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A polgármesteri hivatal szerke-
zeti felépítésének és alkalmazot-
ti besorolási listájának módosí-
tásáról is döntött tegnapi rend-
kívüli ülésén Székelyudvarhely 
önkormányzata. Egy korábbi 
vonatkozó határozatot a bíróság 
felfüggesztett, így nem volt ki-
csi a tét: a polgármester néhány 
fős létszámbővítést, érvényes 
tisztségjegyzéket kért, a polgári 
tanácsosok viszont a tavaly elbo-
csátott alkalmazottak munkába 
állítását szerették volna elérni. 
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Tavaly a kormány válságin
tézkedési kérésére a szé
kely udvarhelyi ön kor

mány zat 24gyel csökkentette a 
pol gármesteri hivatal alkalmazott
jainak  számát. Az elbocsátottak 
pert indítottak, és első fokon nyer
tek is: végleges döntésig a bíróság 
felfüggesztette az ominózus 68as 
számú határozatot. Időközben ki
derült, a jelenleg dolgozó hatvan
hat alkalmazottal a polgármesteri 
hivatal nehezen tud működni, 
létszámbővítésre lenne szükség. A 
prefektusi hivatallal és az érintett 
hatóságokkal konzultálva arra a 
döntésre jutottak, köztes megol
dásként módosítják a hivatal szer
kezeti felépítését és alkalmazotti 
besorolási listáját, ily módon pó
tolva a hiányt. A tegnapi sürgős
ségi tanácsülésen a polgármester 
többek között ezt a módosítás kér
te a tanácstól. 

„Erőltetett ütemben 
dolgoznak”
Felvezetőként elmondta: „A kol

légák bírják, de erőltetett ütem
ben, nehezen dolgoznak. A város 
egyelőre nem érzi ezt, ám a húrt 
nem lehet tovább feszíteni. Szá
mos olyan tevékenységi terület van, 
melyek korábban nem voltak szak
emberrel lefedve: kultúra, sport, 
tanügy stb., illetve a kórházat is a 
nyakunkba kaptuk, tehát új felada
tok is jelentkeztek. A tanácsosokon 
múlik, lehetővé teszike, hogy a 
hivatal működni tudjon” – érvelt 
Bunta Levente. Az is kiderült, a 
kért módosítás szerint a hivatalhoz 
tartozó lakosságnyilvántartó iroda 

személyzete is bővül. Jakab Attila, 
zöld párti tanácsos hozzászólásá
ban azt emelte ki, hogy a tanácsosi 
testületnek is legyen egy kétfős se
gítő személyzete, és azt is említette, 
hogy mivel a lakosságnyilvántartó 
iroda fele arányban a vidékieket 
szolgálja ki, a községek is segítsenek 
be a munka elvégzésébe. Molnár 
Miklós polgári tanácsos az MPP 
álláspontját ismertette: „Fél éve azt 
hallottuk, le kell építeni az embe
reket, most pedig kiderült, kevesen 
vannak. A bíróság felfüggesztette 
a leépítésekről szóló tanácsi hatá
rozatot, így véleményünk szerint 
amíg a per le nem jár, a tisztségjegy

zékhez nem lehet nyúlni, hasonló 
tartalommal nem lehet határoza
tot hozni” – érvelt Molnár, majd 
a jegyzőt kérdezte: „Törvényese 
ez?” Bodnár László úgy válaszolt: 
ha a két határozat egymástól füg
getlenül is létezhet, akkor nem tör
vénytelen. 

