polgármesterről
azért, mert voltak bizonyos, az Udvarhelyi Média Kft .-vel kapcsolatos dokumentumok (kezdeményezési okiratok,
a határozattervezetek indoklása), amelyeket Bunta Levente nem írt alá, ezért
akkor úgy gondolták, hogy ebben az
ügyben nem lehet őt felelősségre vonni.
Viszont az utóbbi hetekben alaposabban átnéztük az iratokat és kiderült,
hogy annak ellenére, hogy az említett
dokumentumokat nem írta alá Bunta
Levente, azokat a tanácsülés-összehí-

Jegyzői értékelő
„A legutóbbi tanácsülésen az egyik önkormányzati képviselő felvetette, hogy
a felelősök sorában miért nincsen megnevezve a korábbi polgármester is. Az
első polgármesteri rendeletben nem (a
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tisztában vannak. Az igazgató nem szeretne semmiféle politikai adok-kapok
játszmában részt venni, ezért részéről
lezártnak tekinti ezt a témát.

Nem az RMDSZ-en múlik
Mint ismeretes, az utóbbi egy évben,
amióta az RMDSZ „szakított” Dorin
Floreával, a magyar képviselőket és a
velük együttműködő két kisebb alakulatot, a szabademberek pártját és a
szociáldemokratákat gyakran éri az a
vád, hogy minden egyes beruházásnál
keresztbe tesznek a polgármesternek.
Csíki Zsolt frakcióvezető szerint azonban egészen másként állnak a dolgok.
Az RMDSZ tanácsosa jegyzőkönyvet és hangfelvételt hoz fel
a mentségére, amellyel igazolni tudja, hogy a költségvetési
bizottságban ő volt az, aki arra
kérte a Víkendtelep vezetőjét,
hogy 2020-ra annyi pénzt igényeljen, amennyi a szabadidő-központ
fejlesztésére és teljes évi működtetésére
elégséges. „Sajnos, az igazgató úr nem
élt a lehetőséggel, és amikor a kértnél
egy millió lejjel többet irányoztunk elő,
hogy legyen pénz a csúszdák idei kifi zetésére, visszaadta, mondván, hogy az
esős idő miatt nincs szüksége rá” – állítja Csíki. Meglátása szerint a városháza ugyanazt a forgatókönyvet próbálja
alkalmazni, mint az elmúlt években,
amikor a költségvetés-kiigazítása révén
a polgármester kénye-kedve szerint
használta fel a pénzeket.

Marosszék

– benne és körülötte. A tőszomszédtendő elé néz a marosvásárhelyi Víkendtelep. Azonban ságába elképzelt sós vizű medence
még nem „termelt” adósságot, mert
úgy tűnik, a pénztelenség és a politikai játszmák gátol- még nem jutott el az első kapavágásig.
ják ezek megvalósítását.
Egyébként ez rég beígért beruházás
lenne, amelyet Dorin Florea polgárpályákkal, Cârcu maga kérte a vállal- mester még a 2000-es évek elején meg
SZUCHER ERVIN
kozótól, hogy hagyja félbe a munkát. szeretett volna valósítani. Az elöljáró
A két héttel ezelőtt még fedett uszoda- akkor a Víkendtelep Marosszentgyörgy
ként számon tartott „ballon” immár irányában való terjeszkedését helyezte
lkészültek az újabb óriás vízi szabadtéri medencéje az egyetlen kilátásba, a hírre azonban az ingatlanscsúszdák a marosvásárhelyi Ví- olyan létesítmény, amelynek a nyár pekulánsok nyomban felvásárolták az
kendtelepen, de ha a strandkomple- derekától a nagyközönség is örülhet. altalajukban sós vízzel rendelkező telxum holnap meg is nyílhatna, nem Jelenleg javítási munkálatok zajlanak keket. A borsos árak keresztülhúzták
lehetne beüzemeltetni a csúszdákat.
A telep észak-keleti csücskébe tervezett műgyepes minifoci-, kosárlabda,
lábtenisz és teniszpályák jó ideje félkész állapotban várják a beruházás
folytatását. Az olimpiai medence fölül
lekerült a sátortető, de egyelőre szabadtéri medenceként sem használható. A 25x20 méteres sós vizű medencének csak a megvalósítási tanulmánya
készült el, a több mint 5 millió lejes
beruházásra egyelőre nincs pénz.
Ioan Cârcu, a Víkendtelep adminisztrátorának egyik szeme nevet, a
másik sír: az igazgató örül, hogy a térség legnagyobb szabadidőközpontja
újabb fejlesztések elébe néz, viszont
elszomorodik, amikor arról beszél,
hogy az elkészült vízi csúszdákat, ha
akarnák sem használhatnák, hiszen
a polgármesteri hivatal nem fi zette ki
az építőnek. Hogy ne kerüljön hasonló
helyzetbe a vasút szomszédságában
létesítendő műgyepes és gumiborítású

