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M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

A hivataloknál is 
dolgozhat napszámos

E ttől a héttől az önkormány-
zatok is alkalmazhatnak 

idénymunkást, az erre vo-
natkozó, 2020/242-es törvény 
már pénteken megjelent a 
Hivatalos Közlönyben, tehát 
hatáéyba lépett. Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere lapunknak elmondta, jól 
jön a törvénymódosítás, az 
önkormányzatok élnek majd a 
lehetőséggel, hiszen sok idő-
szakos feladatot kell elvégezni 
a településeken. Hangsúlyoz-
ta, az időszakos munkára 
csak szakképzetleneket lehet 
alkalmazni. Az új jogszabály 
tulajdonképpen kiegészíti a 
2011/52-es napszámostörvényt, 
mert az csak cégeknek, vállal-
kozói engedéllyel rendelkező 
magánszemélyeknek, egyéni és 
családi vállalkozásoknak bizto-
sított lehetőséget napszámosok 
foglalkoztatására. 

A módosítás indoklásában 
arra hivatkoznak, hogy az 
önkormányzatok tulajdonában 
vannak mezőgazdasági terüle-
tek, legelők, erdők, ezek meg-
művelése, takarítása időszakos 
feladat. Hasonlóképpen a köz-
épületek, átereszek, csatorná-
zás karbantartására, takarítá-
sára is elég az idénymunkások 
foglalkoztatása. A törvénymó-
dosítást kezdeményezők arra 
hivatkoznak, hogy ezek a mun-
kálatok gyakran elmaradtak a 
közterületeken, mert az állandó 
alkalmazottaknak már nem volt 
kapacitásuk erre is. A napszá-
mostörvény úgy rendelkezik, 
hogy az idénymunkásokat több 
területen lehet foglalkoztatni: 
a mezőgazdaságban, erdő-
kitermelésben és az ezekhez 
kapcsolódó tevékenységekre, a 
vendéglátásban, rendezvény-
szervezésben. Egy napszámos 
egy év alatt legtöbb 90 napot 
foglalkoztatható, kivételes 
esetekben ez meghosszabbít-
ható 180 napra. A napszámos 
fizetése nem lehet kevesebb 
mint a bruttó minimálbérből 
visszaszámolt órabér, ami 
jelenleg 13,3 lej egy órára. (Bíró 
Blanka)

MÉG SZABADON LÉVŐ ELÍTÉLTET IS FÜLÖN CSÍPTEK A RENDŐRÖK A KĲ ÁRÁSI TILALOM IDEJÉN

Büntették az éjszakai szabályszegőket
Több mint ezer embert 
megbírságoltak a korona-
vírus-járvány megfékezése 
érdekében elrendelt kijá-
rási tilalom első éjszakáján 
a rendelkezés megsértése 
miatt. A rendőrség ország-
szerte a csendőrséggel és 
a helyi rendőrség munka-
társaival közösen folytat 
ellenőrzéseket.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M ár a román hatóságok 
által foganatosított 
részleges kijárási tila-

lom első éjszakáján országszerte 
razziát folytattak a rendvédelmi 
szervek, hogy kiszűrjék azokat, 
akik nem tartják tiszteletben 
az új korlátozást. A hétfő esté-
től hatályos kormányhatározat 
szerint éjjeli 23 és hajnali 5 óra 
között csak azok léphetnek bün-
tetlenül az utcára, akik munka-
helyi igazolással vagy saját fe-
lelősségre megírt nyilatkozattal 
igazolják, hogy munkavégzés, 
halaszthatatlan orvosi ellátás, 
gyógyszerbeszerzés, rászorulók 
gondozása vagy a családban 
történt haláleset miatt hagy-
ták el lakhelyüket. Az országos 
rendőr-főkapitányság tegnapi 
tájékoztatása szerint a nagyvá-
rosok utcáin razziázó rendőrök 
az első éjszaka 1132 személyt 
értek tetten, hogy nem tartják 
tiszteletben a kijárási korláto-
zásra vonatkozó rendelkezése-
ket. A szabályszegőket összesen 
301 ezer lej értékű bírsággal 
sújtották. Ezenkívül az utóbbi 
24 órában csaknem nyolcezer 
emberre a maszkviselés elmu-
lasztásáért szabtak ki átlagosan 
140 lejes bírságot.

