
gyergyó

4. oldal |  2011. május 5., csütörtökhargitanépe

Megnövekedett áron fizették fű
tésüket már februárra is a gyer
gyószentmiklósiak annak ellené
re, hogy az erről szóló tanács
határozat csupán március 14-én 
született. A helyzetet kifogásolja 
a jegyző, a prefektúra is, de még 
a városlakók egy része is. Ez 
utóbbiak a fogyasztóvédelemhez 
fordultak.

Balázs Katalin
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Tizenhárom százalékkal drá-
gábban, 184,8 lej plusz áfával 
számlázta a hőszolgáltató a 

februári fogyasztás gigakalóriáját. 
Ennek alapját egy márciusi tanács-
határozat és az Energiaárszabályozó 
Hatóság láttamozása képezte, mint 
utóbb kiderült, a törvényesség betar-
tása azonban csorbát szenvedett.

A jegyző törvénysértésre
figyelmeztet
Az ármódosítást illetően az RFV 

CDR Kft. márciusi sajtónyilatkozat-
ban közölte: 

„Gyergyószentmiklóson a helyi 
önkormányzat az RFV CDR Kft. 
távhőszolgáltatóval kötött és a városi 
tanács 2010. évi 151-es határozatá-
val elfogadott koncessziós szerződés 
értelmében a hőenergia számlázási 
ára gigakalóriánként 184,8 lej+áfa. 
A szerződés árra vonatkozó előírá-
sának érvényesítését megelőzően, a 
gyergyószentmiklósi fogyasztók a 
régi számlázási áron fizettek az elfo-
gyasztott hőmennyiségért. Ebből kö-
vetkezik, hogy a decemberi és januári 
hőenergia-fogyasztásra vonatkozó 
költségek tekintetében megközelí-
tőleg 13 százalékos kedvezményben 
részesültek.”

A fűtésár-módosító tanácshatá-
rozathoz véleményezést fűzött Nagy 
István jegyző, melyet a város polgár-
mesteréhez és a prefektúrához is el-
juttatott március 16-án. Kifogásolta, 
hogy megakadályozták számára a ta-
nácshatározat megalapozásának dön-
tés előtti elemzését, így véleményezni 
sem tudta azokat. A döntéshozatal-
nál megszegték az átláthatóság törvé-
nyét, valamint visszaható határozatot 
hoztak, s mindezt oly módon, hogy 
nem bocsátották a döntéshozók 
rendelkezésére az ármeghatározásra 
vonatkozó számadatokat és nem volt 

külön számításban részletezve, hogy 
a hő előállításához fahulladékot és 
földgázat is használnak. 

Ezért úgy gondolja, a testület 
nem tudott egy reális, törvényes dön-
tést hozni a fogyasztók javára. 

Levelek a prefektúráról
A jegyző észrevételeit figyelem-

be véve, a határozat törvényességét 
vizsgálva a prefektúra kifogásokat 
emelt az ármódosító tanácshatározat 
ellen. Április 7-i levelében kéri az ön-
kormányzatot, közölje, ha a határo-
zatban szereplő ár átlagárat képvisel, 
mindkét nyersanyag felhasználására 
vonatkozóan. Kérik az Energiaár-
szabályozó Hatóság jóváhagyásáról 
szóló dokumentumot, valamint az 
árszámítást, mely megalapozza a la-
kossági árat. Ugyanakkor felszólítják 
a tanácsot, módosítsák oly módon a 
határozatot, hogy az új ár csak a meg-
szavazást követően, ne pedig  vissza-
menőleg legyen alkalmazva. 

Határozatmódosítás híján újabb 
levél érkezett a prefektúráról április 
26-án, melyben ismételten kérik, 
Gyergyószentmiklós tegye meg a 
lépéseket, melyeket a törvényesség 
megkövetel, s külön kiemelve sze-
repel az is, hogy egy határozat csak 
megszavazása után léphet érvénybe, 
semmiképp sem egy korábbi dátum-
tól. Az észrevételeket Nagy István 
közölte a tanácstestülettel. Ha nem 
igazítják ki a határozatot harminc 

napon belül, úgy a prefektúra azt jogi 
úton megtámadja, és a per idejére 
felfüggesztődik. A jegyző kijelentet-
te: a februári számlákon semmiképp 
sem szerepelhetne a megnövekedett 
ár. Aki kifizette, a különbözetet vissza 
kellene kapja a hőszolgáltatótól.

