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Botrányos tanácsülésen oldódott 
meg a balánbányai tanintézmé-
nyek fűtési gondja. Hozzászólá-
sában Árus Zsolt MPP-s megyei 
tanácsos hazugnak nevezte 
Borboly Csaba elnököt. Válaszul 
Borboly a belső rendszabályzatra 
hivatkozva a terem elhagyására 
szólította fel az érintettet. Árus 
nem volt hajlandó önként távozni, 
ezt követően a helyszínre hívott 
biztonságiak székestől kicipelték 
a teremből a megyei tanácsost.
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Mindössze két határozatter-
vezet szerepelt a péntek 
reggel nyolcra összehívott 

megyei tanácsülés napirendjén, ezért 
mindenki egy gyors, sima lefolyású 
ülésre számított. Az első percekben 
úgy tűnt, a helyzet a várakozásnak 
megfelelően alakul, Thamó Csaba 
biztosította az elnökséget, hogy a 
polgári párt is teljes mellszélesség-
gel támogatja a balánbányai helyzet 
megoldását. Árus Zsolt megyei ta-
nácsos hozzászólását követően azon-
ban botrányosra fordult a helyzet, az 
önkormányzati képviselő több ízben 
hangoztatta, hogy „legyen már vége 
egyszer a hazugságnak és a hazudo-
zásnak”. Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök előbb pontosítást kért, 
kire és mire vonatkoztatta a hazug 
jelzőt Árus, majd amikor a megyei 
tanácsos ismételten állította, hogy az 
RMDSZ, és kiemelten a megyei ta-
nács elnöke az, aki szerinte folyama-
tosan hazudozik, Borboly a testület 
belső rendszabályzatára hivatkozva 
a terem elhagyására szólította fel az 
MPP-s tanácsost. Árus nem volt haj-
landó önként távozni, ezért a bizton-
sági őrök közbeléptek, és székestől 
távolították el a teremből. Válaszul 
a polgári párt frakciója testületileg 

elhagyta az ülést, tiltakozásul az őket 
ért „igazságtalan megaláztatás mi-
att” – ahogy Kovács András Árpád 
frakcióvezető fogalmazott.

– Azt hiszem, vannak pillana-
tok, amikor nincs helye politikai 
csatározásoknak, sem minősítgeté-
seknek, amikor kifejezetten azért 
gyűltünk össze, hogy óvodás- vagy 
iskoláskorú gyerekek súlyos gond-
jaira megoldást találjunk. Nem 
engedhetjük meg, hogy politikai 
zsarolás tárgyává tegyenek egy ilyen 
témakört. Vannak dolgok, amelye-
ket kicsit szentnek kell tekinteni, 
függetlenül, hogy nem vagyunk 
ugyanabból a pártból. Árus Zsolt 
nem először tanúsított az ülés rend-
jét zavaró magatartást, többszöri 
elnöki felhívásra, figyelmeztetésre 
nem hagyta abba a jogsértést,  ezért 
éltem a jogszabályok nyújtotta kive-
zettetési lehetőséggel – fogalmazott 

Borboly Csaba megyeitanács-elnök 
a lépés indoklásakor. Az RMDSZ, 
illetve a román pártok önkormány-
zati képviselői szolidaritásukat fe-
jezték ki Borbollyal az eset kapcsán, 
helyeselve az Árus eltávolításáról 
hozott döntést.  

Árus Zsolt az eljárás miatt bün-
tetőjogi feljelentést készült tenni. 

– Az utolsó csepp volt a pohár-
ban, eldöntöttem, hogy büntetőjogi 
feljelentést teszek az elnök ellen, vé-
leményem szerint megengedhetet-
len, ami történt – fogalmazott az 
eset kapcsán Árus.

