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Veszélyesek az új játszóterek?
Engedély nélkül felszerelt játszóeszközök
• Az elmúlt pár hó-

minden játszóeszközt leszállítottak
és felszereltek, kifizetésükre azonban csak jövő évben kerül sor.

napban felszerelt új
játszóeszközök ellenőrzését rendelte el Soós
Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere, miután
kiderült, hogy a munkálatok mindenféle dokumentáció, sőt építkezési engedély kiváltása
nélkül zajlottak.

Felelősségre vonják
a mulasztókat

SIMON VIRÁG

Hivatalon belüli visszaélések
Soós Zoltán polgármester közösségi
oldalán jelentette be: kiderült, hogy
a nyár folyamán, ősz elején Marosvásárhelyen felújított, újonnan kialakított játszóterek esetében a kivitelező nem rendelkezett építkezési
engedéllyel. A városvezető szerint
az új játszóeszközök elhelyezésekor
nem szerezték be a szükséges jóváhagyásokat, sem a műszaki terveket, sem az építkezési engedélyeket.

Ezekre részben azért van szükség,
mert a törvény előírja, hogy milyen
iratok kellenek a játszóeszközök
felállításakor. Másrészt pedig az
engedélyek kiváltása azt is feltételezi, hogy valaki átveszi és ellenőrzi
a játszóeszközöket, megvizsgálja,
hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. Ez utóbbi azt is jelenti,
hogy az új játszóeszközöket átvevő
személy felelősségre vonható, ha a
rendeltetésszerűen használt eszközök veszélyeztetik valaki testi épségét, balesetveszélyesek. A tervek
elkészítése, az engedélyek kiváltása

a polgármesteri hivatalnál kellett
volna megtörténjen, a különböző
szakosztályok bevonásával.

Előre elhozták,
később kell fizetni
Soós Zoltán azt is közölte, hogy a
játszóeszközök beszerzése is többéves keretszerződés része, amit
idén májusban kötöttek. „A szerződés összértéke 3 095 511 lej, és a
2020–2022-es időszakra vonatkozik. 2020-ban állították ki az első,
az említett szerződéshez kapcso-

Sportolásra alkalmas eszközöket
is felszereltek erre a Moldova
utcai játszótérre. Azt azonban
nem tudni, hogy biztonságosak-e
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lódó számlát, amelynek értéke 109
158 lej, a fennmaradó 2 986 353 lej
törlesztését a 2021-es évre időzítették. Azonban a következő évekre
ütemezett eszközök nagy részét
már kézbesítették, és fel is szerelték, noha eredetileg 2021-re tervezték a szállításukat, hiszen 2020-ban
erre nem volt költségvetési fedezet”
– fejtette ki a városvezető. Vagyis a
kampányt megelőző hónapokban

Marosszék

A

marosvásárhelyi városháza eddigi tevékenységének
átvizsgálása, az előző városvezetés által megkötött keretszerződések feltérképezése során
derült ki, hogy gondok akadnak
a kampányhajrában felszerelt játszótereken (is).

A polgármester azt is elmondta,
hogy elrendelte a közterületek felleltározását, az ott található eszközök nyilvántartásba vételét, hogy
kiderüljön: a törvényt betartva szerelték-e fel azokat, biztonságosak-e,
illetve hogy felelősségre vonhassák
azokat, akik megengedték, hogy a
törvénytelenségek megtörténjenek.
Mivel a játszóterek állapotát, az
ott található eszközök biztonságát
a megyei fogyasztóvédelmi hivatal illetékesei szokták ellenőrizni,
megkérdeztük Liviu Todoran főfelügyelőt, hogy idén volt-e ilyen helyszínelés, állapotfelmérés. A
megyei hivatal vezetője a
Székelyhonnak elmondta:
mivel idén tavasztól a játszóterek, legalábbis hivatalosan, le vannak zárva, nem
volt tematikus ellenőrzés. A
szülőktől érkezett pár megkeresés, azt igényelték, hogy járjanak
közbe a játszóterek újranyitása érdekében, de ez esetben nem tudtak
segíteni nekik. A fogyasztóvédő emlékeztetett, hogy a tavalyi ellenőrzés
során találtak összetört, megrongált
eszközöket, de alapvetően biztonságosak voltak a vásárhelyi játszóterek. Azt is elmondta, hogy az előző
évi, játszóterekkel kapcsolatos panaszok zöme nem a játékelemek minősége, hanem vandalizmus miatt
érkezett a hatósághoz.

A karanténban lévők is szavazhatnak december 6-án
• A parlamenti válasz-

tások napján karanténban lévő településeken
is ugyanúgy élhet
szavazati jogával a
lakosság, mint máshol
– jelentette be hétfőn
Ludovic Orban. A kormányfő szerint a voksolás nem jelent külön
veszélyt a lakosok
egészségére.

„Minden december 6-án vesztegzár alatt lévő településen élhetnek
majd szavazati jogukkal a lakosok” – jelentette be a hétfőn Ludovic Orban. A Digi24 beszámolója
szerint a kormányfő hozzátette,
hogy az otthoni izolációban vagy
kórházban lévőkhöz mobilurnát
visznek.

Nem tiltja semmilyen korlátozás

sos fertőzöttel találkoztak és ezért
otthoni izolációban vannak. A CoA szavazati jog gyakorlását semmi vid-betegek a kórházakban szavaznem korlátozza, hangsúlyozta a hatnak, tette hozzá. Elmondta, jekormányfő, aki szerint a december lenleg nincs olyan korlátozás, ami
6-ai parlamenti választásokon azok ezt tiltaná, de ha a Központi Válaszis voksolhatnak majd, akik kül- tási Iroda (BEC) kéri, ennek érdekéföldről érkeztek vagy koronavíru- ben módosítják a veszélyhelyzetről

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 4207 fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában, összlétszámuk jelenleg 422 852. Az ország
területén eddig 10 177 elhalálozást jegyeztek, a gyógyultak száma
296 844-re emelkedett, intenzív osztályon 1160 személyt kezelnek.
Az új eseteket 9938 tesztből mutatták ki, tehát a fertőzöttségi arány
42,3 százalékos volt. Hargita megyében 13 új koronavírus-fertőzést
igazoltak tegnap, ezzel 4376-ra nőtt a járvány kezdete óta a térségben azonosított esetek száma. Ezúttal nem történt újabb haláleset,
így a járvány kezdete óta továbbra is 169 beteg elhalálozása volt
összefüggésbe hozható a koronavírussal a megyében. Gyógyultnak
46 személyt nyilvánítottak, ezáltal 3493-ra emelkedett a fertőzést
eddig legyőzők száma. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt állók
száma 197. Kovászna megyében 43, Maros megyében 80 új fertőzöttet regisztráltak tegnap, előbbi helyen ezzel 3775-re, utóbbiban 10
906-ra nőtt az eddigi esetek száma.

szóló kormányhatározatot. És ebben kitételként jelzik, hogy a parlamenti választások napján azon
települések lakói is elhagyhatják
otthonukat voksolás céljából, amelyek a magas fertőzöttségi szint
miatt karanténban vannak. Orban

arról is beszámolt, hogy külföldön
is sikerült több szavazókört nyitni,
hogy a diaszpórában élő románok
is voksolhassanak. A választásokon való részvétel nem jár fokozott
veszéllyel, jelentette ki magabiztosan a kormányfő.
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