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• Létre akarja hozni 
a helyi rendőrséget 
Csíkszereda város-
vezetése, ezért 2019 
után ismét verseny-
vizsgát írtak ki a 
testület igazgatói 
tisztségének betöl-
tése érdekében. Az 
új vezető feladata az 
intézményalapítási 
stratégia kialakítása, 
a létszámbővítés hosz-
szabb folyamat lesz, 
annál is inkább, mert 
a helyi rendőrségek 
egyelőre az állami 
rendőrség felügyelete 
alá tartoznak.

KOVÁCS ATTILA

Olyan felelős vezetőt keresnek, 
aki képes az intézményépí-
tésre – számolt be megkere-

sésünkre Korodi Attila csíkszeredai 
polgármester, miután a polgármes-
teri hivatal kiírta a versenyvizsgát 
a helyi rendőrség igazgatói tiszt-
ségére. Ez a második alkalom 2019 
augusztusa után, amikor a két je-
lentkező (Ábrahám Előd Lajos, il-
letve Dorel Potra) közül egyik sem 
teljesítette az írásbeli vizsga elvárt 

pontszámát. Miután úgy ítélték meg, 
hogy a vizsga könyvészeti anyaga 
túl sok volt, ezen változtattak, de 
új versenyvizsgát már nem írtak 
ki, mert az önkormányzati képvi-
selő-testület úgy döntött, ne önálló 
intézményként hanem, a polgár-
mesteri hivatal egyik osztályaként 
jöjjön létre a helyi rendőrség. A jár-
ványhelyzet további halasztást ho-
zott, és mint a Belügyminisztérium 
jelezte, csak önálló jogi személyi-
ségű intézményként alakítható meg 
a rendvédelmi testület.

Intézményépítés 
stratégia alapján

A polgármester szerint az igazgató 
első feladata lesz kialakítani egy 
két-három évre szóló intézményala-
pítási stratégiát, és ha ezt az önkor-
mányzat elfogadja, ennek alapján 
lehet majd további személyeket al-
kalmazni. „Egyértelműen együtt fo-
gunk működni a szomszédos városi 
önkormányzatokkal annak érdeké-
ben, hogy a helyi rendőrség intéz-
ményrendszerét egy köztulajdonban 

lévő csíkszeredai parkolórendszer 
működtetésére is felhasználjuk” – 
vázolta Korodi, aki szerint ezt nyárra 
kellene letisztázni. Ezzel együtt elő 
kell készíteni azt is, hogy közbiz-
tonsági célokra miképp lehet majd 
felhasználni a helyi rendőrséget. A 
polgármester azt mondta, nincs arra 
vonatkozó célkitűzés, hogy ebben az 
évben hány személyt alkalmazza-
nak, szerinte a helyi rend őrségnek 
egy organikusan növekvő intéz-
ménynek kell lennie, amely valóban 
a város érdekeit szolgálja. Kérdé-

sünkre, hogy mennyire befolyásolja 
a folyamatot a jelenlegi helyzet, ami-
kor a helyi rendőrségek az állami 
rendőrség felügyelete alá tartoznak, 
a városvezető azt válaszolta, ezért 
sem siettetik túlságosan az intéz-
mény létrehozását, mert amíg ez 
nem változik, a helyi rendőrség nem 
tud megfelelően részt venni a városi 
stratégia végrehajtásában.

Visszatekintés

A rendvédelmi testület megalakí-
tásához szükséges folyamat elin-
dításáról még 2018 novemberében 
döntött a helyi önkormányzati 
képviselő-testület, ez azon-
ban a vártnál hosszabbnak 
bizonyult. A helyi rendőrök 
feladatai közé tartozik majd 
a távfelügyelet – a közte-
rületi kamerák követése, a 
közrend biztosítása, a közle-
kedés és az építkezések felügyelete, 
ugyanakkor a környezetvédelemre, 
kereskedelemre vonatkozó előírá-
sok alkalmazását is ellenőrzik.

Mint ismert, az új városvezetés 
tavalyi kampányígéretei között 
kiemelt helyen szerepelt a helyi 
rend őrség létrehozása. Az új pol-
gármester beiktatása után, a fel-
adatok leosztásakor ismételten 
jelezte: feltett szándéka, hogy a 
közbiztonság javítása érdekében 
lépéseket tegyen a helyi rendőrség 
megalakulása érdekében.  

Helyi rendőrség: második nekifutás
Ismét vezetőt keresnek a megalakuló csíkszeredai testület élére

A helyi rendőrség létrehozása még 
nem sikerült Csíkszeredában. A vezető 
kiválasztásával kezdenek
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A 2014–2016-ban történt heves 
esőzések idején csúszott meg a 

talaj a Tibód határában lé-
vő 134A jelzésű megyei út 
alatt, ahol félsávon meg-
süllyedt, majd leszakadt 
a járható felület. Hargita 
Megye Tanácsa azóta több 
alkalommal is megpró-
bálta helyreállíttatni a 
problémás szakaszt, ám 

az említett gondok rendre ki-
újultak. Ekkor az intézmény föld-

tani vizsgálatokat végeztetett a 
helyszínen, amelyekből kiderült, 
hogy a domboldal agyagrétegekből 
tevődik össze, melyek közé talajvíz 
szivárog – emiatt mozdul el a talaj, 
megrongálva az utat.

Nagy beruházás

A megyei tanács által megrendelt 
szakértői véleményből kiderült, 
hogy összesen hat részen csúsznak 
el a talajrétegek, a folyamat meg-
állítása érdekében pedig lényeges 
beruházásra van szükség. Egyebek 
mellett támfalak építését, illetve ti-
zennyolc méter mélyre leérő beton-

oszlopok elhelyezését javasolták. 
A helyreállítás megvalósítására 
összesen három alkalommal hirde-
tett közbeszerzési eljárást a megyei 
tanács, mindannyiszor sikertele-
nül. Végül újraszámolták a munká-
lathoz szükséges összeget, amit 2,2 
millió lejről 4,39 millió lejre emel-
tek, így pedig volt megfelelő jelent-
kező a negyedik liciten. Miután 
nyertest hirdetett az intézmény, 
múlt év végén megkötötték a hátra-
maradt tervek, illetve a kivitelezés 
érdekében szükséges szerződése-
ket a munkát elvállaló cégekkel – 
jelentette be a közösségi médiában 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke. Ekkor egyébként 
arról is beszélt, hogy kilenc hónap 
alatt kell befejezni a helyreállítást.

Újabb fúrások kellettek

Borboly Csaba a téma kapcsán la-
punknak elmondta, hogy időközben 
ismét megmozdult a talaj a problémás 
részen, ezért újabb földtani fúrásokat 
kell végezni, amelyek már folyamat-
ban vannak. Ezek eredményének 

függvényében változásokat kell esz-
közölni a kivitelezési, illetve a műsza-
ki tervekben, amelyek a költségekre, 
valamint a munka elvégzésének 
határidejére is hatással lehetnek. Az 
építkezés akkor kezdődhet el, ha ak-
tualizálták a terveket és ezt a megyei 
önkormányzat is elfogadta. 

Útleszakadás Tibód határában: elhúzódhat a helyreállítás
• Többszöri sikertelen közbeszerzési eljárás után Har-
gita Megye Tanácsa végül talált kivitelezőt a Tibód és 
Székelyudvarhely között leszakadt út (DJ 134A) hely-
reállítására, ám időközben újabb talajmozgások tör-
téntek, emiatt pedig elhúzódhatnak az intézmény által 
finanszírozott munkálatok.

Újabb földcsúszásokat fedeztek fel

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