Az RFV álláspontja
A távhőszolgáltató álláspontját 

írásban közölte: „Az RFV CDR Kft. 
álláspontja szerint a koncessziós szer-
ződésbe foglalt 184,8 lej/Gcal-s ár 
jogszerűen lett alkalmazva.

A távhőszolgáltatásról szóló 
2006/325-ös törvény 40. cikkelye 
alapján, a helyi önkormányzat jóvá-
hagyhatja a hőenergiaár módosítását, 
az új beszállítói árral termelt hőener-
gia-szolgáltatási dátumától kezdve, 
ha az üzemanyag-beszállítók vagy 
villamosenergia-szolgáltatók olyan 

mértékben változtatják meg áraikat, 
hogy ez költségnövelést eredményez 
a hőenergia előállításában. Az ön-
kormányzat tehát jogosult visszame-
nőleges érvényű ármódosítást végre-
hajtani tanácsi határozat által. Ennek 
ismeretében Gyergyószentmiklóson 
a biomassza árának drágulása miatt 
a hőszolgáltatás árának módosítása 
indokolt volt. 

Ezen álláspontunk érvényesítésé-
re az RFV CDR Kft. egyeztető tár-
gyalásokba kezd a prefektúra képvise-
lőjével, illetve törekszünk arra, hogy 
közös álláspontot alakítsunk ki és a 
fogyasztók érdekei ne sérüljenek.” 
Nagy István jegyző ezzel szemben 
azt állítja, hogy a szolgáltatás jogának 
megszerzésére vonatkozó koncessziós 
szerződés nem szabályozhatja, milyen 
áron kerül értékesítésre a hő, az ársza-
bályzás egy külön folyamat része. 

DrágulhAt, nEm DrágulhAt...

A fogyasztóvédelemhez fordultak a fűtésár miatt
VáltozAtos rEnDEzVényEk

A Születés Hete 
Gyergyó-

szentmiklóson
„sok az abortusz, a válás, kevés 
a születés. Az anyaságra, család
ra próbálunk egy héten át jobban 
figyelni, a születést igyekszünk 
támogatni” – hangzott el tegnap 
a születés hete nyitórendezvé
nyén a Pro Art galériában. 

B. K.

A szakmai, kulturális és is-
meretterjesztő rendezvény 
bár Magyarországon nagy 

múltra tekint vissza, Erdély-szer-
te most próbál gyökeret ereszteni. 
Gyergyószentmiklóson három ön-
kéntes anyuka, György Annamária, 
Szabó Erzsébet és Balázs-Kercsó Esz-
ter szervezték meg, a fővédnökségre 
Mezei János polgármestert kérték 
fel. „A születés, megújulás lehető-
ségét mérlegelők sok információra 
és támogatásra lelhetnek itt. Lét-
elemünk az optimizmus, az életfa, 
melyet e rendezvény keretében kö-
zösen ültetünk el a parkban, minden 
gyergyószentmiklósit erősíteni fog 
az életigenlésben” – fogalmazott a 
fővédnök. Szavalattal, gitárkíséretes 
énekléssel kezdődött a rendezvény, 
és elkezdődött az előadások sora, 
melyek keretében a családjogi tör-
vény került szóba, pszichológus 
beszélt az anyaságról, a női szere-
pekkel való összhangról, családor-
vos a természetes gyógymódokról. 
A szombatig tartó Születés Hete 
ma 16 órakor kerekasztal-beszél-
getéssel folytatódik a Szent Mik-
lós-plébánián, ahol a család mint 
hivatás képezi a vitatémát, férjek-
apák beszélgetésével párhuzamo-
san az anyák tereferéjére kerül sor 
17 órakor Szeretni és szeretve lenni 
címmel. Családi fotókészítés és csa-
ládmegáldó szentmise zárja a napi 
programot. Pénteken a Fogarassy 
Mihály iskola szolgál helyszínként, 
Világra hozni és világra jönni címmel 
gyergyószentmiklósi nőgyógyá szok 
beszélnek a szülés élettani folyama-
táról, majd filmvetítéssel mutatja 
be különböző nációk születéshez 
kötődő szokásait. Szombaton 15 
órától a Pro Art Galériában Kibúj-
ni egy kis lyukon – A megszületés 
élménye címmel Szabó Erzsébet tart 
előadást, várandós nők, anyák beszél-
getése után kerül sor a Születésfa-ül-
tetésre és zárórendezvényre.

