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Mégsem marad utcán a szemét?
Van esély rá, hogy tíz nap alatt megoldódjon a hulladék ügye
• Rendkívüli tanács-
ülésen próbáltak 
megoldást találni a 
marosvásárhelyi önkor-
mányzati képviselők a 
hulladék-összegyűjtés 
és -elszállítás kérdé-
sére. Három határozat-
tervezetet fogadtak el, 
egyebek közt lehetővé 
tették, hogy előzetes 
meghirdetés nélkül 
ítéljék oda  a szolgál-
tatást.  A szakigazga-
tóság vezetője szerint 
ezzel a  megoldással 
tíz nap alatt lehet új, 
ideiglenes szolgáltatója 
a városnak.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhely június 15-én 
hulladékszolgáltató nélkül 
marad, mivel a Salubri-

servvel lejár a szerződése és a megyei 
hulladékgazdálkodást össze-

hangoló ADI Ecolectnek még 
nem sikerült a marosi megye-
székhely és környéke számá-
ra megfelelő szolgáltatót ki-
választania. Így ideiglenesen, 

legalább egy évig a városnak 
új szolgáltatót kell találnia. A rend-
kívüli ülésen 14 tanácsos vett részt, 
az RMDSZ-esek majdnem mind jelen 
voltak. A Szabad Emberek Pártjának 
(POL) tanácsosai bojkottálták a rend-

kívüli ülést, mert szerintük a Maros 
Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal hibája, hogy 
június 15-én szolgáltató nélkül ma-
rad a város és az utcákon maradhat 
a háztartási hulladék. A POL három 
önkormányzati képviselője szerint a 
rendkívüli tanácsülésen beterjesztett 
határozattervezetek rögtönzött meg-
oldásokat jelentenek, és nem kizárt, 
hogy törvénybe ütköznek.

Szolgáltató és ár

Három határozattervezet volt napi-
renden, valamennyi a hulladékkérdés 
megoldására vonatkozott. Mint a ter-
vezetek összeállítója, Florian Moldo-

van, a városháza közterület-rendezési 
igazgatóságának vezetője a Székely-
hon érdeklődésére  elmondta, két ter-
vezet szól arról, hogy milyen módon 
választják ki az ideiglenes szolgálta-
tót. Az egyik szerint előzetes  meghir-
detés nélkül, tárgyalásra hívva azokat 
a szolgáltatókat, amelyek jelenleg is a 
megyében dolgoznak.  Ez a módszer 
lehetővé teszi, hogy tíz napon belül új 
szolgáltatója legyen a városnak. A má-
sodik tervezet szerint közbeszerzést 
hirdetnek, és azon választják ki az 
ideiglenes szolgáltatót. Ez a két eljárás 
kiegészíti egymást, hiszen az egyik le-
hetővé teszi, hogy gyorsan új szolgál-
tatót kapjon a város és a hulladék ne 
maradjon az utcán, a másik pedig le-

hetőséget biztosít arra, hogy a legjobb 
áron dolgozó szolgáltatót válasszák ki. 
A harmadik tervezet a költségvetés ki-
igazításáról szólt, mert bele kell foglal-
ni a büdzsébe azt az összeget, amelyet 
az új szolgáltatónak kell fi zetni. Eddig 
nem került be a város költségvetésé-
be a magán- és jogi személyek által 
egyenesen a korábbi szolgáltatónak, 
a Salubriservnek fi zetett szemétössze-
gyűjtési és -elszállítási díj.

Elégedetlenek a tűzoltó 
módszerrel

A döntéseket megelőző felszólalások 
során Csiki Zsolt RMDSZ-es frakci-
óvezető kifejtette: szerinte nem jó, 

hogy a városháza utolsó percre hagy-
ta a hulladékbegyűjtés kérdésének 
megoldását. Úgy vélte, a szolgáltatás 
gyorsított eljárással való odaítélése 
csak áthidaló megoldás. „Az RMDSZ 
meg akarja oldani ezt a helyzetet, 
hiszen ez a város egyik legfontosabb 
szolgáltatása, de elégedetlen ezzel a 
tűzoltó módszerrel.” A jelen lévő ta-
nácsosok – mérlegelve a helyzet sú-
lyát – végül elfogadták mindhárom 
tervezetet, szabad utat adva a maros-
vásárhelyi városházának, hogy céget 
keressen, amely biztosítja a hulla-
dékszolgáltatást.