ként megjelölt egyik önkormányzati
képviselőnek, így ő nem tudja ellátni
ezt a feladatot” – magyarázta a jegyző.
Ha az önkormányzati képviselő-testületen újfent nem megy át tervezet,
akkor a városvezetésnek nem lesz más
választása, mint a hivatalon belül megoldani valahogyan a jogi képviseletet.
A helyzet azért aggályos, mert nemcsak a polgármesternek, hanem az önkormányzati képviselőknek is első és
legfontosabb feladata a város érdekeit
képviselni, e szerint döntést hozni: ebMiért kell külső jogi képviselet? ben az esetben a város érdeke az, hogy
a lehető legjobb jogi képviselettel renAz ügyvédfogadás nemcsak sürgős, delkezzen, hogy a városi kasszába mihanem nagyon is indokolt, tudtuk meg. előbb visszakerülhessen az Udvarhelyi
Amint az előterjesztésben is szerepel, Média Kft. okozta hiány.
A polgármester maga fontosnak
egy 2012-es kormányrendelet megtiltja
a szabad ügyfélfogadást azon intéz- tartja hangsúlyozni: nem politikai lemények, hivatalok számára, amelyek számolás ez az önkormányzati képviselőkkel szemben, ellenben a májusi
amúgy is rendelkeznek jogi osztállyal.
Ilyen esetben, ha mégis indokolt a kül- ülés lesz az utolsó alkalom, amikor
ső jogi képviselet, akkor azt az önkor- dönthetnek az ügyfélfogadásról. A
mányzati képviselő-testület kell jóvá- törvényszék ugyanis tavaly arra köhagyja „Jelenleg a Székelyudvarhelyi telezte Gálfi t, hogy teljes egészében
Polgármesteri Hivatalnál a jogi osztá- mérje fel a keletkezett kárt, és intézlyon egyetlen olyan ügyvéd szabad (te- kedjen a teljes összeg maradéktalan
hát nem dolgozik be más osztályokra, visszaszerzése érdekében. A város
a tapasztalata is elégséges és megfelelő közigazgatási eljárásban támadta
hatásköre is van), aki képviselhetné a meg a dokumentumot, ám pert veszvárost a törvényszéken, ellenben ez a tett, így más lehetőség nincsen, mint
személy házastársa az ügyben felelős- a döntéshozókon behajtani a pénzt.

Udvarhelyi Média Kft . törzstőkeemelése szerepel. Így közvetve is, de
beelegyezett, tudomása volt róla”
– fejtette ki Venczel Attila. Székelyudvarhely jegyzője hozzátette: a város fő
hitelutalványozójaként pedig minden
olyan ügyben felelősségre vonható a
polgármester, amikor közvetve vagy
közvetlenül közrejátszik abban,
hogy törvénytelenül történjenek
kifizetések a közpénzből.