hírfolyam

> Földrengés az iskolában. Katasztrófa vé -
delmi gyakorlatot tartottak a gyergyószent mik-
lósi Vaskertes Általános Iskolában. A diákok 
minél hatékonyabb felkészítése érdekében gya-
korolták, hogy mit kell tenniük egy esetleges 
földrengés esetén. Fél tizenkettőkor szokatlan 
módon szólalt meg a csengő, ez jelezte a bajt 
az iskolásoknak. A diákoknak a tantermekben 
a padok alá kellett bújniuk. Majd ezt követően 
az intézmény személyzetének irányításával kivo-
nultak az épületből, fegyelmezetten, táskákat fej 

fölött tartva mentek a hátsó udvarra. Csata Eme-
se igazgató elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek 
a katasztrófavédelemre, minden évben tartanak 
felkészítőket. A cél az, hogy a dolgozók és a gye-
rekek is tudják, mi a teendő, ha gond van. A gya-
korlatot megelőzően alapos elméleti felkészítő is 
volt. Az akció a helyi polgárvédelem munkatár-
sainak vezetésével zajlott le. Újabb gyakorlatra a 
következő tanévben kerül majd sor. 

> Sok kéz tettre kész. A Caritas Gyergyó-
szentmiklóson Sok kéz tettre kész! mottóval 
szervezi meg az önkéntesség hetét. Mindennap 

többféle rendezvényt szerveznek minden kor-
osztálynak. Tóth Orsolya, az Önkéntes Prog-
ram vezetője elmondta, azt szeretnék, hogy az 
emberek figyeljenek fel az önkéntes tevékeny-
ségre és kedvet kapjanak, hogy kipróbálják azt. 
A Caritas civil szervezeteket is megszólít, hogy 
közös összefogással mozgósítsák az önkéntes-
ség erejét. Az első nap, hétfőn kerekasztal-be-
szélgetésre kerül sor civil szervezetek képvi-
selőivel szociális problémákról és lehetséges 
megoldásokról. Kedden gyűjtést szerveznek 
a szeretetkonyha részére. Csütörtökön, az ön-
kéntes tevékenységek egynapos maratonján 

vehetnek részt az érdeklődők több helyszínen, 
foglalkozhatnak sérült gyerekekkel, korrepe-
tálhatnak, betekinthetnek az otthoni beteg-
gondozás mindennapjaiba, öregotthonokba 
vagy a szeretetkonyhára látogathatnak el, sőt 
a demokráciairodánál is segíthetnek. Pénteken 
családi nap lesz, szombaton pedig közös kirán-
dulásra mehetnek a résztvevők a tekerőpataki 
Rozália-kápolnához. A rendezvényt vasárnap 
szentmise zárja. Jelenleg egyébként negyven 
önkéntes tevékenykedik a Caritas különböző 
programjain, de folyamatosan toborozzák az 
érdeklődőket.

w

Az RFV szerint jogszerű volt a fűtés árának emelése. A lakosok egy része nem hajlandó kifizetni az áremelés okozta különbözetet fotó: lázár hajnal

Körkép

Sokan csak annyit fizetnek, amennyit a régi áron kellene

A fűtésszámlák törlesztése folyamatban van. A lakosság egy része fejet 
hajt, s fizeti a számla megnövekedett ellenértékét. Mások részkifizetést 
alkalmaznak, kiszámítják a régi ár szerint fogyasztásukat, s csak annyit 
fizetnek be a kasszába. Vannak viszont, akik a fogyasztóvédelemhez 
folyamodnak panaszukkal. Amint Kolcsár Béla, a megyei fogyasztóvé-
delem igazgatója a fűtésfórumon is elmondta, törvény szerint – és ez 
szerepel az Energiaárszabályozó Hatóság által kiadott keretszerződés-
ben is –, az esedékes ármódosításokat 15 nappal érvénybe léptetésük 
előtt közölni kell a fogyasztókkal. Ha ez nem történt meg, helye van a 
panasznak.


