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Korszerűsítés növekvő költségekkel
Tartalmas viták a székelyudvarhelyi önkormányzati ülésen
• Adókedvezménye-
ket fogadtak el soros 
ülésükön a székely-
udvarhelyi önkor-
mányzati képviselők, 
valamint aktualizál-
ták az Orbán Balázs, 
Wesselényi Miklós és 
Nicolae Bălcescu utcák 
kereszteződésének 
korszerűsítési tervét, 
amelynél jelentős 
költségnövelésre van 
szükség. A választott 
tisztségviselőknek 
átadandó jelvények és 
igazolások modelljeiről 
szóló határozatterve-
zetet ugyanakkor elha-
lasztották.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A lbert Sándor, a Szabad 
Emberek Pártjának (POL) 
színeiben megválasztott 

önkormányzati képviselő lemon-
dásának elfogadásával kezdődött 
a testületi ülés, amelyen az is kide-
rült, hogy helyét Godra Zsolt fogja 
átvenni. Albert egyébként városme-
nedzserként folytatja a munkát.

Leszavazott tervezet

Venczel Attila főjegyző felelevenítet-
te, hogy a törvény előírja a választott 
képviselők mandátumát alátámasztó 
igazolványok és jelvények átadását, 
amelyek modelljéről határozatter-
vezetet terjesztettek elő. Ezt nem te-

hették meg a beiktatási ünnepségen, 
mivel akkor még a kormány nem ren-
delkezett ezek kinézetéről. Benedek 
Árpád Csaba (RMDSZ) képviselő mó-
dosító javaslatára is kitért, miszerint 
magyar nyelvű igazolványt is kellene 
készíteni: erre szerinte van lehetőség, 
hiszen csak egy fordításról van szó. 
András Lehel, a POL frakcióvezetője 
elmondta, ők is fontosnak tartják a 
magyar nyelv használatát, ugyanak-
kor szeretnék, ha a jelvényen a város 
címere is szerepelne. Arra kérte a hi-
vatal dolgozóit, hogy tegyenek meg 
mindent a városi címer központi jó-
váhagyása érdekében. Kijelentette, 
addig is tartózkodni fognak a bemu-
tatott modellek elfogadását illetően, 
így nem lett megszavazva a tervezet.

Kedvezményt kaptak

A testület 50 százalékos adókedvez-
ményt hagyott jóvá a mezőgazdasá-
gi munkálatokra használt gépekre, 
illetve 95 százalékost a hibrid jármű-

vek esetében. Adómentességet kap-
tak továbbá a közhasznú épületek 
tulajdonosai is. Az Udvarhelyi Fiatal 
Fórum esetében kiderült, hogy ők 
az általuk ingyenesen használt épü-
letrészből bérbe adtak egy több tíz 
négyzetméteres részt egy irodának 
– persze arra nem kértek adómentes-
séget. Noha irányukba is pozitívan 
döntöttek a képviselők, a főjegyző 
jelezte, hogy ellenőrizni fogják a 
hasonló eseteket. Megváltozott a 
köztisztasági és hulladékkezelési 
szabályzat. Új szerződésmintát ve-
zettek be, mivel sokan nem fi zetnek 
szemétdíjat, továbbá ezentúl sza-
bálysértésnek minősül, ha valaki 
nem takarítja területeit, ingatlanjait, 
illetve ha nem lapátolja el a havat és 
a jeget a portája előtti részen – hang-
zott el az ülésen. Utóbbi esetben 
egyébként a hivatal végezteti majd 
el a munkát, amit kiszámláznak az 
érintettnek. Az is lényeges változás, 
hogy ezentúl nem lehet csúcsforga-
lomban – vagyis reggel fél nyolc és 

negyed kilenc, valamint délután 
négy és hat órák között – szemetet 
gyűjteni, illetve szállítani a főbb ut-
cákban és a belvárosban.

Duplázódó költségek

Szabó Sámuel, a hivatal beruházá-
si osztályának vezetője elmondta, 
hogy elkészült az Orbán Balázs, 
Wesselényi Miklós és Nicolae 
Bălcescu utcák kereszteződésébe 
tervezett forgalomkönnyítő felújítás 
kivitelezési terve. Módosítások tör-
téntek az eredeti tervekhez képest, 
vagyis szalagkorlátokat szerelnek 
fel, szélesebb lesz az út, amit koc-
kakővel választanak el a járdától, 
továbbá pihenőhely is lesz. A kivi-
telezést a tervek szerint már idén 
ősszel befejeznék. Berde Zoltán 
RMDSZ-es képviselő számonkérte, 
hogy a három hónappal ezelőtt elfo-
gadott 700 ezer lej értékű költségek 

miért nőttek szinte a duplájukra. Az 
igazgató közölte, hogy az előzetes 
tervekben csak az útra koncentrált 
a megbízott szakember, például azt 
sem vette fi gyelembe, hogy két vil-
lanypóznát is eltávolítanak a hely-
színről, a kábelek pedig a földbe 
kerülnek. A főjegyzőt is meglepte 
az árnövekedés, de úgy gondolja, 
hogy reális összeggel kell meghir-
detni a közbeszerzési eljárást, hogy 
mihamarabb megvalósulhasson a 
projekt. Ezzel a képviselők többsége 
is egyetértett.

