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Elkaszálták a programot
A székelyudvarhelyi családoknak nem jár a támogatás?

K O V Á C S  E S Z T E R

„Nagyon csalódott vagyok, de főként 
azt sajnálom, hogy a székelyudvar-
helyi fi atal családok nem lehetnek a 
haszonélvezői ennek a programnak” 
– mondta el lapunknak Lőrincz Edit 
önkormányzati képviselő, a családtá-
mogatási program kezdeményezője. 
Az ügyben a végső döntést a múlt hé-
ten mondta ki a marosvásárhelyi ítélő-
tábla, miután a Csíkszeredai Törvény-
szék korábbi döntését megfellebbezte 
a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal. 
„Az első kedvező, csíkszeredai döntés 
után reménykedtünk. Felfoghatatlan, 
hogy pont a marosvásárhelyi bíróság 
döntött ellenünk, holott Marosvásár-
helyen április óta egy azonos prog-
ramot indítottak el, és abban semmi 
kivetnivalót nem talált senki” - hang-
súlyozta a kezdeményező.

Csíkban elfogadták, 
Vásárhelyen már nem

A programra vonatkozó első határo-
zattervezetet maga Lőrincz Edit állí-
totta össze, ezt azonban akkor nem 
fogadta el a megye prefektusa, később 
Lukácsi Katalin ügyvéd írta át a terve-
zetet, amely lényegét illetően nem vál-

tozott, de az indoklását már törvényes 
alapokra helyezte a szakember. „A 
Hargita Megyei Törvényszék elfogad-
ta az indoklásunkat, tehát törvényes-
nek, helytállónak találta a határozat 
felépítését. Ezért reménykedtünk, 
hogy a marosvásárhelyi bíróságon is 
esélyünk lehet” – jegyezte meg Luká-
csi Katalin, hozzáfűzve: az ítélőtábla 

indoklását egyelőre még nem kapták 
meg (a döntés kimondása után erre 
30 napja van a bíróságnak), ezért azt 
sem tudni jelenleg, hogy a vásárhelyi 
döntéshozó pontosan miért tartotta 
törvénytelennek a székelyudvarhelyi 
kezdeményezést. Az indoklás kiköz-
lése után pedig Székelyudvarhely ön-
kormányzati képviselő-testületének 

vissza kell vonnia az erre vonatkozó 
határozatát. „Nagyon várjuk az in-
doklást, de őszintén nem tudom, hogy 
újrakezdeném-e. A székelyudvarhelyi 
családok megérdemelnék, ellenben 
azt sem szabad elfelejteni, hogy már 
helyi szinten voltak olyanok, akik el-
lenezték a programot. Az önkormány-
zati képviselőtársaim támogatását 
viszont köszönöm, hiszen ők első 
perctől egy emberként kiálltak mellet-
tem” – hangsúlyozta Lőrincz Edit.

Nem alanyi jogon járt volna

A „babakelengye-program” révén egy-
szeri pénzbeli támogatásban részesül-
tek volna a Székelyudvarhelyen világ-

ra jött, székelyudvarhelyi származású 
újszülöttek. Az első gyermek szüle-
tésekor 500, a másodikénál 650, míg 
a harmadikénál 800 lejes segítséget 
kaphattak volna a családok. Hasonló 
program az ország több megyéjében 
is működik (többek közt Bukarestben 
és most legutóbb Marosvásárhelyen 
is), és eddig a székelyudvarhelyi volt 
az egyetlen, amelynek törvényességét 
megvétózta a megyei prefektusi hiva-
tal. A kezdeményezés iránt nagy 
volt az érdeklődés, hiszen az 
érintett családok pontosan ab-
ban az időszakban juthattak 
volna hozzá a támogatáshoz, 
amikor a legnagyobb szük-
ségük van rá: a tapasztalat 
ugyanis azt mutatja, hogy az 
újszülött világra jövetele után 
akár két-három hónapot is 
várni kell az első gyermekne-
velési támogatás utalásáig. Er-
re a célra Székelyudvarhely már 
a tavalyi költségvetésből elkülönítette 
a szükséges összeget. A támogatás 
azonban nem alanyi jogon járt volna: 
a kritériumok között szerepelt, hogy a 
családnak székelyudvarhelyi lakcíme, 
a szülőknek stabil munkaviszonya le-
gyen, illetve ne legyen adótartozásuk, 
valamint a kórházi kibocsátópapírra is 
szükség van, amely azt igazolja, hogy 
az anya valóban hazavitte az újszülöt-
tet. A program kedvezményezettje (az 
eddigi éves statisztikákat alapul véve) 
évente mintegy háromszáz kisbaba és 
azok családja lett volna.

