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Alpolgármestert is választottak
Megalakultak a szakbizottságok, döntésképes a városi önkormányzat
• Alakuló ülésének 
második felvonását 
tartotta csütörtökön 
Székelyudvarhely 
önkormányzati képvi-
selő-testülete: egyön-
tetűen megszavazták 
Pálfi Kinga alpolgár-
mesteri jelölését, 
valamint a különböző 
szakbizottságok is 
megalakultak.

K O V Á C S  E S Z T E R

R endkívül fontos a pozitív jö-
vőkép kialakítása, az ellen-
ségeskedés és egymás fúrása 

helyett a közös munka, hangsúlyoz-
ta nyitóbeszédében Gálfi  Árpád. 
Székelyudvarhely polgármestere 
a továbbiakban arra is kitért, hogy 
az újonnan megalakult testületben 
– politikai nézetektől és hovatar-
tozástól függetlenül – minden kép-
viselő építő jellegű hozzáállására 
számít az elkövetkező időszakban, 
emellett pedig saját támogatásáról 
is biztosította a testületet.

Eskütételek

Az alakuló ülésen letette esküjét az 
a három önkormányzati képviselő 
– Major Sándor a Szabad Emberek 
Pártja részéről, Berde Zoltán az 
RMDSZ részéről és Bindea Dániel 

az MPP-től –, akiknek mandátumát 
az elmúlt időszakban érvényesítette 
a bíróság. Erre a lépésre azért volt 
szükség, mert a jelöltlistán elfoglalt 
helyét visszamondta Gálfi  Árpád, az 
RMDSZ-től Arros Orsolya Blanka, 
valamint az MPP-színekben bejutott 
Mike Levente, Orbán Árpád és Had-
nagy Gábor sem érvényesítette man-
dátumát. Az ülésen három hónapra 
ügyvezető elnököt is választott a 
testület, Péter Balázs személyében.

Először van női 
alpolgármestere a városnak

Az alpolgármesteri tisztségre az 
önkormányzati képviselők vagy 
a polgármester is tehet javaslatot, 
ezzel a lehetőséggel élt is Gálfi  Ár-
pád: Pálfi  Kingát, a Szabad Embe-
rek Pártjának önkormányzati kép-
viselőjét nevesítette a feladatra. A 

jelölést a testület elfogadta, illetve 
egyöntetűen meg is szavazta, így 
Pálfi  Kinga – Székelyudvarhely 
eddigi első női alpolgármestere – 
el is foglalta tisztségét. Beköszö-
nő beszédében az alpolgármester 
hangsúlyozta: reméli, hogy meg-
választása is a fejlődés jele Széke-
lyudvarhelyen, illetve hogy egyút-
tal feledésbe merül az az előítélet 
is, miszerint a nők helye a fakanál 
mellett van, és hogy az anyaság és 
a háztartás vezetése mellett nem 
vállalhatnak vezetőszerepet. 

Csökkentett létszámú 
szakbizottságok

A szakbizottságok megalakulását 
a pártok közti tárgyalások előzték 
meg, így alakult ki a lista, hogy a 
négy bizottságban ki milyen sze-
repet vállal. Az eddigi tapasztalat 

alapján Székelyudvarhely önkor-
mányzatánál intenzív bizottsági 
munka folyt, osztotta meg Venczel 
Attila jegyző, ellenben kifogásolta, 
hogy egyes szakbizottságokban túl 
magas volt a taglétszám. Egyébként 
az elkövetkező négy évben a 
város önkormányzati képvi-
selő-testülete négy szakbi-
zottságban dolgozik majd: 
a jogi szakbizottságban 
összesen hét (a POL részé-
ről 5, az RMDSZ-től 2 tag), 
a vagyongazdálkodási, gaz-
dasági bizottságban kilenc 
(a POL részéről 6, az RMDSZ-től 
3), a szociális, kulturális, tanügyi 
bizottságban hét (az POL részéről 5, 
az RMDSZ-től 2), illetve a terület- és 
városgazdálkodási, környezetvé-
delmi szakbizottságban hét (a POL 
részéről 4, az RMDSZ-től 2 és az 
MPP részéről 1) tagot nevesítettek.

Úton a fejlődés felé: a testület egyöntetűen 
elfogadta Pálfi Kinga alpolgármesteri jelölését
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KORPOS ATTILA

Korodi Attila, Csíkszereda pol-
gármestere a járványügyi tud-

nivalókról és a városházi intézke-
désekről tartott sajtótájékoztatót. 
A városvezető közölte, a megyei 
katasztrófavédelmi bizottsággal tör-
tént egyeztetés nyomán ettől a hét-
től kezdve már a városháza online 
felületén, a www.szereda.ro oldalon 
is elérhetővé válnak a koronaví-
rus-járvány körüli számadatok. „Itt 

elérhetők lesznek a városra eső po-
zitív esetszámok, illetve a város szín 
szerinti besorolása is. Nem helyette-
síteni szeretnénk a megyei bizottság 
kommunikációját, hanem felelős-
ségteljesen tájékoztatni a városlakó-
kat” – hangsúlyozta Korodi.

Formanyomtatványokat osztanak

Az éjszakai kijárási tilalom alatti 
kivételes esetben történő mobilitást 
elősegítendő a városháza 30 ezer két-
nyelvű formanyomtatványt oszt szét 
a városban, 52 különböző helyszí-

nen. Ezek megtalálhatók lesznek az 
élelmiszerüzletekben, üzemanyag-
töltő állomásoknál, az autóbusz- és 
vonatállomásnál, plébániákon, ese-
tenként gyógyszertárakban.