Beszámoló a különfélékben

Venczel Attila tevékenységéről szá-
molt be a különfélékben. Egyebek 
mellett elhangzott, hogy tavaly 213 
pert folytatott a hivatal, amelyek 
többsége kihágásokra vonatkozik. 
Ebben az évben összesen tizenkét 
alkalommal fogadott ügyvédet az 
intézmény, amelyből egy esetben – 
a babakelengye program ügyében 
– vesztettek pert. Kiderült, hogy két 
határozat ellen emelt kifogást 
a prefektusi hivatal az el-
múlt időszakban: szerintük 
ugyanis nem lehet átruház-
ni egy rendelőre megkötött 
koncessziós szerződést más 
családorvosra, ugyanakkor 
a távhőszolgáltató hitel-
szerződését sem lehet meg-
hosszabbítani. Ezekben az 
esetekben a prefektus következő in-
tézkedésének megvárását javasolta 
Venczel. András Lehel rámutatott, 
azt kérték Hargita Megye Tanácsá-
tól, hogy tizenhárom helyi projek-
tet támogassanak az intézményhez 
utalt áfavisszaosztásból. Ebben az 
RMDSZ-frakció közreműködésére 
is számítanak. Pálfi  Kinga alpol-
gármester elmondta, kérni fogják 
a közegészségügyi igazgatóság-
tól, hogy a városi kórház intenzív 
osztályán lévő tíz ágyból csak ötöt 
hagyjanak meg a koronavírussal 
fertőzött betegek számára. Ezzel 
egyetértettek a képviselők.

Harminc napirendi pontból csak 
egyet utasítottak el a képviselők

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

A Maros megyei önkormányzat 
alárendeltségébe tartozó Ariel 

Ifj úsági és Gyermekszínház belép-
tidíjainak módosításáról döntött 
csütörtöki ülésén a testület. A jár-

ványhelyzetre és a nehéz 
gazdasági körülményekre 
való tekintettel a gyerekek 
ezután 9 lej helyett 5 lejt fi -
zetnek egy-egy előadáson 
való részvételért. A felnőtt-
jegyek árát is csökkentet-
ték: eddig 36 lejbe került 

egy jegy, március 1-jétől 20 lejért 
tekinthetnek meg egy-egy meseda-
rabot. A tanácsosok ugyanakkor sza-
vaztak a családi jegy bevezetéséről 
is, ami 33 lejbe kerül és három jegyet 
tartalmaz. Amennyiben valaki több 

előadásra váltana jegyet, 55 lejért 5 
produkciót tekinthet meg. Az élőben 
közvetített, csak egy alkalommal és 
egy eszközről követhető előadásért 
25 lejt kell fi zetni, míg a reggeltől 
estig, több eszközön is megnézhető 
online produkció 15 lej. Kovács Mi-

hály Levente, a Maros Megyei Tanács 
alelnöke a Székelyhon érdeklődésé-
re elmondta, azért tartották fontos-
nak ezeket a döntéseket meghozni, 
mert a gazdasági helyzet nem teszi 
lehetővé mindenki számára, hogy 
bábszínházba küldje vagy vigye a 

gyermekét, így ezáltal elérhetőbb, 
megfi zethetőbb lesz a legkisebbek-
nek szánt művelődési lehetőség. 
Ugyanakkor ha olcsóbb a jegy, töb-

ben megnéznek egy-egy előadást, 
így a színház is több alkalommal 
tűzheti műsorára azt. 

Antal Erika

Belépőjegyek árainak csökkentéséről döntöttek

Olcsóbb lesz a bábszínházi 
belépő Marosvásárhelyen

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Fejlesztésekre várnak 
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház tüdő- és fertőző betegségeket 
kezelő osztályának helyet adó területet átadják a Fejlesztési, Közigaz-
gatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériumhoz tartozó Országos 
Beruházási Társaságnak (CNI) – erről határozott tegnapi ülésén a Hargita 
megyei önkormányzat képviselő-testülete. Ezen a területen készül majd el 
a CNI beruházásaként az új épület, amelynek értéke csaknem 70 millió lej. 
Ugyancsak átadják a járóbeteg rendelőintézet területét is, ezt az épületet 
szintén az Országos Beruházási Társaság újítja fel.




