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• Még nem lehet 
tudni, mikor alakul-
hat meg a csíkszere-
dai helyi rendőrség, 
amelynek létrehozási 
folyamatát 2018-ban 
indította el a helyi 
önkormányzat. Az első 
állások meghirdetésé-
hez most jóváhagyás-
ra vár a polgármesteri 
hivatal.

KOVÁCS ATTILA

A koronavírus-járvány miatt 
bevezetett szükségállapot, 
majd vészhelyzet további hó-

napokkal késlelteti a csíkszeredai 
helyi rendőrség megalakítását. Mint 
Füleki Zoltán alpolgármester kérdé-
sünkre elmondta, mivel a helyi ren-
dőri állások betöltéséhez szükséges 
versenyvizsgák feltételeit a Köztiszt-
viselők Országos Ügynökségének 
(Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici – ANFP) kell jóváhagynia, 
amíg ezzel nem rendelkeznek, nem 
hirdethetik meg a vizsgákat. Az en-
gedélyeztetéshez szükséges doku-
mentációt egyébként még a járvány 
hazai megjelenése előtt elküldték. 
Füleki emlékeztetett, a vészhelyzet-

re vonatkozó 2020. évi 55-ös számú 
törvény 27. cikke értelmében ebben 
az időszakban felfüggesztenek min-
den olyan versenyvizsgát, amelyet a 
meglévő betöltetlen állások elfogla-
lása érdekében szerveznének – ezért 
is hiányzik a jóváhagyás. Az elöljáró 
azt is közölte, a helyi önkormányzati 
képviselő-testület idén hat helyi ren-
dőri állás létrehozásával számol, és 
erre különítettek el pénzt is. Ameny-

nyiben sikerül betölteni az állásokat, 
a jelentkezőknek egy három hónapos 
elméleti és gyakorlati képzésen kell 
részt venniük, amelyet a Belügymi-
nisztériumhoz tartozó rendfenntartó 
intézmények szerveznek.

Nem léptek előre

Buktatók kísérték az elmúlt időszak-
ban a csíkszeredai helyi rendőrség 

megalakítására tett kísérleteket, a 
koronavírus-járvány csak a legújabb 
akadályt jelentette. A rendvédel-
mi testület megalakításához szük-
séges folyamat elindításáról még 

2018 novemberében döntött a helyi 
önkormányzati képviselő-testület, 
ez azonban a vártnál hosszabbnak 
bizonyult. Tavaly márciusban a ta-
nács elfogadta a létrehozandó helyi 
rendőrség működési szabályzatát, 
és pénzt is rendelt a költségvetésben 
az intézmény számára. Akkor még 
úgy számoltak, hogy ősszel már 
szakmai képzésen vehetnek részt a 
leendő helyi rendőrök, azonban az 
intézmény igazgatójának kiválasz-
tása első körben nem sikerült. Az 
augusztus eleji írásbeli vizsgán a 
két jelentkező egyike sem érte 
el a szükséges pontszámot, 
és mivel ez kizáró jellegű 
volt, az interjúra már nem is 
került sor, a megmérettetés 
eredménytelenül zárult. Mi-
után úgy ítélték meg, hogy a vizsga 
könyvészeti anyaga túl sok volt, 
ezen változtattak, de új verseny-
vizsgát már nem írtak ki, hanem az 
önkormányzat arról döntött, hogy a 
helyi rendőrség már nem lesz önálló 
jogi személyiségű intézmény, ame-
lyet igazgató vezet, hanem a pol-
gármesteri hivatal egyik osztálya-
ként működhet. Ezt a változtatást 
a helyi rendőrség létrehozásának 
egyszerűsítése érdekében tartot-
ták szükségesnek, a vezetői tiszt-
ségeket így nem igazgató, hanem 
osztályvezető, illetve irodavezető 
töltheti be, alárendeltjeik pedig a 
diszpécserszolgálatot, valamint a 
közrendi, ellenőrzési és közleke-
désrendészeti feladatokat ellátó 
helyi rendőrök lesznek.

