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Körkép
társadalom

Traian Băsescu államfő a hétfői, parlamentben elhangzott 
nyilatkozata felvezetőjében azt mondta, az alaptörvényben általa 
javasolt módosításokat, illetve az azok mellett szóló érveket szeretné 
részletesen ismertetni. Beszédében azonban kitért az ország terüle-
ti-közigazgatási átszervezésének problematikájára is, nyomatékol-
va, hogy továbbra is kiáll a megyék számának csökkentése mellett, 
azaz nem mond le az átszervezésről. E tekintetben érvként hozta 
fel a központi és a helyi közigazgatási apparátus karcsúsításának 
szükségességét, többek között azt állítva, hogy a megyékben 40-50-
re tehető a különböző ügynökségek, illetve decentralizált intézmé-
nyek száma, ami túlontúl nagy terhet jelent az állami költségvetés 
számára. Ezért szerinte nem vehető le napirendről az átszervezés 
kérdéscsoportja, s az elkövetkező időszakokban a kormánykoalíció-
nak kompromisszumos megoldást kell találnia. Addig is azonban 
szükséges a szóban forgó intézményrendszer működésének átgon-
dolása. Arra is utalt, hogy egyes minisztériumokban ilyen irány-
ban már kidolgozták a konkrét elképzeléseket.

Még jóformán el sem hangzott az államfői nyilatkozat, Elena 
Udrea miniszter asszony azt állította, hogy a szaktárcája kereté-
ben máris elkészült egy ilyen jellegű intézkedési program. Álljunk 
meg itt egy percre. Nem is olyan régen, pontosabban 2009-ben 
kormányzati felelősségvállalási eljárás keretében fogadták el a 
2009/329-es törvényt, amely a közszférai intézményrendszer 
szerkezetváltására vonatkozott. Akkor a Boc-kormány fennhan-
gon hirdette, hogy egy mélyenszántó, reform jellegű jogszabályról 

van szó, amely révén egy sokkal rugalmasabb intézményrendszer 
jön létre, s azzal párhuzamosan jelentős mértékben csökkenthetők 
lesznek az állami költségvetés személyzeti kiadásai. Mindez oly-
annyira „jól sikerült”, hogy visszatapsolták saját magukat: utólag 
számos ilyen jellegű sürgősségi kormányrendelet, illetve kormány-
határozat lépett hatályba. A decentralizáció most újólag bejelen-
tett kiteljesítése a jelek szerint a területi-közigazgatási átszervezés 
előjátéka lesz. Ilyen összefüggésben pedig arra is utalhatunk, hogy 
a hétfői államfői bejelentést megelőzte egykori tanácsosa, a jelenle-
gi munkaügyi miniszter vasárnap esti televíziós interjúja. Abban 
konkrétan felvázolta azt, amit a megelőző héten rejtelmesen 
B variánsként emlegetett az államfő. Nevezetesen azt, hogy miként 
képzelik el a decentralizált intézmények közeljövőbeli szerkezetvál-
tását. A miniszter arról szólt, hogy amolyan regionális igazgatósá-
gokat hoznak létre, hogy, hogy nem, épp abban a nyolc nagyvá-
rosban, amelyek az államelnöki megelőző javaslatban a majdani 

nagymegyék székhelyeként szerepeltek, s a megyékben azoknak 
alárendelt hivatalok működnének. Ez szerinte létszámcsökkentést 
eredményezne, főleg a vezető tisztségek tekintetében. Ugyanakkor 
szólt arról is, hogy a jelenlegi különböző megyei szakigazgatósá-
gok és ügynökségek szerepkörének egy részét át kell/kellene vegyék 
a helyhatóságok, akárcsak a megyei tanácsok egyes feladatkörét, 
például a szociális gondozás vagy az engedély-kibocsátások terén. 
Azt is elmondta, hogy meglátása szerint egy ilyen jellegű átszerve-
zés/átrendezés eredményeként több ezer fővel lehetne csökkenteni 
rövid időn belül a közintézmények, pontosabban a decentralizált 
struktúrák létszámát. Olyannyira optimista volt, hogy azt is kije-
lentette: a felszabaduló személyek foglalkoztatása nem jelent majd 
gondot, mert azokat felszippanthatja a magánszféra.

