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Döntöttek, tiltakozásba kezdenek
A bérek befagyasztását ellenezve sztrájkőrséget tart a Sanitas szakszervezet
• A költségvetési al-
kalmazottak béreinek 
befagyasztását előíró 
sürgősségi kormány-
rendelet miatt tiltako-
zó akciók sorát indítja 
el az egészségügyben 
dolgozókat tömörítő 
Sanitas szakszerve-
zet. A szabályozás 
az egészségügyi 
rendszerben a kisegí-
tőszemélyzetet érinti 
legérzékenyebben – 
közölte lapunkkal az 
érdekvédelmi tömö-
rülés Hargita megyei 
vezetője.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M a délben országszerte 
sztrájkőrséget állnak a Sa-
nitas szakszervezet képvi-

selői a megyei prefektusi hivatalok 
épületei előtt, tiltakozásképpen a 
december 31-én megjelent 226-os 
sürgősségi kormányrendelet ellen, 
amelyben a döntéshozók a közszfé-
rában dolgozók bérének befagyasz-
tását rendelik el. „Még most is azok-
tól veszik el a pénzt, akik meg voltak 
fosztva mindentől. Az egészségügy-
ben főleg a kis keresetűeket érinti 

hátrányosan a bérek befagyasztá-
sa” – fogalmazott lapunknak Nyu-
las Emma. A Sanitas szakszervezet 
Hargita megyei elnöke magyarázat-
képpen elmondta, az egészségügyi 
rendszerben 2018-ban elrendelt 
béremelést a kisegítő-, illetve irodai 
személyzet számára negyedrészen-
ként évekre felosztva hagyta jóvá 
a kormány, tehát nem kapták meg 
akkor a teljes béremelést, ahogyan 
az az orvosok és asszisztensek ese-
tében megtörtént. Az egészségügyi 
rendszerben dolgozó kisegítő- és 
irodai személyzet bére így idén 

kellett volna emelkedjen, ám ezt 
a bérek befagyasztását előíró sür-
gősségi kormányrendelet ellehetet-
leníti. A szabályozás ugyanakkor a 
szociális ellátórendszerben dolgo-
zókat is érzékenyen érinti, hiszen 
ők még a veszélyességi pótlékokat 
sem kapták meg tavaly. „Nem lesz 
lehetőség sem fi zetésemelésre, sem 
a bérpótlékok kiegészítésére. Min-
den úgy marand, mint ahogyan 
2020-ban volt, minden költségve-
tési intézményben. Ez nem csak 
az egészségügyet érinti” – foglalta 
össze a sürgősségi rendelet kö-

vetkezményeit Nyulas Emma. A 
szakszervezet Hargita megyei el-
nöke elmondta, a prefektusi hivatal 
épülete előtti tiltakozáson mintegy 
50–100 szakszervezeti tag jelenlété-
re számítanak, attól függően, hogy 
milyenek lesznek az útviszonyok, 
azaz miként tudnak a megye többi 
részéből várt Sanitas-tagok átutaz-
ni a megyeközpontba.

Válaszlépések

A szakszervezet vezetőtanácsának 
döntése értelmében az érdekvédel-

mi tömörülés online petíciót indít a 
közpénzből fi zetett alkalmazottak 
javadalmazásáról szóló kerettör-
vény betartását követelve, illetve 
azt, hogy az egészségügyi, vala-
mint a szociális ellátórendszerben 
dolgozók mentesüljenek az említett 
sürgősségi rendelet előírásai alól. 
Az érdekvédelmi tömörülés nyílt le-
vélben kívánja felhívni az államel-
nöki hivatal, a hazai és európai par-
lamenti képviselők fi gyelmét arra, 
hogy „Románia az egyetlen európai 
ország, amely a világjárvány köze-
pette csökkenti azoknak az alkal-
mazottaknak a jövedelmét, 
akik közvetlenül küzdenek 
a járvány megállításáért”. 
A Sanitas a nemzetközi 
szakszervezeteket is tájé-
koztatni kívánja az említett 
kormányrendelet által oko-
zott helyzetről. Ugyanakkor 
megbeszélésre hívják a hely-
zet megoldásában illetékes 
minisztériumok képviselőit. A keddi 
sztrájkőrség megtartása mellett ké-
rik a szociális párbeszédért felelős 
szakbizottságok megyei prefektú-
rák szintjén történő összehívását, 
továbbá kilátásba helyezte, hogy a 
szakszervezet képviselői tiltakozni 
fognak az egészségügyi, a munka-
ügyi, illetve a pénzügyi tárca, vala-
mint a kormány és a parlament épü-
lete előtt az állami költségvetésről 
szóló törvény megvitatása idején.

