
KORPOS ATTILA

M ivel az önkormányzat múlt heti, 
alakuló ülésén Ábrahám Előd 

Lajos képviselő nem tudott jelen lenni, 
a tanácsülés az ő hivatalos eskütételé-
vel vette kezdetét. A következő három 
hónap (november, december, január) 
tanácsüléseit vezető elnöknek And-
rás Hunor Jenőt választotta a testület, 
az ő helyettese Bíró Albin képviselő 
lesz. Amint a múlt héten már kiderült, 
Sógor Enikőt és Bors Bélát javasolta a 
helyi RMDSZ Városi Küldöttek Tanácsa 
az alpolgármesteri feladatok ellátásá-
ra, ugyanakkor az EMSZ is jelölte Tőke 
Ervin képviselőt erre a pozícióra. Az 

alpolgármesterek megválasztásánál a 
testület tagjai egyenként szavaztak, a 
leadott voksok érvényesítése után pe-
dig előbbi kettő kapott a legtöbb szava-
zatot a jelen levő tizenhat képviselőtől. 
Korodi Attila újonnan kinevezett pol-
gármester megjegyezte, a város napi 
ügyeivel foglalkozva a vezetői csapatot 
az alpolgármesteri tisztségek mellett 
városmenedzseri pozícióval is kiegé-
szítik. Erre Dósa Szilárd jogászt java-

solta Korodi, a napokban pedig meg 
fog történni a város ügyeinek felosz-
tása az említett tisztségviselők között. 

Kevesebb szakbizottság

Eldőlt, hogy eggyel kevesebb szak-
bizottsággal fog működni a testület, 
eldőlt, így a korábbi 6 tevékenységi 

terület az új mandátumban 5-re fog 
szűkülni. Ezek szerint a gazdasági, 
a közszolgáltatási és kereskedelmi 
bizottságok egybeolvadnak. A jogi, 
városrendezési, oktatás-művelődési, 
illetve az egészségügyi, szociális, 
ifj úsági és sport kérdésekkel foglal-
kozó bizottságok továbbra is korábbi 
gyakorlat szerint működnek majd. 

Korodi Attila szót emelt továbbá az 
önkormányzati ülések online 
térben való lebonyolítását 
illetően annak érdekében, 
hogy az ülések távolma-
radás vagy karanténköte-
lezettség esetén is teljes 
létszám mellett tudjanak 
folytatódni.

C laudiu Maior, a volt polgármester 
tanácsadója közösségi oldalán 

azt állítja, több, a marosvásárhelyi 
városházán dolgozó közalkalmazott 
arra panaszkodik, hogy az új polgár-

mesterrel érkezett személyek 
fenyegetik őket. Maior sze-
rint ez törvénytelen és bosz-
szúálló magatartás. Konkrét 
példákat azonban nem hoz 
fel. Borsos Csaba, a polgár-
mester kommunikációs ta-

nácsadója megkeresésünkre 
azt mondta, hogy „erre az aberráns 
kijelentésre nem kívánnak reagálni.”

Nem kell félteni 
a munkahelyeket

Megválasztása utáni első sajtótájé-
koztatón is, majd a beiktatása után 

is Soós Zoltán azt nyilatkozta, hogy 
a marosvásárhelyi városházán nem 
lesz tisztogatás, mindenki, aki dol-
gozni akar maradhat és dolgozhat. 
Beiktatása után  mondta: a számvevő-
széktől kért pénzügyi átvilágítás célja 
nem a munkahelyek felszámolása, 
hanem a leltározás, tisztánlátás, így 
senki nem kell féltse a munkahelyét 
a marosvásárhelyi polgármesteri hi-
vatalban.
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Nem teljes a tanács
Elmaradt az alpolgármester-választás

SIMON VIRÁG

A hétfői rendkívüli taná-
csülésen online letette az 
esküt Horațiu Suciu neves 

szívorvos, aki a Nemzeti Liberá-
lis Pártot képviseli. Egy önkor-
mányzati képviselő viszont hiány-
zik még a 23 tagú testületből: a 
helyhatósági választásokon elért 
eredmények nyomán ugyanis két 
hely illeti meg a marosvásárhelyi 
önkormányzatban a Népi Mozga-
lom Pártját (PMP). Marius Pașcan 
jelenlegi parlamenti képviselő, a 
tanácsosi lista vezetőjének man-
dátumát azonban nem érvényesí-
tette a bíróság, így a pártnak csak 

egy tanácsosa tehette le az esküt. 
Amíg a párt nem nevezi meg a má-
sodik vásárhelyi önkormányzati 
képviselőjét, addig nem lesz teljes 
a testület, és nem tudnak alpol-
gármestert választani sem.

Kisebb vita alakult ki

A hétfői ülésen megválasztották 
az ülésvezetőt Kelemen Márton 
személyében, és kinevezték a szak-
bizottsági tagokat is. Kisebb vita 
alakult ki, miután Kelemen Márton 
azt javasolta, hogy ezután a hatá-
rozattervezeteket csak azokban a 
szakbizottságokban tárgyalják, 
amelyek témaköréhez tartoznak. 
Eddig ugyanis minden tervezetet 
minden szakbizottságban átbe-

széltek és szavaztak róla. Ezt a ja-
vaslat megosztotta a jelenlevőket, 
többen úgy vélték, hogy mégis 
jobb lenne az eddig bevett szokás-
nál maradni. Az ülésvezető javas-
latáról nem szavaztak. Soós Zoltán 
polgármester a továbbiakban 
azt is elárulta, hogy hama-
rosan egy újabb ülést fog 
összehívni, hiszen nincs 
érvényes szerződése a vá-
rosnak a hóeltakarításról, 
és ez a kérdés igencsak idő-
szerű. Költségvetés-kiegé-
szítésre van szükség, hogy legyen 
anyagi háttér a szolgáltatásra, és 
tudjanak megbízni egy céget a vá-
ros utcáinak, járdáinak csúszás-
mentesítésével. Hozzátette: szeret-
ne minden tanácsülésen egy-egy, 
a város által megkötött szerződést 
bemutatni, és a számvevőszéki 
vizsgálatok eredményeiről is rész-
letesen beszámol majd az önkor-
mányzatnak. 

Sógor Enikő és Bors Béla. 
Új alpolgármesterekkel keződődik 
a Korodi-mandátum

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A híresztelésekkel ellentétben 
senki sem kell féltse a 
munkahelyét a marosvásárhelyi 
önkormányzatnál Soós Zoltán 
polgármester ígérete szerint

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Vannak még üres székek. Van, 
aki karanténban tartózkodik, 
de olyan is, akit még nem 
nevesítettek

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Rendkívüli ülésen választotta meg az önkormányzati 
képviselő-tesület Csíkszereda két új alpolgármesterét. 
A város ügyeit a napokban fogja felosztani egymás kö-
zött a két alpolgármester, illetve a városmenedzser.

Sógor Enikő és Bors Béla látják el az alpolgármesteri feladatokat Csíkszeredában

Vádaskodás a városházán

• A frissen megalakult marosvásárhelyi önkor-
mányzati testület első ülését tartotta meg tegnap, 
de nem teljes létszámban, így az alpolgármester-vá-
lasztás elmaradt.

• A marosvásárhelyi városháza alkalmazottai közül 
többen etnikai alapú fenyegetésről, megfélemlítésről 
panaszkodtak Claudiu Maior városi tanácsos szerint. 
Soós Zoltán jelenlegi városvezető kommunikációs ta-
nácsadója ezt aberráns kijelentésnek tartja.