A testület végül megszavazta a 
balánbányai tanintézmények fűtés-
gondjaira előirányzott összegeket. 
Feltehetően utoljára, hiszen „elegük 
kezd lenni abból, hogy az ottani 
önkormányzat gyenge gazdálkodá-
sa miatt Balánbánya folyamatosan 
atyáskodásra szorul”.

– Utolsó alkalommal támogat-
juk Balánbányát ilyen ügyben. Re-
mélem, az ottani választók felismer-

ték, mennyire nem tud gazdálkodni 
a jelenlegi helyi önkormányzat, 
hiszen kiderült, pénz van, csak nem 
arra költötték, amire kellett volna. 
Azt gondolom, hogy az a szülő, aki 
nem a gyerekére költi elsősorban a 
pénzét, rossz szülő. Minden olyan 
városvezetés, aki nem a gyerekekre, a 
tanuló ifjúságra költi a pénzét, rossz 
városvezetés. Bízom benne, hogy 
a választók ezt felismerik, és majd 
eszerint szavaznak, hiszen a gyere-
kek nem lehetnek tovább szenvedő 
alanyai a rossz városgazdálkodásnak 
– fogalmazott Borboly.

Mihai Mereş polgármester nem 
jelent meg a tanácsülésen, ahol azokra 
a gondokra kerestek választ a megyei 
önkormányzat képviselői, amelyek 
megoldása elsősorban az ő feladata 
lett volna, noha meghívást juttatott 
el hozzá a megyei önkormányzat. 
Ennek ellenére egy időre eloszlanak 
a csődfelhők Balánbányán, a tan-
intézményekben a fűtés újraindul, 
az óvodás- és iskoláskorú gyerekek 
folytathatják a tanulást, és nem kell 
befagyasztani az idei tanévet.

Árus Zsolt megyei önkormányzati képviselőt székestől távolítják el az ülésről. Vitaalap

