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hirdetés

hirdetések

A Számvevőszék honlapján október 7-én megjelent hirdetés értelmében
az intézmény elindította az eljárást versenyvizsga megszervezésére

vonatkozóan egyes vezetői és végrehajtói állások betöltésére. 

A Számvevőszék központi és területi struktúrájában, valamint 
az auditálási hatóság keretében megüresedett állásokról van szó. A 
versenyvizsgára Bukarestben kerül sor november 15–30. között. 
A Hargita Megyei Számvevőszéki Kamara esetében egy állás ke-
rült meghirdetésre, egy külső auditori (auditor public extern) állás. 
A részvétellel, a versenyvizsga tematikájával és könyvészetével kapcsola-
tos információkat még október 7-én nyilvánosságra hozták az intézmény 
honlapján, www.curteadeconturi.ro.

Október végi helyi tanácsülés

Papp Előd lemondott 
tanácsosi mandátumáról

Körkép

Nem nőnek az adók és illetékek 
Csíkszeredában, és nem sike-
rült egyelőre megoldást találni 
a szemétszállítás jövőjét illető-
en. Távozott viszont Csíksze-
reda helyi önkormányzati tes-
tületéből Papp Előd tanácsos, 
aki az MPP színeiben szerzett 
mandátumot.   A döntés várha-
tó fejlemény volt, hiszen immár 
közismert, hogy Papp „átiga-
zolt” a Magyar Polgári Pártból 
a nemrég bejegyzett Erdélyi 
Magyar Néppárthoz, így a je-
lenlegi jogszabályok értelmé-
ben nem töltheti be továbbra 
is az önkormányzati képviselői 
tisztséget.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Húsz határozattervezet 
tárgyalását tűzte napi-
rendre októberi ülésén 

Csíkszereda városi tanácsa. Az 
előkészített határozattervezetek 
közül kiemelt fontossággal bírt 
a csíkszeredai hulladékgyűjtés és 
-elszállítási szolgáltatás közvet-
len átruházása az eddigi szolgál-
tató, az AVE Hargita helyett az 
önkormányzatok, pontosabban 
az Alcsík Kistérségi Fejleszté-
si Társulás tulajdonában lévő 
ECO-Csík Kft.-re. Az említett 
határozattervezet tárgyalását, 
amely megszavazásához kéthar-
mados többségi voksra – tehát az 
MPP-frakció szavazatára is – lett 
volna szükség, az elmúlt hónapban 
levették napirendről, októberre ha-
lasztva a döntést. A pénteki ülésen 
azonban tárgyalták és szavaztak 
a tanácsosok az ügyben, az MPP-
frakció képviselői arra hivatkozva, 
hogy az általuk kért kimerítő tájé-
koztatást nem kapták meg, a hatá-
rozattervezet ellen szavaztak, illetve 
úgy tűnik, az RMDSZ berkeiben 
is megoszlottak a szemétszállítás 
körüli álláspontok: Szőke Do-
mokos alpolgármester nemmel 
szavazott, így a tervezet jelenlegi 
formájában egyelőre megbukott. 

– A helyzet egyszerű: az AVE 
Huronnal nyolc éve kötött szerző-
dés idén lejár. Két lehetőség van: 
újabb négy évre meghosszabbítani 
a szerződést a jelenlegi szolgálta-
tóval, vagy odaítélni a szemétszál-
lítást annak a cégnek, amelynek a 
csíkszeredai önkormányzat a múlt 
havi tőkeemelést követően immár 
többségi tulajdonosa. Van még 
idő, és remélhetően megszületik a 
konszenzus az ügyet illetően, hi-
szen az asztal mellett komoly em-
berek ülnek, még akkor is, ha nem 
mindig mindenki egyformán ítél 
bizonyos kérdésekben. Döntés 
nélkül januártól egyszerűen meg-
szűnhet a szemét elszállítása, de 
erre feltehetően nem kerül sor. 
Tudni kell azt is, hogy a megyei 
hulladékgazdálkodási stratégia 
megalkotásakor – amelynek része 
például a remetei önkormányzati 
lerakó létesítése – a város ígéretet 
tett, hogy bekapcsolódva az el-
képzelt stratégiába, a szemétszál-
lítást egy helyi, önkormányzati 
tulajdonban levő szolgáltatóra 
bízza. Illene betartani ezt az ígére-

tet – fogalmazott Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester.   

Jó hír a csíkszeredaiaknak, 
hogy 2012-ben a helyi adók és 
illetékek zöme nem emelkedik. 
A főbb adónemek értéke nem 
változik jövőre sem, így például 
az ingatlanadók, a jogi személyek 
alapadója sem változott, utóbbi 
1,2 százalék a könyvviteli érték-
ből. Az idegenforgalmi adó érté-
ke is csökken, az eddigi 5 százalék 
helyett 1,2 százalékra.

Papp Előd, az MPP színei-
ben mandátumot szerzett helyi 
tanácsos bejelentette lemondá-
sát, amit az új Erdélyi Magyar 
Néppárthoz való csatlakozá-
sával indokolt. Megjegyezte, 
ezt így tartja tisztességesnek. 
Mint ismeretes, ha egy válasz-
tott önkormányzati képviselő 
kilép abból a politikai pártból, 
amelyik jelöltként indította, el-
veszíti mandátumát. Így Papp 
helyét jövő hónaptól feltehető-
en Jungel Klára veszi át Csík-
szereda helyi tanácsának polgári 
párti frakciójában. 
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Papp Előd visszaadta MPP-s tanácsosi mandátumát. Új színekben


