
Ország – világ

Három törvénytervezetet nyúj-
tott be a parlamentben Máté 
An d rás és Márton Árpád RMDSZ-
képviselő, ezek mindegyike a ki-
sebbségi jogok védelmét céloz-
za, ezen belül a kisebbségi nyelv-
használat kiterjesztését és minél 
szélesebb körű alkalmazását.

A módosítandó jogszabályok: 
a köztisztviselők jogállására 
vonatkozó 1999. évi 188. 

számú törvény, a diszkrimináció 
valamennyi formájának megelő-
zését célzó 2000. évi 137. számú 
kormányrendelet, valamint a 
2001. évi 215. számú helyi köz-
igazgatási törvény. A köztisztvi-
selők jogállására vonatkozó jog-
szabály előírja, hogy azokban a 
közigazgatási egységekben, ahol 
valamely kisebbség aránya meg-
haladja a 20 százalékot, munká-
juk folytán az állampolgárokkal 
közvetlen kapcsolatban álló köz-
tisztviselőknek ismerniük kell 
az illető kisebbség nyelvét. Az 
RMDSZ módosításának értelmé-
ben azok a köztisztviselők, akik 
beszélik az illető kisebbség nyel-
vét, 10 százalékos béremelésben 

részesülnek. A helyi közigazgatási 
törvény módosításának alapját is 
ugyanez az elgondolás képezi: a 
helyi hatóságok apparátusának 
alkalmazottjait is megilleti az 
említett béremelés, amennyiben 
a 20 százalék feletti kisebbség 
nyelvét ismerik. A harmadik mó-
dosítás szerint nem tekinthetők 
diszkriminatív jellegűnek azok a 
jogi normákba vagy nemzetközi 
egyezményekbe foglalt pozitív sza-

bályozások, amelyeknek célja va-
lamely ne mzeti kisebbséghez tar-
tozó személyek jogainak védelme. 
Tekintettel arra, hogy jelenleg a 
törvényes rendelkezések ellenére 
a gyakorlatban sok esetben nincs 
lehetőség az anyanyelven történő 
ügyintézésre, a kezdeményezők 
úgy vélik, az általuk javasolt bér-
emelés kedvezően fog hatni a ki-
sebbségi nyelvhasználat széleskö-
rűvé válására.

EuRópAi pARlAMEnt

Támogatják Románia és Bulgária
schengeni csatlakozását

A kiSEbbSégi nyElvHASZnÁlAt kitERjESZtéSét célZó 
töRvénykEZDEMényEZéSt nyújtottAk bE

Fizetésemelés
a kétnyelvű hivatalnokoknak

hirdetések

HARgitA MEgyE tAnÁcSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám – 

versenyvizsgákat hirdet meghatározott időre, 
a következő köztisztviselői állások betöltésére a:

Menedzsment igazgatóságán:
Előadó, III. osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
◆ középfokú végzettség érettségi vizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
◆ minimum 9 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.

Gazdasági igazgatóságán:
Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
◆ minimum 1 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. október 26., 10 óra (írásbeli) és 2011. ok-

tóber 28. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 

a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bő-

vebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának Menedzsment igazgatóságán 
(Humánerőforrás részlegén) kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–
207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

HARgitA MEgyE tAnÁcSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám– 

versenyvizsgát hirdet két vezetői – köztisztviselő állás betöltésére:

Menedzsment igazgatóságán 
Igazgatóhelyettes

Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
◆ minimum 3 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.

Helyi közigazgatási vezérigazgatóságán
Vezérigazgató-helyettes

Részvételi feltételek:
◆ jogi egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
◆ minimum 3 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. november 14., 10 óra (írásbeli) és 2011. 

november 16. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 

a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 20 napon belül. 
Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bő-

vebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának Menedzsment igazgatóságán 
(Humánerőforrás részlegén) kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–
207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

A csíkszeredai MELVO COM Kft.
a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. októ-
ber 20-án 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerülnek a 
csődbe ment cég alábbi javai: szalagfűrész – 1400 lej; szalagfűrész – 1000 
lej; körfűrész – 1600 lej; univerzális famegmunkáló gép – 1100 lej.

Az árak nem tartalmazzák az áfát.
Amennyiben nem kerülne sor odaítélésre, az áralkut minden csütörtö-

ki napon 11 órakor megismételik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–372216-os, 
a 0758–060243-as és a 0755–098938-as telefonszámokon.

Magyarországra elektronikai 
céghez szakképzetlen
női, férfi dolgozókat

keresünk mobiltelefon-
összeszerelésre.

Szállás, utazás ingyenes.

Telefon: 0755–067689.

A csíkszentimrei
közbirtokosság

értesíti tagságát, hogy a 2011. 
október 15-re meghirdetett 
közgyűlést elhalasztják egy ké-
sőbbi dátumra. 

Az érintettek
elnézését kérik.

Románia és Bulgária schengeni 
övezethez történő csatlakozását 
támogató határozatot fogadott 
el az Európai Parlament tegnap 
brüsszeli plenáris ülésén.

Mti

Miközben az Unióhoz 
2007-ben csatlakozott 
Ro mánia és Bulgária az 

Eu rópai Bizottság és az EU-tag-
államok többségének értékelése 

szerint is eleget tesz a schengeni 
tagság kritériumainak, Hollandia 
és Finnország ellenállása miatt 
eddig nem született döntés a két 
ország befogadásáról a belső ha-
tárellenőrzéstől mentes övezetbe. 
A nagy többséggel elfogadott ha-
tározat szerint az uniós tagállam-
oknak félre kell tenniük a nemzeti 
populizmust, és kizárólag az előre 
megállapított csatlakozási krité-
rium alapján kell ítélkezniük. A 

képviselők felszólították az EU-
tagországok állam- és kormány-
főinek tanácsát, hogy tegye meg 
a szükséges lépéseket Bukarest és 
Szófia csatlakozásának érdekében. 
Az EP már júniusban is megszava-
zott egy állásfoglalást, amelyben 
támogatta a schengeni övezet bő-
vítését. A szerdán lefolytatott ple-
náris vitában a képviselők túlnyo-
mó többsége amellett érvelt, hogy 
ne alkalmazzanak kettős mércét.

Az eP támogatja a schengeni csatlakozást, sajnos ez nem elég románia és Bulgária felvételéhez

Márton Árpád: a béremelés kedvezően hatna a kisebbségi nyelvhasználat
jobb meghonosodására a közintézményekben
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