Kolozsváron – és Kolozs me-
gyében – a megyei rendőr-főka-
pitányság, a csendőrség, valamint 
a kincses városi polgármesteri 

hivatalnak alárendelt helyi ren-
dőrség összesen 430 munkatár-
sa közösen, ún. integrált akció 
keretében felügyelte az új sza-
bályok betartását. Lapunkkal 
közölték, több mint 2250 sze-
mélyt és több mint 280 jármű-
vet ellenőriztek a razzia során, 
és megyei szinten 132 bírságot 
szabtak ki 21 500 lej értékben. 
Furcsa módon a kijárási tila-
lom idején olyanok is akadtak, 
akik törvényes indok hiányá-
ban, ráadásul ittas állapotban, 
személygépkocsival hagyták el 
otthonukat. A kolozsvári Hajnal 
negyedben éjjel 1 órakor tartóz-
tattak fel egy 35 éves, Fehér me-
gyei férfi t, aki annak ellenére ült 

volán mögé, hogy előtte szeszes 
italt fogyasztott. Mivel a szonda 
1,10 milligramm/literes légalko-
hol-koncentrációt mutatott, a 
sofőrt 24 órára őrizetbe vették, 

miután megtagadta a vérminta-
vételt. Ennél is nagyobb fogásuk 
volt a Magyarkapuson razziázó 
rendőröknek: fennakadt a köz-
úti ellenőrzés során egy 47 éves, 

kolozsvári férfi , akit a bánff y-
hunyadi bíróság ittas vezetésért 
jogerősen egy év letöltendő sza-
badságvesztéssel sújtott, ám az 
elítélt kivonta magát a büntetés 
végrehajtása alól. A férfi t a sza-
mosújvári börtönbe szállították.

Mint ismeretes, a román kor-
mány illetékesei elsősorban az-
zal indokolták az éjszakai kijárá-
si korlátozás bevezetését, hogy 
„a fi atalok ebben az időszakban 
szoktak bulizni”. Ludovic Or-
ban miniszterelnök egyenesen 
„vírusterjesztőknek” nevezte a 
tinédzsereket. Hétfőtől egyéb-
ként tilos bármiféle összejöve-
telt, mulatságot, bulit tartani 
az országban.

Razzia. Pénztárcája bánja, ha valaki nyomós indok nélkül hagyja el otthonát 23 és 5 óra között

Szőcs Levente néprajzkutatónak 
adta át az intézmény vezetését a 

gyergyószentmiklósi Tarisznyás Már-
ton Múzeum volt igazgatója, a nem-
rég polgármesternek megválasztott 
Csergő Tibor András. Szőcs Levente 
meghatározott időre szóló megbí-
zatása ma kezdődik, és 120 napig 
érvényes a hatályos törvényeknek 
megfelelően, ezt követően ki kell 
majd írni a versenyvizsgát a mene-
dzseri tisztség betöltésére. Csergő 
közölte, Szőcs Leventével 2004 óta 
dolgozott együtt a múzeumnál, jól 
ismerik tehát egymást, és úgy látja, 
a néprajzkutató a múzeum ügyeit, 
az intézményben folyó munkát zök-
kenőmentesen tovább tudja vinni 
a most kezdődő, négy hónapos, 
átmeneti időszakban. Szőcs Leven-
te elmondta, nem tartja magát ve-

zető-, menedzseralkatnak, a jelen 
helyzet számára is új, feladatának 
azt tartja, hogy a folyamatban lévő 
projekteket rendben végigvigyék. 
Mint mondta, még nem tudja, mi 
lesz négy hónap múlva, de egye-
lőre nem gondolkodott azon, hogy 
megpályázza-e majd hosszú távra 
is a tisztséget az ideiglenes man-
dátuma lejárta után – válaszolta 
újságírói kérdésre. Az új polgár-
mester tájékoztatást adott az in-
tézménynél zajló felújítás helyze-
téről is. A munkálatok késnek, a 
kivitelező már kért és kapott két 
hónapos haladékot, és most újra 
kéri ezt. Kijelentette, ő nem partner 
az ilyen késésekben, és arra számít, 
hogy rövid idő alatt befejeződik a 
múzeum épületében zajló felújítás 
. (Gergely Imre)

Új igazgató a múzeumban

„Kinyitotta” a képviselőház a zárt térben működő piacokat

Egy kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet „meghekkelve” érte el a Szociáldemokrata Párt 
(PSD), hogy a képviselőház tegnap döntő kamaraként megszavazza a kormányrendelettel hétfőtől a 
koronavírus-járvány terjedésére hivatkozva bezárt zárt térben működő piacokat. A mezőgazdasági és 
költségvetési-pénzügyi témákról szóló, 2019/78-as sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról szóló 
törvény tervezetébe Marcel Ciolacu, az ellenzéki, de a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD elnöke 
és Daniel Zamfi r honatya „csempészte be” a módosítást, amely értelmében a veszélyhelyzet idő-
tartama alatt a zárt térben működő élelmiszerpiacok és a vásárok a távolságtartási és egészségügyi 
szabályok betartásával nyitva maradhatnak. Mivel a képviselőház döntő kamaraként szavazta meg a 
módosítást is tartalmazó jogszabályt, az tovább került Klaus Iohannis államfőhöz kihirdetésre. (B. L.)

 » A nagyvárosok utcáin 
razziázó rendőrök az első 
éjszaka 1132 személyt ér-
tek tetten, hogy nem tart-
ják tiszteletben a kĳ árási 
korlátozásra vonatkozó 
rendelkezéseket. 




