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Szakemberek vagy főnökök?
Nem volt feszültségmentes a februári marosvásárhelyi tanácsülés
• Mint az várható volt, 
kisebb vitát szült a 
csütörtöki marosvásár-
helyi tanácsülésen a 
polgármester és alpol-
gármesterek személyi 
tanácsadóinak alkalma-
zásáról szóló határo-
zattervezet. De a helyi 
tanácsosok tárgyaltak 
és szavaztak egy vál-
lalkozói inkubátorház 
létrehozásáról is.

SIMON VIRÁG

A z elmúlt évtizedekben Maros-
vásárhelyen a polgármester-
nek két személyi tanácsadója 

volt, míg az alpolgármestereknek 
maguknak kellett boldogulniuk. A 
törvény lehetővé teszi, hogy a megyei 
jogú város vezetőjének hat személyi 
tanácsadója legyen, míg az alpol-
gármestereknek kettő. A csütörtöki 
soros marosvásárhelyi tanácsülésen 
immár második alkalommal tűzték 
napirendre azt a tervezetet, amely 
kimondja, hogy a törvénynek megfe-
lelően Marosvásárhely polgármeste-
rének, Soós Zoltánnak hat személyi 
tanácsadója lesz, míg a két alpolgár-
mesternek, Portik Vilmosnak és 
Alexandru Györgynek kettő-kettő. 
Ezek az állások már szerepelnek a 

városháza szervezeti felépítésében, a 
városi virágkertészetnél, illetve a ví-
kendtelepnél, és nincsenek betöltve. 

Tizenhárom főnök lesz?

A Szabad Emberek Pártjának (POL) 
képviselői szerint bár a törvény meg-
engedi, fölösleges pénzkidobás a 
személyi tanácsadók alkalmazása, 
és ez évente 700 000 lejbe kerül a vá-
rosnak. Az elmúlt két évben összesen 
ekkora összeget szántak az iskolák 
laboratóriumaira, fogyóanyagaira. 
A POL tanácsosai attól is tartanak, 
hogy a jelenlegi három helyett 13 fő-

nök lesz majd a városházán, ennyien 
fognak majd parancsolni. Radu Pes-
car, a PMP önkormányzati képviselő-
je úgy vélte, fontos, hogy a városveze-
tők jó szakemberekkel vegyék körbe 
magukat, hiszen nem érthetnek min-
denhez, és megbízható emberekre 
van szükségük. Portik Vilmos felszó-
lalásában azt hangsúlyozta, tudja, 
hogy a korábbi polgármester szemé-
lyi tanácsadóival rossz tapasztalata 
volt a városlakóknak, de a mostani 
tanácsadók segíteni fogják a városve-
zetést, megbízható és jó szakemberek 
lesznek, olyanok, akik a nyolcórás 

munkaidő után nem hagyják el a 
városházát, hanem mindig a város-
vezetők rendelkezésére állnak majd. 
Frunda Csenge azt kérte, hogy szak-
mai végzettségük függvényében a 
leendő tanácsadók fi zetése esetében 
alkalmazzák az 1,37-es együtthatót 
is. A tanácsosok két ellenszavazattal 
és két tartózkodással megszavazták a 
személyi tanácsadók alkalmazását és 
fi zetési besorolását.

Szükség van az inkubátorházra

Napirenden volt egy vállalkozói in-
kubátorház létrehozása is. Ennek 

kapcsán W. Szabó Péter, az egyik 
ötletgazdája kifejtette, fontosnak 
tartják, hogy létrehozzanak egy 
olyan helyet, ahol a fi atal vállal-
kozóknak, az innovatív ötletekkel 
előálló személyeknek székhelyet 
tudnak biztosítani, lehetőséget, 
hogy dolgozzanak, elindítsák vál-
lalkozásukat. Ehhez hasonló inku-
bátorház van Székelyudvarhelyen, 
és Marosvásárhelyen is nagy szük-
ség van erre. Ezt uniós pénzalapok-
ból hoznák létre, a Mihai Eminescu 
Ifj úsági Házban. A POL tanácsosai 
szerint a városházának nem kell 
létrehoznia vállalkozói inkubátor-
házat, mert ez a vállalkozók fela-
data, mi több a városnak számos 
egyeteme van, ahol kutatásokat 
végeznek, végezhetnek, innovatív 
megoldásokat keresnek, kereshet-
nek. Szerintük a városnak 
nem kell ezzel foglalkoz-
nia. Felmerült az a kérdés, 
hogy törvényes-e, hogy a 
marosvásárhelyi városháza 
helyszínnel és más lehető-
ségekkel támogassa a fi atal 
vállalkozókat, az innovatív 
ötletek megvalósítóit, joga van-e 
állami támogatást adni a magán-
vállalkozóknak. Végül a testület 
két ellenszavazat és két tartózko-
dás mellett elfogadta a határozatot. 
Megszavazták az új szemétszállítá-
si cég kiválasztásához szükséges 
feladatfüzetet is, hogy ki lehessen 
írni a versenytárgyalást. Elhang-
zott, hogy ez a folyamat legalább 
hatvan napig fog tartani, míg a je-
lenlegi szolgáltatónak még nyolc-
van napig kell biztosítania a ház-
tartási szemét elszállítását.

