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NAGY TERHET RÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOKRA A BÜNTETÉSEK BEVASALÁSA

„Megdolgoztathat” a bírság, 
de annak behajtása is

Az érintettek számára a közúti vagy egyéb kihágásokért kiszabott bírságok 
törlesztése, az önkormányzatoknak pedig a pénzösszegek behajtása okoz fej-
fájást számos esetben. A polgármesteri hivatalok ugyanis nincsenek könnyű 
helyzetben a rosszhiszemű adósokkal szemben, akik közül kevesen foghatóak 
közmunkára. A tartozások behajtása körülményes és időigényes, sok esetben 
jogerős bírósági ítélet sem oldja meg a gondot. Lapunk volt és jelenlegi polgár-
mestereket, adóügyi igazgatót kérdezett az Erdély-szerte jellemző problémáról, 
amelyet egyesek szerint csak törvénymódosítással lehetne rendezni. 4.»

Gyenge a visszatartó erő. A közúti szabálysértésért kiszabott bírságot főként azok nem fi zetik ki, akiknek nincs ingatlan a nevükön

„Teret nyernek” 
a váradiak
A nagyváradiak mától szavazhat-
nak arról, hogy az első hat helyen 
végzett térrendezési projektek 
közül melyiket szeretnék megva-
lósítva látni a Kossuth utcában, 
miután a szakmai zsűri „karóba-
húzós” döntése nem nyerte el a 
helyiek tetszését.  3.»

Elmarad a parádé
és a szilveszterezés
A koronavírus-járvány rohamos 
terjedése ellenére nem terveznek 
országos karantént a bukaresti 
illetékesek. Miközben az erdélyi 
megyékben a legnagyobb a fertő-
zöttségi arány, a miniszterelnök 
a társas összejövetelek, mulatsá-
gok elnapolására kérte a fi atalo-
kat. Elmarad a december elsejei 
felvonulás, szilveszterkor pedig 
az emberek megszállhatnak 
kereskedelmi szálláshelyeken, de 
nem tarthatnak partikat. 5.»

Két évvel később lesz
kultfőváros Temesvár
A tervezett 2021 helyett két évvel 
később, 2023-ban lesz Európa 
Kulturális Fővárosa Temesvár, 
határozott az Európai Parlament 
kulturális bizottsága. A döntés 
fő oka a járvány, amely nem teszi 
lehetővé a kulturális rendezvé-
nyek megtartását, de a halasztást 
a román fél is kérte, mivel a város 
nincs felkészülve a kulturális 
főváros címre.  9.»

A klubhűség 
példaképe
Játékosként bajnoki címeket és 
kupagyőzelmeket nyert a Csík-
szeredai Sportklubbal, edzőként 
hasonló teljesítményekkel büsz-
kélkedhet Hozó Levente jégko-
rongedző. A kék-fehérek volt 
csapatkapitányával, a 2010-ben 
Csíkszereda városvezetése által 
Pro Urbe-díjjal kitüntetett spor-
temberrel a múltról és a jelenről 
beszélgettünk. 10.»

 » Mivel néhány 
éve a közmun-
kát nem lehet 
börtönbüntetésre 
változtatni, csak 
újabb pénzbírsá-
got lehet adni, 
minden kezdődik 
elölről.
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Közös erőfeszítéssel 
vigyázunk egymásra  2.»

Donald Trump nagy hajrája 
a „csatatér” államokban  6.»
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