Feladatok vannak, 
ember kell
A témát a polgármester görget

te tovább: „Jobb lett volna, ha nem 
kell leépítéseket eszközöljünk, hisz 
pályázatok, beruházások, egyéb fel
adatok vannak, melyekhez ember 
kell. Nem várhatunk a bíróság dön

tésére, hisz az egy évig is eltarthat. 
Az alpolgármester ügyében is ha
sonló a helyzet: bár felfüggesztették 
a leváltásáról szóló döntést, ez nem 
azt jelenti, hogy újból tisztségbe 
került, és amúgy hamarosan ebben 
a témában is lesz döntés”. Molnár 
Miklós nem adta fel: „A határozat
tervezet törvénytelen, ezért névre 
szóló szavazást kérünk, mert az az 
érzésünk, hogy ebből újabb per 
lesz.” „Amit Önök folytatnak, az 
játék” – mondta erre Bunta, majd 
Szász Jenő kapott szót: „Ha a 68as 
határozatot felfüggesztették, akkor 
a régi van érvényben, vissza kell 
tehát venni mindenkit, akit kirúg
tak. Emberi életekkel játszott a ta
nács, amikor elküldött embereket.” 
Bunta minderre úgy reagált, hogy a 
polgáriak azt akarják elérni, ne tud
ja elvégezni munkáját, hogy majd 
a választásokkor számon kérhessék 
őt. „Ha nem tudunk alkalmazni, a 
városlakók látják ennek kárát, ne 
hagyjanak munkatársak, eszközök 
nélkül” – kérte a polgármester, 
majd a testület szavazott, és a pol
gári „Nem”ek ellenére 56os szám
mal elfogadta a tervezetet. „Erről 
még hallani fogunk!” – mondták 
a voksot követően többen is, tény 
viszont, hogy ellenkező döntésig új 
tisztségjegyzéke van a polgármeste
ri hivatalnak. 

Döntött A vároSi tAnácS 

Új tisztségjegyzéke van a polgármesteri hivatalnak 

„Állíttatta Szász Jenő, kifizette Bunta Levente”

Rendkívüli ülésén Székelyudvarhely önkormányzata rábólintott a 
város 2010es költségvetésének végrehajtására. Szász Jenő nehezmé
nyezte, hogy bár 300 ezer lejt különítettek el a Millenniumi Emlék
oszlop munkálatainak kifizetésére, ez nem történt meg. A polgármes
ter viccelődve jegyezte meg, ki kellene pótolni az oszlop feliratát: „Ál
líttatta Szász Jenő, kifizette Bunta Levente”. A testület jóváhagyott a 
Csereháton épülő szociális tömbházaknál néhány területcserét, majd 
elnapolta a helyi legelők bérbeadásáról szóló tervezetet. Bizottságot 
alakítottak a szociális lakásigénylési kérelmek kezelésére, illetve a 
2012es évre vonatkozó szállásadói illetékről is döntöttek: nem mó
dosították, hagyták a tavalyi 3 százalékos szinten. Az is elhangzott, 
ezen illetékből évi 800 000 lej folyik be a városkasszába, mely összeg 
egy részét rendezvényekre, programokra, pályázatokra fordítják.

hírfolyam

> A legszebb kutya kerestetik! A 
székelyudvarhelyi kutyatartók által létreho
zott Póráz Klub kutyaszépségversenyt hir
detett, melyre várják a székelyudvarhelyi, 
udvarhelyszéki jelentkezőket. Teendőjük mind
össze annyi, hogy fotókat töltsenek fel kedven
ceikről a Póráz Klub Facebookoldalára, vagy 
küldjenek el drótpostán a porazklub@gmail.
com címre. Az értékes díjakat biztosító Botond 
Doki állatorvosi rendelőbe vagy a Csacsa ku
tyakozmetikába személyesen is be lehet vinni a 

fényképeket. Egy kutyáról legfeljebb három fotó 
küldhető be. A verseny célja, hogy ezáltal is kö
zelebb kerüljenek egymáshoz a kutyabarátok. A 
díjátadást a városnapokon ejtik meg, ekkor más 
kutyás programokra is sor kerül.

> Májusi baleset – havazás miatt. Nem 
vette komolyan a májusi havazást egy hu
szonhat éves székelyudvarhelyi fiatalember, 
aki vasárnap Zetelakáról Székelyvarságra tar
tott a 138/B jelzésű megyei úton. K. Z. nem 
az útviszonyoknak megfelelő sebességgel 
közlekedett, ezért egy kanyarban kisodró

dott és egy fának csapódott. A balesetben a 
sofőr – aki a rendőrség szerint nem fogyasz
tott alkoholt – és utasa egyaránt megsérült, 
az autóban tízezer lejes kár keletkezett.