Vissza kell vonni az újszülöttek támogatására vonatkozó tanácshatározatot. 
Az udvarhelyiek már biztosan nem lehetnek a program haszonélvezői

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE

SIMON VIRÁG

T atár Lehel a legfi atalabb maros-
vásárhelyi tanácsos, aki a Szabad 

Emberek Pártját erősíti, közösségi ol-
dalán hívta fel a közvélemény 
fi gyelmét arra, hogy  két 
magyar tanácsos nem tartja 
érdemesnek, hogy fellebez-
zenek a Makkai Gergely le-
váltott alpolgármester felső-
fokon megnyert per ügyében. 

Tatár Lehel szerint, ha nincs 
fellebbezés, akkor az azt jelenti, hogy 
Makkai Gergely visszamenőleg meg-
kapja a havi 15 200 lejes alpolgármes-

teri fi zetését. Tatár Lehel közzétett két 
levelet is, amelyben Magyary Előd és  
Mózes Levente arról nyilatkozik, hogy 
teljesen egyetért a bíróság döntésével, 
és nem kíván fellebbezni ellene.

Mindenképp fellebbeznek

A Székelyhon megkeresésére Peti And-
rás városi tanácsos, aki a perben a 
várost képviseli, elmondta, hogy nem 
kívánja kommentálni a két tanácsos 
kolléga döntését, de az biztos, hogy 
az RMDSZ-es tanácsosok többsége a 
fellebbezés mellett döntött. „A felleb-
bezést csak azután lehet benyújtani, 
miután kiközlik a döntést, az indok-
lással együtt. Ez még nem történt meg. 

Ha kiközlik, akkor 15 napunk van fel-
lebbezni. Lehetséges, hogy már nem a 
mi, hanem a következő tanács feladata 
lesz, hogy fellebbezzen, vagy sem, 
ahogy ők majd jónak látják.”

Mint beszámoltunk róla, a Maros 
Megyei Törvényszék július 2-án tet-
te közzé azt a döntést, amely értel-
mében Makkai Gergely kérésének 
eleget téve semmisnek nyilvánítja a 

2019-es októberi 264-es számú helyi 
tanácsi határozatot. Ez a határozat 
az akkori alpolgármester, Makkai 
Gergely leváltásáról szól. A tanácso-
sok többsége azért döntött az alpol-
gármester leváltása mellett, mert, 
saját bevallásuk szerint elégedetle-
nek voltak a munkájával.

Lesz fellebbezés a lemondatott alpolgármester ügyében
• Bár nem egyöntetű döntés született, de a marosvá-
sárhelyi RMDSZ-es városi tanácsosok egyetértettek 
abban, hogy megfellebbezik azt a döntést, amely 
Makkai Gergely volt alpolgármester számára kedvezett, 
s amelynek értelmében törvénytelen volt a leváltásáról 
szóló tanácsi határozat. De az is megtörténhet, hogy a 
következő RMDSZ-es tanácsosokra hárul majd a feladat.

Az elmúlt négy évben sok vita 
volt a tanácsosok között

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

Újabb szigorítás
Szigorítja mától Ausztria a ro-
mán állampolgárokkal szemben 
támasztott beutazási feltétele-
ket – közölte vasárnap a külügy-
minisztérium. Az új szabályozás 
szerint a román állampolgárok 
akkor léphetnek be szabadon 
Ausztriába, ha olyan negatív 
eredményű koronavírustesztet 
tudnak felmutatni, ami az eddigi 
négy nap helyett a beutazást 
megelőző legfeljebb három nap-
ban készült. A teszteredményt 
angol vagy német nyelven kell 
bemutatni. Ennek hiányában, 
saját költségükön, az eddigi 14 
nap helyett 10 napos karanténba 
kell vonulniuk. Ha a karantén 
ideje alatt negatív eredmény-
nyel tesztelik, a karantént 
felfüggesztik. Amennyiben a 
Romániából érkező utazó nem 
tud felmutatni a határon negatív 
tesztet, vagy nem tudja bizonyí-
tani, hogy van megfelelő hely, 
ahol karanténba vonulhat, nem 
léphet Ausztria területére.

• RÖVIDEN 

• Több halasztás után végül helyt adott a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal fellebbe-
zésének a marosvásárhelyi ítélőtábla: arra kötelezik a székelyudvarhelyi önkormány-
zatot, hogy vonják vissza az újszülöttek támogatására vonatkozó tanácsi határozatot. 
Csalódottak a kezdeményezők, főként annak tükrében, hogy a Székelyudvarhelyen 
„babakelengye” programként elhíresült projekthez hasonló az országban már több 
helyen működik, legutóbb idén áprilistól Marosvásárhelyen is.