BotrÁny az ülésen, fűtés BalÁnBÁnyÁn

Elmérgesedett Árus–Borboly-vita

A tanácsülésen a korábbiakban már megszokott módon Árus Zsolt az 
ülés rendjét zavaró magatartást tanúsított, többszöri elnöki felhívásra, 
figyelmeztetésre nem hagyta abba a jogsértést, és a helyi választottak 
jogállásáról szóló 2004. évi 393. számú törvény 57. számú  paragrafusa 
(1) bekezdés d) pontja alapján felszólítottam a tanácsterem elhagyására. 
E felszólítást követően megszűnt az ülésen való részvételi joga, ezáltal a 
szavazati joga is, és távoznia kellett volna a teremből. (…) Ilyen esetekben 
a törvény 61. számú paragrafusa határozza meg a szankció kiszabásának 
feltételeit. A kivezettetést mindig megelőzi a felszólítás, a szómegvonás, és 
ha ezt figyelmen kívül hagyja az érintett, s folytatja a jogsértő magatartást, 
akkor következik a kivezettetés, ami lehet önkéntes, illetve az önkéntes 
eltávozás hiányában következnek a rendfenntartó erők, akik kivezetik az 
érintettet a teremből. Pénteken jogsértés történt, és a jogsértést jogalkal-
mazás követte, szankció kiszabásával. (…) [Árus Zsolt] eddigi perlekedési 
szokásait ismerve és átlátva biztosra vehető lett  volna, hogy azzal perelte 
volna be a balánbányai határozatunkat, hogy ő, aki már nem volt jogosult 
az ülésen való további részvételre, mégis maradt, használta a szavazógé-
pet, így kéri a tanácsi határozat megsemmisítését! Ezért lett kivezettetve, 
utolsó lehetőségként, a törvényesség biztosítása érdekében! (…) Árus úr 
minden ülésen ott van, e tekintetben mindenki példát vehet róla. Csak 
sajnos rendszeresen olyan magatartást tanúsít, annyira zavarja az ülés 
rendjét, hogy  kénytelen vagyok a d) pont alkalmazásával a tanácsülés el-
hagyására felszólítani. A tanácsos úr esetében erre számos alkalommal ke-
rült sor, a pénteki nem az első eset, ha jól emlékszem, már legalább 3 vagy 
4 alkalommal megtörtént. Ilyenkor az a szabály, hogy a tanácsos szépen 
összeszedi iratait, feláll és kimegy a teremből. Aznap nem kap üléspénzt, 
nem térítik meg az útiköltségét. Súlyos szankció, de szükséges a tanácsülés 
rendjének fenntartásához. (…) A pénteki napon Árus úr hozta megszo-
kott formáját, én meg felszólítottam, hogy hagyja abba, fejezze be, figyel-
meztettem, mindent csináltam, és mivel ez hatástalan volt, megvontam a 
szavazati jogát és felszólítottam az ülésterem elhagyására. Attól a pillanat-
tól kezdve, hogy felszólítottam, időlegesen megszűnt a szavazati joga, fel 
kellett volna állnia és kimennie. Így szól a törvény. Árus urat ez nem zavar-
ta. Szavazógépét továbbra is nyugodtan használatban tartotta, mintha mi 
sem történt volna. Tehát a jogsértést, az ülés rendjének zavarását tetézte 
egy újabb jogsértéssel, azzal, hogy jogosulatlanul szavazott tovább s bent 
maradt az ülésteremben. Ekkor került sor kivezettetésére a biztonsági sze-
mélyek részéről. (…) A megyei tanácsot érintő perek számát tekintve ő a 
bajnok. Árus Zsolt 11 pert indított a megyei tanács ellen, amelyből 10-et 
elvesztett, egyben pedig nem tartottuk fontosnak a fellebbezést, ott azért 
nem minősítették pervesztesnek. A román kormány hivatala, a prefektúra 
korábbi  vezetője 50–150 millió lejre büntette az iskolaigazgatókat, pol-
gármestereket a székely zászló eseti használata miatt. Azért, hogy ez töb-
bet ne forduljon elő, hivatalossá tettük a székely zászlót Hargita megyé-
ben! Kik szavaztak ellene? A két PSD-s tanácsos, illetve Árus Zsolt, aki 
utána még feljelentett a SZÉKELY ZÁSZLÓ Hargita megyében való 
hivatalossá tétele miatt azon a prefektúrán, amely korábban a bünteté-
seket kiszabta, és kérte a megyei tanácsi határozat megtámadását. (…)
Mindenesetre sajnálatosnak tartom a történteket, sajnálatosnak tartom, 
hogy ide kellett jutnunk, de a törvény törvény, az világos és egyértelmű, 
attól eltérni nem lehet. Egy biztos, bármiféle megoldást is választunk a jö-
vőre vonatkozóan, a legfontosabbnak azt tartom, hogy dolgozzunk és ne 
cirkuszoljunk, mert az emberek nem azért küldtek bennünket a megyei 
tanácsba, hogy bohóckodjunk.

(Részletek Borboly Csaba sajtóközleményéből)