Az elmúlt években többször 
maradt pár napig a kukákban az 
összegyűlt háztartási hulladék
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K evesebb megszorítással, de 
június 15. utánra is ki kell ter-

jeszteni a veszélyhelyzetet a koro-
navírus-járvány leküzdése 

érdekében – jelentette ki 
tegnap Klaus Iohannis 
államfő, miután Ludovic 
Orban miniszterelnökkel 
és a kormány több tagjá-
val egyeztetett. Az elnök 
közölte, miután az utóbbi 

időben az új megbetegedé-
sek száma nem csökkent, de nem 
is nőtt jelentősen, lehetséges a lazí-
tások folytatása. Ennek értelmében 

június 15. után ismét kinyithatnak 
a bevásárlóközpontok, a bennük 
működő vendéglők és a játszóhá-
zak azonban nem. Emellett lehető-
vé teszik a magánjellegű rendezvé-
nyek, összejövetelek megtartását 
is, azonban zárt térben legtöbb 
20, nyílt térben pedig legtöbb 50 fő 
részvételével. 

Megnyithatnak a magánbölcső-
dék és -óvodák is. Ismét fogadhat-
nak vendégeket az edzőtermek is, 
de csakis a szigorú távolságtartás 
alkalmazásával. Használatba vehe-
tik az emberek a strandok kültéri 
medencéit is a különleges egész-
ségügyi szabályok betartásával, 
amelyeket a napokban dolgoznak 
ki az illetékesek. A házi elkülönítés 

esetében is módosítanak: ha valaki 
olyan országból érkezik, ahol az új 
megbetegedések száma az elmúlt 
14 napban egymillió főre vetítve 
öt alatt van, enyhülnek az elkülö-
nítés szabályai. „Mivel nem csök-
kent jelentősen az új esetek száma, 
továbbra is 150 körüli az intenzív 
osztályon ápoltak száma, indokolt 
a veszélyhelyzet meghosszabbítá-
sa. Kevesebb lesz a megszorítás, de 
nem folytathatjuk nélküle” – szö-
gezte le Iohannis, aki továbbra is 
fontosnak nevezte a távolságtartást, 
a beltéri maszkviselést és a zsúfolt 
helyszínek elkerülését. Az államfő 
zárásként a parlamenthez fordult, 
felelősségre intve a honatyákat, és a 
kormány támogatását kérve.

Lazításokkal ugyan, de marad a veszélyhelyzet
• A járványhelyzet miatt továbbra is indokolt a jövő hét elején lejáró veszélyhelyzet meg-
hosszabbítása, de folytatódnak a lazítások – jelentette be tegnap Klaus Iohannis államfő.

Ismét nőtt a fertőzöttek száma Hargita megyében
Újabb két koronavírus-fertőzést azonosítottak kedden Hargita megyében, 
ezzel 174-re emelkedett a térségben a járvány kezdete óta igazolt esetek 
száma – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. 
Közülük 79-en meggyógyultak, négy személy elhunyt, 91 aktív fertőzöttet 
pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak meg-
figyelés alatt. Az új esetek kapcsán az országos módszertannak megfe-
lelően ezúttal sem közölték, hogy mely települések érintettek. Országos 
viszonylatban hússzal több új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak 24 óra 
alatt tegnap délután egy óráig, mint egy nappal korábban: 145 személy 
szervezetében mutatták ki a kórokozót. Ezzel az igazolt fertőzések száma 
20 749-re nőtt. Lapzártánkig 1345-en haltak meg a kór miatt.

Útlezárás Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja a gépkocsivezetők 
figyelmét, hogy az aszfaltozással foglalkozó cég a Bethlen Gábor utca 
egyirányú szakaszán a következő három napon kicseréli az aknate-
tőket. Ezért az utca egyirányú szakaszát ma reggel 7 órától lezárják 
az autós forgalom elől, a gépkocsivezetők a Tompa László és Eötvös 
József utcák felé terelve folytathatják útjukat. A korlátozást a tervek 
szerint pénteken délben oldják fel.
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