Korodi legelső feladata volt, hogy 
megváltoztassa azt a korábbi mód-
szertant, miszerint az oktatási intéz-
mények maguk pályázhattak európai 
uniós pénzekre elektronikai eszközök 
beszerzése érdekében. „Komplikál-
tabb pályázási rendszerről beszélünk, 
nem biztos, hogy minden iskolában 
megfelelően elő tudják készíteni a 
dokumentációt. Nem szeretnénk, ha 
így esne el pénzektől az iskola, ezért 
ezt a témát a városvezetés fogja a to-
vábbiakban irányítani” – tudatta. 
Januárig ugyan nyitva vannak ezek 
a pályázási lehetőségek, de a néhány 
hetes lemaradást most be kell hoznia 
az önkormányzatnak e téren.

Felkészülnek a hóra

„November 15-étől indul a hóeltaka-
rítási időszak, amelyet az Eco-Csík 
Kft . fog ellátni. A város tekintetében 
ez február 28-áig, míg Hargitafür-
dő esetében március 15-éig jelent 
szerződéses viszonyt” – jelezte a 
városvezető. A városvezetés idén 
kiemeltebb fi gyelmet kért hóeltaka-
rítás tekintetében a Csiba, Erdőalja 
és Szécseny övezetekre, mert tudo-
mása szerint azokról a városi terü-
letekről több panasz érkezett. Idén 
is elérhetővé teszik a városlakók 
számára a hókotrók helymeghatáro-
zás (GPS) alapú nyomkövetését, de 
folyamatosan várják a visszajelzé-
seket a nem megfelelő hóeltakarítás 
témakörében.

A Csíki-Trans Kft .-vel történt egyez-
tetések nyomán több városi járat is 

meghosszabbított útvonalon fog köz-
lekedni. Így például Csobotfalván 
mindkét járat a település végéig is el 
fogja szállítani az utasokat. „A téli 
szezon elindulásával, amennyiben a 
járványhelyzet engedi és a sípályákat 
működtetni lehet, meg sze-
retnénk sokszorozni a Har-
gitafürdőre tartó járatokat” 
– fejtette ki. Szécseny ese-
tében is előrelépés látszik: 
„mivel az autóbusztársaság 
jármű hiányában nem tudja 
megszervezni, hogy járatot biztosít-
son abba az irányba, arra jutottunk, 
hogy besegítünk egy használt autó-
busz beszerzésében”. Kérdésünkre, 
hogy belátható időn belül sor kerül-
het-e a vásárlásra és a járat elindítá-
sára, Korodi arról biztosított, hogy 
valószínűleg a tél közepéig meg fog 
mindez valósulni.

Hóeltakarítás, járatsűrítés, ingyenes formanyomtatványok
• Jobban odafigyelnének a hóeltakarításra, bővítenék 
a városi buszjáratok számát, ugyanakkor ingyenesen 
biztosítanak formanyomtatványokat az éjszakai és 
hajnali kijáráshoz – egyebek közt ezekről számolt be 
Csíkszereda új polgármestere.

Kártérítésre 
jogosultak
A Volt Politikai Foglyok Szövet-
ségének Hargita megyei fiókja 
közleményben értesíti tagságát, 
illetve az elhunyt tagok gyerme-
keit, hogy a 2020. július 15-én 
megjelent 130-as számú törvény, 
valamint a november 5-én meg-
jelent 232-es számú előírásai 
szerint az 1945 és 1963 közötti 
kommunista diktatúra áldozatai, 
bebörtönzöttek, munkatábor-
ba hurcoltak, kilakoltatottak, 
továbbá az 1944. augusztus 
23-át követően külföldre de-
portált hadifoglyok gyermekei 
is jogosultak a kártérítésre. 
Mint a közleményből kiderült: 
a kommunista diktatúra elleni 
harcokban, börtönökben, láge-
rekben, munkatáborokban elhalt 
szülők első fokú leszármazottai 
jogosultak 500 lejes kártérítésre; 
az üldöztetési periódusban szü-
letett gyermekek jogosultak azo-
nos kártérítésre, mint az elhunyt 
szülő; az üldöztetési periódus 
után született gyermekek jogo-
sultak az üldöztetett és elhunyt 
szülő kártérítésének 50%-ára; 
a kártérítés megállapítására 
a Hargita Megyei Kifizetési és 
Szociális Ellenőrző Ügynökség 
(AJPIS) keretein belül létrehozott 
bizottság jogosult (Csíksze-
reda, Kossuth Lajos utca 94.). 
A szükséges iratcsomó: sínes 
doszár, típuskérés, nyilatkozat, a 
kérelmező személyi igazolványa, 
a kérelmező születési igazol-
ványa, a kérelmező házassági 
igazolványa (nőknél), a szülő 
halotti igazolványa, a 118. tör-
vény szerinti határozat a szülő 
kártérítésének megállapításáról 
(a határozat hiányában hiteles 
igazoló akta a szülő üldözte-
téséről). Miután megkapták a 
kártérítési határozatot, várjuk 
ügyfeleinket a megyeháza 311-es 
irodájában hetente kedden és 
szerdán 10–12 óra között, hogy 
felvegyük a szövetségbe – áll a 
Székely Gábor elnök által aláírt 
közleményben. (Korpos Attila)
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