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A szociális rendszerből az okta-
tásiba helyezik át a következő 
tanévtől a bölcsődéket, és új 
kisdedóvók építésével próbál-
ják elérni, hogy a jelenleginél 
jóval több háromévesnél kisebb 
gyereknek biztosítsanak helyet 
az intézményekben – ígéri Cse-
ke Attila fejlesztési miniszter, 
aki több területen is decentrali-
zációt sürget.

 » BÍRÓ BLANKA

E lkötelezett a decentralizáció 
mellett, hisz a helyi közösség 
erejében, hogy helyi szinten 

bölcsebben tudják ellátni a feladato-
kat, mint központi irányítással, fej-
tette ki pénteken sepsiszentgyörgyi 
sajtótájékoztatón Cseke Attila. A fej-
lesztési, közigazgatási és közmunká-
latokért felelős miniszter pénteken 
kistérségenként találkozott a három-
széki önkormányzati vezetőkkel. Saj-
tótájékoztatón rámutatott, az általa 
vezetett szaktárcának koordináló 
szerepe van a decentralizációban, a 
szakminisztériumokat segíti, hogy a 
folyamat működjék.

Első lépésben Novák Károly Edu-
árd ifj úsági és sportminiszterrel 
egyeztetett, a terveik szerint be-
nyújtják a parlamentben az erre vo-
natkozó törvénytervezetet, a spor-

tigazgatóságokat átadják a megyei 
önkormányzatoknak, a táborokat, 
sportklubokat a településeknek. A 
decentralizáció mikéntjéről a szak-
minisztérium készít elemzést.

Cseke Attila arról is beszámolt, 
hogy pénteken közvitára bocsátot-
ták az Országos Építési Felügye-
lőség regionális szintjének meg-
szüntetéséről szóló tervezetet. Az 
intézményreform a közigazgatási 
átszervezés része, a hatékonyságra 

fektetik a hangsúlyt. „Romániá-
ban nem létezik a regionális köz-
igazgatási szint, mégis kialakultak 
regionális intézmények. Az építési 
felügyelőségnél három szint van, 
a munka nagy részét a megyékben 
végzik, az országos hatóság koor-
dinál és ellenőriz” – mutatott rá 
a miniszter. Hozzátette: országos 
szinten 397 ellenőrzési joggal bíró 
felügyelőt foglalkoztatnak, regio-
nális szinten viszont mindössze ti-

DECENTRALIZÁCIÓT ÍGÉR CSEKE ATTILA FEJLESZTÉSI MINISZTER, TERÍTÉKEN A TÁBOROK IS 

Országos bölcsődeépítési program indul

Miniszteri ígéret: tavaszig négy-, hat- és tízcsoportos bölcsődeépületekre lesznek meg a tervek

Nyomásgyakorlást kérnek a romániai medveprobléma 
megoldása érdekében 
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zennégyet. „Tehát ezen a szinten 
a legfontosabb hatáskörét nem 
gyakorolja az intézmény, csak a 
közpénzt fogyasztja” – szögezte le.

A fejlesztési tárca vezetője a 
bölcsődeépítési programról is be-
szélt. Leszögezte, egy-két év alatt 
teljesen átalakul a rendszer, az 
önkormányzatok válláról leveszik 
a terhet, és több három év alatti 
gyereknek biztosítanak bölcsődei 
helyet. Az Országos Befektetési 
Társaság már elkészítette a lát-
ványterveket, tavaszig háromtí-
pusú – négy- hat- és tízcsoportos 
– bölcsődeépületekre lesznek meg 
a tervek. Ezzel párhuzamosan a 
szabályozást is módosítják, hiszen 
azt még a kilencvenes évek elején 
fogadták el. Románia az utolsó 
helyen áll az Európai Unióban a 
bölcsődei helyek számát illetően, 
a három év alatti gyerekek számá-
hoz viszonyítva nem éri el a négy 
százalékot, miközben Bulgáriá-
ban ez 11 százalék, a listavezető 
Dániában 70 százalék.

 A következő tanévtől hatályba 
kell lépnie a jogszabálynak, amely 
a bölcsődéket a szociális rendszer-
ből az oktatási keretbe helyezi át, 
és normatív központi fi nanszíro-
zást biztosít a működtetésükre. 
„Ha megépülnek a bölcsődék, a 
működtetés fi nanszírozását bizto-
sítja az állam, egy-két év alatt tel-
jesen megújul a rendszer” – muta-
tott rá Cseke Attila.

 » Románia az 
utolsó helyen 
áll az EU-ban a 
bölcsődei helyek 
számát illetően, 
a három év alatti 
gyerekek számá-
hoz viszonyítva 
nem éri el a négy 
százalékot.

 » KRÓNIKA

A brüsszeli Petíciós Bizottság 
(PETI) február 24-i ülésén tár-

gyalják a megnövekedett medve-
populációval kapcsolatos petíciót, 
amelyet a három székelyföldi megye 
tanácselnöke – Hargita megyéből 
Borboly Csaba, Kovászna megyéből 
Tamás Sándor és Maros megyéből Pé-
ter Ferenc –, továbbá Gabor Alexand-
ru-Adrian, a Brassó megyei közgyű-
lés alelnöke, illetve Fehér és Szeben 
megye képviselői kezdeményeztek. 
A Hargita megyei önkormányzat saj-
tóosztályának pénteki közleménye 
szerint a beadványt Vincze Loránt 
európai parlamenti képviselő is tá-
mogatja, és javaslatára a Petíciós Bi-

zottság a februári napirendjére vette 
a 1188/2019 számú petíciót, amelyet 
hivatalosan Borboly Csaba, a Hargita 
megyei közgyűlés elnöke nyújtott be 
2019-ben.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a beadványban a medve-ember 
konfl iktusok által leginkább érintett 
romániai megyék elöljárói azt kérik a 
brüsszeli vezetéstől, hogy az Európai 
Parlament gyakoroljon nyomást a 
medveprobléma megoldása érdeké-
ben a román kormányra.

Az emberi élet és javak védelmé-
hez szükséges feltételek biztosítása 
azokban a romániai térségekben, 
ahol az elszaporodott medveállo-
mány veszélyezteti ezeket című pe-
tíció elérhető a Petíciós Bizottság 

oldalán az 1188/2019-es számmal. 
Borboly Csaba emlékeztetett, koráb-
ban voltak a kormánynak közbelé-
pési intézkedései, de az 2007/57-es 
kormányrendeletet, amely az élő-
helyvédelmi irányelv gyakorlatba 
ültetését szabályozza, nem módosí-
tották. Emiatt van szükség a brüsz-
szeli közbelépésre – húzta alá, és 
egyúttal mindenkit a petíció támo-
gatására biztatott. „Fontos az, hogy 
minél többen támogassák a petíciót, 
hogy hosszú távon segítséget kap-
junk Brüsszelből, és meglegyenek 
a megfelelő eszközeink a helyzet 
megoldására” – idézte a székelyföldi 
megye önkormányzatának elnökét a 
közlemény. A petíciót február 24-éig 
lehet még aláírni.

Napirendre tűzte a „medvepetíciót”  a brüsszeli Petíciós Bizottság