M
ar

os
sz

ék
Csíkszék

Másfél éve próbálják létrehozni
Tovább késik a csíkszeredai helyi rendőrség megalakítása

SIMON VIRÁG

E rdőszentgyörgyön pályázati ala-
pokból újítanak fel jelenleg két 

egymás mellett lévő teret. Átrende-
zik a Rhédey-kastély körüli teret és 

parkot, illetve parkosítják a 
közelben lévő teret is, ahol a 
salakborítású sportpálya is 
működik. A két teret jelen-
leg iskolai bentlakásként 
működő épület választja 

el, ennek sorsáról szervezett  
közvélemény-kutatást a városve-
zetés. A névtelen kérdőívben arra 
a kérdésre kell válaszolni, hogy 
lebontsák-e a bentlakás épületét 
vagy sem. A választ meg lehet in-
dokolni, ezenkívül a válaszadónak 
meg kell adnia nemét és életkorát.

Megoszlik a lakók véleménye
Mint Erdőszentgyörgy polgármestere, 
Csibi Attila Zoltán a Székelyhonnak 
elmondta, a bentlakásépület életve-
szélyes állapotban van, polgármesteri 
rendeletet is kiadott, megtiltva, hogy 
abba bejárjanak, hiszen bármikor 
beomolhat a tető. „Szakértőkkel fel-
mérettük az épület állagát, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy sokkal 
költségesebb a jelenlegi épületet fel-
újíttatni, mint egy új megépítése. Saját 
alapból egyiket sem tudjuk megvalósí-
tani, és előreláthatólag az elkövetkező 
években nem lesznek ilyen jellegű 
európai uniós pályázati kiírások sem. 

Fontosnak tartottuk, hogy megkérdez-
zük a lakókat arról, mi legyen a bent-
lakás sorsa. Sok erdőszentgyörgyit 
emlék fűz ehhez az épülethez, amit a 
város csak öt éve vásárolt meg, addig 
magántulajdonban volt. A kérdőívet 
már csaknem kétszázan töltötték ki, 
a válaszokból az derült ki, hogy meg-
oszlik a lakók véleménye az épület 
sorsát illetően.”

Az eddig adott válaszokban töb-
ben arra hivatkoznak, hogy a bentla-
kás épülete és a kastély  összetartozik, 
de azt is sokan írták, hogy fontos len-
ne megtartani a bentlakást, hogy a tá-

volabbról érkező diákoknak ne kelljen 
ingázniuk. A lebontás mellett vokso-
lók szerint a régi épület csúfítja a Rhé-
dey-kastély udvarát, és fi gyelembe 
kell venni a szakemberek véleményét, 
akik szerint költségesebb a jelenlegi 
épületet felújítani, mint újat építtetni. 
Az Erdőszentgyögyi Polgármesteri Hi-
vatal Facebook-oldalán megtalálható 
kérdőívet június 15-éig lehet kitölteni. 
A válaszok és indoklások összesítése 
után a végső döntést a bentlakás sor-
sáról a helyi önkormányzati képvi-
selők hozzák majd meg, előrelátható-
lag június végi soros ülésükön.

A lakók véleményét is kikérik az épület sorsáról
• Kérdőív kitöltésével szavazhatnak az erdőszentgyör-
gyiek arról, hogy a polgármesteri hivatal lebontsa-e 
vagy megtartsa a Rhédey-kastély szomszédságában 
álló,  jelenleg iskolai bentlakásként működő épületet. 
A végső döntést az önkormányzati képviselők hozzák 
meg, előreláthatólag júniusi soros ülésükön.

A bentlakásként használt épület nagyon 
rossz állapotban van
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Építéstudományi 
konferencia
A járványhelyzetre való 
tekintettel az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság 
vezetősége és a Nemzetközi 
Építéstudományi Konferencia 
(ÉPKO) szervezőbizottsága úgy 
döntött, hogy az idei rendez-
vényt a csíksomlyói helyszín 
helyett egy online platformon 
tartják meg június 13-án, 
szombaton. A konferencia hon-
lapján – epko.emt.ro – minden 
szükséges információ megtalál-
ható, a 10 órai megnyitó után a 
szekcióüléseken neves szakem-
berek előadásait lehet követni. 
Tervezett témakörök: acélszer-
kezetek, építéstechnológia, 
építésszervezés, építészet, 
építőanyagok, épületgépészet, 
hídépítés, környezetvédelem, 
lakásépítés, népi építészet, 
útépítés, vasbeton szerkezetek, 
vasútépítés, környezetkímélő 
közlekedési rendszerek. A be-
mutatott előadások  nemzetközi 

azonosítóval (ISSN-számmal) 
ellátott online konferenciakö-
tetben jelennek meg.

• RÖVIDEN 

Helyi rendőr szolgálatban. 
Csíkszeredában még várni kell erre
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