Csaknem három órát 
egyeztettek, vitáztak 
és szavaztak a marosvásárhelyi 
önkormányzati képviselők
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A z elmúlt napokban a Gyergyói- 
medence több településén tartot-

tak tájékoztató fórumot a Mezőgazda-
sági Kifi zetési és Intervenciós 

Ügynökség munkatársai az 
idei év mezőgazdasági kér-
dései és támogatásai kap-
csán. Csütörtökön délelőtt 
Gyergyószárhegyen, majd 
13 órától Gyergyószentmik-
lóson, a tanácsteremben 

volt ismertető. Ezeken a fó-
rumokon felhívták a fi gyelmet a már-
cius 1-jén kezdődő támogatáskérési 

időszakkal kapcsolatos legfontosabb 
változásokra, illetve az általános tud-
nivalók mellett a helyi jellegzetessé-
gekre is.

Amit érdemes tudni

„Ugyanazokat az aktákat kell a gaz-
dák letegyék a kéréselvételkor, mint 
eddig. Helységenként változó, hogy 
az önkormányzatok miben vállalnak 
feladatot, Gyergyószentmiklóson a 
gazdákat telefonon értesítik, és csak 
a Kossuth Lajos utcai irodába kell 
menjenek, ahol segítenek a kérések 
összeállításában. A legtöbb bankin-
tézettől is átvesszük a bankszámláról 
szóló igazolást, kivéve az OTP-től és 

a Transilvania Banktól, tehát ezt sem 
kell kérjék a gazdák külön, emellett az 
5000 euró fölötti támogatások esetén 
a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi 
Igazgatóság is eljuttatja hozzánk az 
igazolást” – részletezte Csavar Zsolt, 
az APIA gyergyói munkatársa.

A biogazdálkodás előnyeiről

A fórumon a biogazdálkodás előnye-
iről tájékoztatták a jelenlévőket, 
kihangsúlyozva, hogy a környéken 
olyan felvásárlók jelennek meg, akik 
bio minősítésű termékre tartanak 
igényt. „Elvétve, nagyon kevés biogaz-
dálkodó van jelenleg a Gyergyói-me-
dencében. Fontos tudni, hogy két év, 
amíg a konvencionális gazdálkodás-
ról átállhatnak a biogazdálkodásra, 
és csak azt követően kapják meg a bio 
minősítést. Ez egy komplexebb folya-
mat, de utána biotermékeket értékesít-

hetnek. Elsősorban a tejre gondolunk, 
példaként említeném, ha egy liter tej 
egy lejért adható el, a biotermelésben 
három lejt kapnak érte, viszont sok kö-
vetelménynek eleget kell tenni ehhez” 
– emelte ki Csavar Zsolt.

Előző évben 4103 kérést adtak 
le mezőgazdaság, állattenyésztési 
támogatásra összesen 28 ezer hek-
tár területre a gyergyói térségben, 
emellett a nagyobb gazdák, ötvenen 
Csíkszeredában igényelték a támo-
gatást. Megközelítőleg ennyi kérés-
re számítanak idén is március 1. és 

május 17. között. A Mezőgazdasági 
Kifi zetési és Intervenciós Ügynökség 
gyergyói munkatársa arra is felhív-
ta a fi gyelmet, hogy nagyon kevés 
fi atal gazda van, a térségben mind-
össze 258. Pedig hektáronként 36 eu-
róval több támogatást kapnak, tehát 
ajánlott családon belül is fi gyelni 
erre, és a fi atalabb gazdák nevére le-
tenni a támogatásigénylést – emelte 
ki Csavar Zsolt. A gyergyói tájékozta-
tó körút pénteken Gyergyóalfaluban 
zárul, ahol a helyi kultúrotthonban 
10 órától lesz a fórum.

Biogazdálkodásban a jövő – fórumot tartottak a gyergyói gazdáknak
• Nem voltak sokan a gyergyószentmiklósi gazdák szá-
mára tartott csütörtöki fórumon, amelyen a Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség helyi mun-
katársai hasznos információkkal és tanácsokkal látták 
el a jelenlévőket. Elhangzott, kevés a fiatal (ez esetben 
40 év alatti) gazda a térségben, pedig plusztámogatást 
kaphatnak, ugyanakkor hangsúlyozták a biogazdálko-
dás előnyeit is.

Nagyon kevés biogazdálkodó van jelenleg 
a Gyergyói-medencében
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