> Gyergyói Retrospektív kiállítás Ud-
varhelyen. Május 12én, csütörtökön dél
után négy órától nyitják meg az udvarhelyi 
Városi Könyvtár látvány és hangzóanyag 
termében a Gyergyói Retrospektív kiállí
tást, amely különböző magángyűjtemények 
anyagából állt össze. A kiállításon megte
kinthetők lesznek Karácsony János olaj és 

akverellképei, Karancsi Sándor akvarelljei, 
Söver Elek pasztellképei, Beczássy Antal 
metszetei. Kuriózumnak számít Maszelka 
János Gyergyóremete című képe. A kiállítá
son 28 festmény lesz megtekinthető.

> Támogatás fával fűtőknek. Székely
udvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja 
mindazok figyelmét, akik leadták igénylésüket 
fűtéstámogatásra, hogy május 10–12én, 9 és 15 
óra között a hivatal pénztárából (személyesen, a 
személyazonossági igazolvány felmutatásával) 
felvehetik a márciusi támogatást.

XiX. DiáknApok

Választanak 
Udvarhelyen

Választási ígéretektől, kortes be
szédektől lesz hangos ezen a héten 
Székelyudvarhely. no meg a bulik-
tól, a diáknapok elengedhetetlen 
tartozékától. 

Jakab Árpád
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Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
május 10–15. között szerve
zi meg a Székelyudvarhelyi 

Diáknapokat, Erdély egyik legrégeb
bi ifjúsági rendezvénysorozatát, mely 
megszakítás nélkül jutott egy híján 
huszadik születésnapjához. A rendez
vény programja magában foglal szám
talan változatos ifjúsági szórakoztató
nevelő jellegű rendezvényt, amelyek 
elsősorban Székelyudvarhely közép
iskoláinak diákjait célozzák meg. „A 
diáknapi program magvát maguk a 
diákok formálták saját ízlésük szerint, 
de a felnőtt fiatalokra is gondoltunk” 
– mondja Jakab Attila. Az UFF elnö
ke szerint a városvezetés is komolyan 
veszi a diákok célkitűzéseit, néha be 
is segít egyegy kampányígéret valóra 
váltásában. Az idei diáknapokon új
donság a nulladik, vagyis a mai nap: 
a Patkóban délután háromtól egy vil
lámcsődület keretében megboldogult 
Michael Jackson dalára ropják jól be
gyakorolt koreográfia szerint egyszer
re mintegy hetvenen. Hasonló pro
dukcióra egyébként az énekes halála 
után világszerte sok nagyvárosban is 
sor került. A diákpolgármesterválasz
tás kampánya tulajdonképpen holnap 
rajtol: öt középiskola jelöltje és kam
pánystábja járja a várost pártfogókat 
toborozva, délutánonként pedig a Pat
kóban is meghallgathatjuk ígéreteiket. 
Az elmúlt évek látványos, helyenként 
megdöbbentő felvonulásokhoz szok
tatták a helybélieket... Szavazni pénte
ken tizenegy és három óra között lehet 
a Patkóban, de az aznap esti diákpol
gármestervetélkedőn is szerezhetnek 
néhány sorsdöntő pontot a jelöltek. A 
diáknapok részletes programja meg
található a www.diakpolgarmester.ro 
honlapon, ízelítőnek csak annyit: lesz 
partykamion, játékest, karaokebuli, 
civil nap, rendhagyó tanóra, evőivó 
bajnokság, focikupa, múzeumtúra, 
különböző vetélkedők, boxermaraton, 
a pontot az ire, azaz a diáknapok vé
gére a szombat esti ingyenes szabadtéri 
Kistehénkoncert teszi fel, amely előtt 
egy udvarhelyi együttes, a Face Today 
is bemutatkozik.

A polgármester azzal vádolta a polgári párt tanácsosait, hogy ,akadályozzák munkája végzésében fotó: máthé lászló ferenc