A megyei képviselő-testület rendes októberi ülé-
se (október 19.) napirendjén szerepelt többek közt 
a költségvetés módosítása is. Akkor Thamó Csaba 
kollégám felvetette, hogy Kápolnásfalunak van némi 
adóssága még a tavalyi árvíz óta, mert el kellett végez-
tetni bizonyos munkálatokat, s azokat máig sem bír-
ták kifizetni. Az elnök erre azt válaszolta, hogy meg-
érti a nehéz helyzetet, de sajnos a törvény nem engedi 
meg, hogy a megye valamelyik települését támogassa. 
Péntek reggel (…) az elnök természetesen késett, majd 
mikor megjött, látva hogy az RMDSZ-es kollégák 
igen gyéren vannak jelen, rögtön azzal kezdte, hogy 
megsértette a polgári frakciót, megkérdezvén, hogy 
mi az álláspontunk a napirenden szereplő témában, 
támogatjuk-e a kezdeményezést, vagy inkább várjunk 
még, míg érkeznek RMDSZ-es képviselők. (…) Azt 
feltételezte, hogy csak azért mentünk oda, hogy nem-
mel szavazzunk, s ezzel áthúzzuk a számításait. A hatá-
rozathozatalhoz 16 szavazatra volt szükség, ők pedig 
még a két román kollégával együtt sem voltak annyi-
an. Thamó kollégám azt válaszolta, hogy szolidárisak 
vagyunk a fagyoskodó gyermekekkel, s természetesen 
támogatjuk a tervezetet, de ugyanakkor ismét kérte, 
hogy ha Balánbányát lehet segíteni, akkor keressünk 
megoldást arra, hogy segítsük Kápolnásfalut is. (…) 
Ő azt mondta, hogy rendben, munkatársaival keres-
ni fognak megoldást Kápolnásfalu számára is. (…) 
Tapasztalatból tudjuk ugyanakkor, hogy az ehhez ha-
sonló ígéreteit nem szokta betartani, így borítékolható 
volt, hogy a következő ülésen nagy farizeusi képpel be-
jelenti, hogy megvizsgálták, de sajnos nem lehet. (…) 
Elsősorban azt mondtam el, hogy a balánbányai hely-
zet valóban tarthatatlan, tehát támogatom azt, hogy 
adjunk nekik támogatást. Ugyanakkor elmondtam 
azt is, hogy elegem van az ilyenből, hogy múltkor még 

azt mondta, a törvény nem engedi meg, meg azt, hogy 
keresnek megoldást, fejezze be ezt a hazudozást. Mint 
láthatjuk, támogatást adni nem törvénytelen, akkor 
pedig adjunk támogatást Balánbányának, de adjunk 
Kápolnásfalunak is. Most, egyszerre. Erre az elnök 
visszakérdezett, hogy kire gondoltam, amikor hazu-
dozást említettem, én pedig közöltem vele, hogy vilá-
gos volt, amit elmondtam: ő hazudozik, ő fejezze ezt 
be. A válasza az volt, hogy a szabályzat értelmében 
felszólít, hagyjam el a termet. Nagyot néztem erre, 
majd jeleztem neki, hogy ilyent a szabályzat nem ír, 
választott képviselőként jogom van az ülésen részt 
venni, véleményt mondani és szavazni. De ő egyre 
hajtogatta, hogy menjek ki, meg hogy kapcsolják ki a 
szavazógépemet. Látva, hogy nem megy velem sem-
mire, utasította a kancellária vezetőjét, hogy szóljon 
a biztonságiaknak, távolítsanak el. Azok szerencsét-
lenek jöttek, egy kicsit kérleltek, majd mikor látták, 
hogy nem mennek azzal semmire (közöltem velük 
is, hogy a kérésük törvénytelen, jogom van az ülésen 
részt venni, tehát az elnök jogtalanságra szólította 
fel őket), felemeltek székestől és kivittek, majd az 
egyik odaállt az ajtóba, hogy ne tudjak visszamenni. 
Nem mintha akartam volna, hisz az incidens után – 
teljesen logikus módon – tiltakozásképpen frakció-
társaim is kijöttek a teremből. (…)Azt már rég fon-
tolgattam, hogy ideje büntető feljelentést tenni az 
elnök ellen, ugyanis igencsak elszaladt vele a ló, egyre 
nagyobbnak és erősebbnek képzeli magát. (…) Nem 
okoz nagy elégtételt számomra ez az egész cirkusz, jól 
meglettem volna nélküle is. Remélem ugyanakkor, 
hogy bár annyi jó lesz ebben a rosszban, hogy aki most 
még a megye elnöke, végül a helyére kerül, megszaba-
dul tőle Székelyföld közélete.

(Részletek Árus Zsolt blogbejegyzéséből)