Az államfői, valamint a miniszteri nyilatkozatból kikövetkez-
tethető egy dolog: ezzel az intézmény-regionalizálással elébe men-
nének a területi-közigazgatási átszervezésnek, olyan értelemben, 
hogy egyengetik annak útját, s a végkifejlet nem lesz egyéb, mint a 
megyék utólagos rácsatolása azokra a regionális központokra. Nem 
biztos, hogy így lesz, de az szinte biztosra vehető, hogy létezik egy 
ilyen forgatókönyv. 

Ugyanaz másként?
       NézőpoNt n Hecser Zoltán

Hatékonyabbá tenné az egyen-
ruhások munkáját a falvakban, 
ezért átszervezésre készül a 
rendőrség. Naponta nyolcórás 
ügyfélszolgálat, ugyanakkor 24 
órás járőrszolgálat biztosítaná a 
könnyű ügyintézést és a közbiz-
tonságot. A jelenlegi 58 vidéki 
rendőrőrs helyett ezentúl csak 
12 fog működni.
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Hargita megye településve-
zetőivel ismertette tegnap 
Antal Ștefan helyettes 

rendőr főfelügyelő azt az elképze-
lést, miszerint átszervezik a rend-
őrség falvakon végzett munkáját. 
A belügyminisztérium által az év 
eleje óta szorgalmazott intézkedés 
több változata közül végül amellett 
döntött a szaktárca, hogy egy-egy 
rendőr marad a vidéki őrsön, a töb-

biek a körzeti központban látnak el 
szolgálatot.

A megyében kilenc városhoz tar-
tozva 58 községben jelenleg egy, két, 
helyenként három rendőr teljesít 
szolgálatot. A belügyminisztérium 
a teljes rendszer és a rendőri mun-
ka hatékonyabbá tétele érdekében 
kívánja átszervezni a vidéki rendőr-
őrsöket. A mostani felállás szerint 
ugyanis nem tudnak a szükséges 
időpontban a kritikus helyen lenni, 
és bár az utóbbi években növelték 
az állományt, mégsem tudták elejét 
venni a bűnözés növekedésének. A 
tervezett változtatások szerint köz-
ségenként egy rendőr marad majd 
a rendőrőrsön, a többiek pedig a 
körzeti központban teljesítenek 
szolgálatot. Innen látják el majd a 
járőrszolgálatot a nap 24 órájában. 
A falusi rendőrautókat is a körzetek 
kapják meg, hogy megfelelő jármű-
parkkal rendelkezzenek.

Hargita megyében 6 körzetet 
állítanak fel, a következő elképzelés 
szerint: Székelyudvarhely központ-
tal két körzetet, egyet a várostól nyu-
gatra, egyet pedig a keletre levő fal-
vak számára. Csíkszeredában szintén 
két körzet központja kap helyet: egy 
Felcsík és egy Alcsík számára. A má-
sik két körzet Gyergyószentmiklós, 
illetve Maroshévíz központtal fog 
működni. Ezekben a központokban 
összesen 183 rendőr teljesít majd 
szolgálatot, és 70 autóval végzik a 
járőrszolgálatot. Különösen figyel-
nek arra, hogy jelen legyenek a me-
gye szélén fekvő településeken is, il-
letve azokban a községekben, ahol a 
tapasztalat szerint nagyobb szükség 
van a rendőri jelenlétre. 

Az ismertetőn jelen lévő pol-
gármesterek a rendőrőrsök működ-
tetésével és fenntartásával kapcso-
latban tettek fel kérdéseket, illetve 
megfogalmazták azt az igényt, hogy 

az önkormányzatnak lehessen be-
leszólása a faluban maradó rendőr 
személyét illetően – például elvár-
ják, hogy a faluban maradó rendőr 
ismerje a magyar nyelvet. Volt, aki 
ragaszkodott ahhoz, hogy a telepü-
lésen jelenleg is szolgálatot teljesítő 
rendőr, aki már rendelkezik helyis-

merettel, maradjon az őrsön. Antal 
Ștefan azt elismerte, hogy jó lenne, 
ha továbbra is az a kollégája teljesí-
tene szolgálatot a faluban, aki való-
ban ott szeretne maradni, ám, mint 
fogalmazott, rendőrségről lévén szó, 
megtörténhet, hogy központi utasí-
tásokhoz kell tartaniuk magukat. 

Átszervezik A vidéki reNdőrségeket

52 helyett 12 őrs működik majd

A körzeti központokban összesen 183 rendőr teljesít majd szolgálatot  fotó: mihály lászló
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