A költségmegszorító intézkedés az idénre 
beütemezett, évekkel korábban elrendelt 
béremelésekre is hatással van
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Mint korábban beszámoltunk ró-
la, októberben szembesült az 

új városvezetés azzal, hogy Maros-
vásárhelynek nincs érvényes hóel-
takarítási szerződése és a költségve-
tésben sincs elkülönítve pénz erre 
a célra. A novemberi tanácsülésen 
elfogadtak egy keretösszeget, amely 
alapján szerződést lehetett kötni. 
De, mint kiderült, idén télre már 
csak sürgősségi szerződéssel lehet 
megoldani a hóeltakarítást, verseny-

tárgyalást csak jövőre lehet kiírni a 
szolgáltatásra. Így külön sürgősségi 
szerződést kötöttek az utak és a jár-
dák tisztítására: míg előbbit az Utak 
és Hidak Maros nevű céggel, utóbbit 
a szemételszállítást is biztosító Syle-
vy céggel. A Székelyhon megkeresé-
sére Borsos Csaba, a polgármester 
kommunikációs tanácsadója el-
mondta: „Jelenleg öt autó folyamato-
san takarítja a havat a város utcáiról, 
három nagyobb és két kisebb jármű 
végez szolgálatot. A jelenlegi szerző-
dés csak a főutak tisztítását teszi le-
hetővé, és a járdák takarítását külön 
megkötött szerződés biztosítja. Mivel 

az előző városvezetés semmilyen 
összeget és szerződést nem készített 
elő erre, jelenleg csak sürgősségi 
megrendeléssel tudtuk biztosítani a 
hóeltakarítást. A hóeltakarításra ki-
írt licit már csak jövő télre oldja meg 
megnyugtatóan a helyzetet, az idei 
költségvetés elfogadása után.”

Megmaradt kötelezettségek

Jó tudni, hogy a magánházak lakói 
és a cégek képviselői továbbra is 
kötelesek az épületük előtti járdáról 
eltakarítani a havat és megakadá-
lyozni a felület jegesedését. Ezt az 
elkövetkező napokban ellenőrizni 

fogják a helyi rendőrök, akiknek jo-
guk van fi gyelmeztetést és bírságot 
kiróni. A Maros megyei rend őrség 
sajtószóvivője, Emanuela Fărcaș 
szerint az év első havazása nem 
okozott fennakadást a Maros me-
gyei utakon, sehonnan nem 
számoltak be torlódások-
ról, koccanásokról sem. 
A közlekedésrendészet 
munkatársai nevében ar-
ra kéri az autósokat, hogy 
közlekedjenek a téli útvi-
szonyoknak megfelelően és 
tájékozódjanak az útviszonyokról, 
mielőtt hosszabb útra indulnak. 
A meteorológusok előrejelzései 
szerint péntekig havazásra számít-
hatunk Maros megye területén, a 
nappali hőmérsékletek is fagypont 
körüliek lesznek.

Kényszermegoldás: sürgősségi szerződés alapján zajlik a hóeltakarítás
• Hétfőre virradó éjszaka Marosvásárhelyre is megér-
kezett a hó, a munkába igyekvő autósokat viszont csak a 
főbb utcákon fogadta viszonylag tiszta úttest, a mellék-
utcák havasak maradtak. A volt városvezetés nem gon-
doskodott sem érvényes hóeltakarítási szerződésről, sem 
pénzösszegről, amelyből ezt meg lehet oldani. A jelenlegi 
városvezetés egy sürgősségi szerződést kötött, ami csak a 
legszükségesebbekről szól.

A fő utak tiszták, a mellékutcák 
azonban havasak maradnak
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