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Ki viszi el a szemetet?
Köztisztasági szolgáltatás nélkül maradhat Marosvásárhely

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen évtizedek 
óta a Salubriserv vállalat 
takarít, szedi össze és szál-

lítja el a szemetet és a havat. Jelenleg 
a vállalat jogi felszámolás alatt áll, 
a várossal kötött szerződése június 
15-én jár le, így két hét múlva szol-
gáltató nélkül marad a város. Mint 
ismert, Maros megye több övezetre 
van osztva, és a köztisztasági szol-
gáltatást végző cégeket a megyei 
Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési 

Társulás által meghirdetett verseny-
tárgyaláson választották, választják 
ki. A társulás ügyvezető igazgatója, 
Tóth Andrea a Székelyhon érdeklő-
désére elmondta, noha már kétszer 
megszervezték a versenytárgyalást 
a marosvásárhelyi és környékbeli 
települések köztisztasági szolgálta-
tójának kiválasztására, nem jártak 
sikerrel. A második versenytárgya-
lást tavaly év végén hirdették meg, 
és idén márciusban nyilvánították 
semmisnek. Ezúttal kisebb módosí-
tásokat eszközölnek, majd újra meg-
hirdetik  a licitet, remélve, hogy meg-
felelő ajánlatokkal érkeznek a cégek

Hogyan tovább?

Mivel az Ecolectnek nem sike-
rült kiválasztani a szolgáltatót, a 
marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselőknek kell megoldást ta-
lálniuk.  A tegnapi tanácsülésre a 
város szakosztálya által előkészí-
tett hatástanulmányból az derült 
ki, hogy a városnak lehetősége van 
új szolgáltatóval szerződést kötni 
egészen addig, amíg az Ecolect nem 
nevezi meg a térségi szolgáltatót. A 
szakosztály azt javasolta, hogy kös-
senek egy keretszereződést, hiszen 
ebben az esetben egy ajánlattevő is 
elég, és utólag több alvállalkozót is 
ki lehetne választani. Elhangzott, 
hogy ha két héten belül sikerülne 
is kiírni a versenytárgyalást az új 
szolgáltató kiválasztására, legko-
rábban novemberben lenne ered-
ménye, és addig szolgáltató nélkül 

maradna a város. Peti András ta-
nácsos arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy eddig a Salubriserv össze-
gyűjtötte és elszállította a háztar-
tási szemetet, de utcákat takarított 
és a hóeltakarítást is ő végezte. Ez 
nem egy, hanem három különál-
ló szolgáltatás, és a legfontosabb 
a hulladék összegyűjtése és 
elszállítása. Javasolta, hogy 
esetleg fogadjanak el olyan 
tervezetet, amely csak ez 
első szolgáltatásra vonatko-
zik, hogy legalább ez eset-
ben lehessen elkezdeni a cég 
kiválasztását. Hosszas egyeztetés 
után a tanácsosok mégis úgy dön-
töttek, hogy elhalasztják a határo-
zattervezetet és jövő héten fognak 
újra tárgyalni arról, hogy miként 
lehet megoldani kevesebb mint tíz 
nap alatt a köztisztasági problémát 
Vásárhelyen.

Nem lenne újdonság. Két hét 
múlva újra a kukákban maradhat 
a hulladék Marosvásárhelyen
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Már a soros ülés megtartásának 
körülményei kapcsán vita ala-

kult ki: az új önkormányzati kép-
viselői beiktatás ünnepélyes volta 
miatt egyesek kezdeményezték, 
hogy az ülést – a megfelelő járvány-
védelmi előírások betartása mellett 
– a városháza Szent István-termé-
ben tartsák. A tanácskozás végül 
felemásra sikerült, hiszen a város-
atyák többsége online jelentkezett 
be, ellenben a polgármesteri hivatal 
egyes munkatársai, a polgármester, 

alpolgármester, a jegyző és a sajtó 
képviselői az Orbán Balázs-terem-
ben gyűltek össze.

A tanácsülés elején letette ön-
kormányzati képviselői esküjét Si-
mó Árpád: Szarvas Zsuzsa korábbi 
lemondását követően az EMNP-MPP 
koalíciós jelöltlistáján következő-
ként szerepelő Simó foglalta el a 
megüresedett helyet. Ugyancsak 
az ülés elején tárgyalta a testület 
a város költségvetésének kiigazítá-
sát: ezúttal 1,4 millió lejt foglaltak 
be a városi kórház részére (ennek 
oroszlánrésze a személyzetnek já-
ró veszélyességi pótlék, illetve más 
külső támogatások).

Ügyvédet fogadhat a város

Feszültséget szült ugyanakkor az 
Udvarhelyi Média Kft . ügye: mint 
arról már írtunk, Gálfi  Árpád pol-
gármester ismét napirendre tűzte az 
ügyvédfogadást ebben az ügyben. A 
külső jogi képviselet bevonása ha-
táridős volt, hiszen a számvevőszék 
május végéig adott erre haladékot 
a városvezetőnek. A médiavállal-
kozás okozta 500 ezer lejes kárt (és 
az azóta felhalmozódott büntető-
kamatokat, összesen több mint 700 
ezer lejt) a polgármesternek kell 
behajtania: az újonnan kibővített 
polgármesteri rendelet értelmében a 
pénzt az Udvarhelyi Média Kft . több-
rendbeli törzstőkeemelését megsza-
vazó önkormányzati képviselőknek, 
a cég korábbi adminisztrátorának 
és Bunta Levente korábbi polgár-
mesternek kellene megtérítenie. 

Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es 
önkormányzati képviselő azon fel-
vetésére, hogy az ügyben nemcsak 
a megnevezett 11 tanácsos, hanem 
a 2014–2015-ben mandátumát töl-
tő teljes testület felelős, Gálfi  ha-
tározottan kijelentette: a korabeli 
jegyzőkönyvekből egyértelműen 
kiderül, hogy az EMNP és az MPP 
városatyái minden alkalommal el-
lenezték a törzstőkeemelést. Derzsi 
László RMDSZ-es képviselő a kül-
ső jogi képviselet szükségességét 
fi rtatta, melynek kapcsán Venczel 
Attila jegyző ismét kifejtette: a meg-
felelő jogi képviselet nem oldható 
meg a polgármesteri hivatalon be-
lül, hisz az egyedüli szabad ügyvéd 
házastársa az ügyben érintett egyik 
önkormányzati képviselőnek. Az 
ügyvédfogadásra vonatkozó tanács-
határozat végül úgy mehetett át, 
hogy az Udvarhelyi Média Kft . peré-

ben érintett tanácsosok nem vettek 
részt a szavazáson.

Jogtalanul bírságolták meg 
a várost

Ugyancsak a külső jogi képviselet jó-
váhagyását kérte a testülettől Gálfi  egy, 
a szejkefürdői víz- és szennyvízháló-
zat kiépítését érintő ügyben. 
Mint kiderült, az építkezési 
felügyelőség a dokumen-
tációval kapcsolatos ren-
dellenességek miatt 10 ezer 
lejes bírságot szabott ki Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalára. A büntetés jogta-
lan, sőt törvénytelen, szögezte le 
Venczel Attila jegyző, ezért szükséges 
megfellebbezni. A kialakult politikai 
adok-kapok eredményeként azonban 
az önkormányzati testület végül nem 
hagyta jóvá az ügyfélfogadást.

Új tagja van Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testületének
• Politikai nyilatkozatokkal tűzdelt ülést tartott csütörtö-
kön Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testülete: 
a városatyák többsége online csatlakozott a tanácskozás-
hoz, amelyen Simó Árpád mandátumát is érvényesítették.

• Sürgősen megoldást kell találnia a marosvásárhelyi 
önkormányzatnak a köztisztasági kérdésre, hiszen június 
15-én lejár a szerződése a Salubriservvel, a megyei Ecolet 
társulás által szervezett versenytárgyaláson pedig még 
nem sikerült új szolgáltatót kiválasztani. 

Magyarellenesség 
mint nemzetstratégia
A magyarellenesség 2020-ban 
az új nemzetstratégia Romá-
niában – jelentette ki csütör-
tökön Mezei János, a Magyar 
Polgári Párt elnöke az Erdélyi 
Magyar Szövetség nevében 
tartott online sajtótájékoztatón, 
utalva az elmúlt időszakban 
elhangzott kisebbségellenes 
kijelentésekre. Szerinte össze-
fogással, a békés utat keresve 
kellene megálljt parancsolni a 
magyarellenes retorikának, ami 
mellett nem lehet szótlanul el-
menni: fel kell venni a kesztyűt, 
mert úgy tűnik, hogy 2020-ban 
Romániában az új nemzetstra-
tégia a magyarellenesség, erre 
több bizonyíték is elhangzott az 
elmúlt időszakban, többek kö-
zött Klaus Iohannis államfő ki-
jelentései. Az MPP elnöke arról 
is beszélt, hogy beadvánnyal 
fordultak a miniszterelnökhöz, 
illetve a tanügyminiszterhez, 
amelyben azt kérik, hogy a jár-
ványhelyzetre való tekintettel a 
magyar anyanyelvű diákoknak 
is ugyanannyi érettségi vizsgán 
kelljen részt venniük, mint a 
románoknak. Szerinte nagyobb 
veszélynek vannak kitéve a 
magyar anyanyelvűek azáltal, 
hogy nekik négy vizsgájuk van, 
mint a románok, akiknek csak 
három, hiszen így a magyarok-
nak több a felkészítő órájuk 
is.Ez nemcsak diszkrimináció, 
hanem fertőzésveszélyes is – 
hangsúlyozta Mezei, aki szerint 
a koronavírus egy lehetőség 
arra, hogy a két nemzet között 
békesség legyen és feloldják a 
diszkriminációt. Az MPP elnöke 
a román érettségi vizsgát a 
jövőre nézve is mellőzné a 
magyar diákok számára. Egyéb-
ként – mint elhangzott – még 
nem sikerült bejegyeztetni az 
MPP és az EMNP fúzióját, ebben 
a kérdésben újabb tárgyalás 
június második felében lesz. 
(Barabás Orsolya)
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