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Folynak a tárgyalások az új székhelyről

Költözés előtt a megyei könyvtár

utolsó tétel

Költségvetési kiutalások 
adósságtörlesztésre

A csíkszeredai Nagy Imre Álta-
lános Iskola szomszédságában 
épülő ingatlan javára billent a 
mérleg az ajánlatok elbírálásá-
nál, így egyelőre úgy tűnik, a még 
épülő ingatlan lesz majd a hargita 
Megyei könyvtár új székhelye. a 
tárgyalások folynak, még semmi 
sincs leszögezve – tudtuk meg a 
könyvtár igazgatójától.

F. E. Gy.

Hat ajánlat érkezett arra a 
pályázatra, amely révén 
székhelyet keresnek a 

megyei könyvtár számára Csík-
szeredában. Kopacz Katalin, a 
Kájoni János Megyei Könyvtár 

igazgatója azt mondta, az ajánla-
tok közül egy volt tetszetősebb, 
mégpedig az az ingatlan, amely a 
Nagy Imre Általános Iskola szom-
szédságában épül. 

– Ez az épület technikailag 
megfelel könyvtárnak, de még 
nincs semmi leszögezve, a napok-
ban tárgyalunk az ingatlant épít-
tető cég tulajdonosával – mondta 
az igazgató. 

Amint arról már több ízben 
beszámoltunk, a megyei könyv-
tárnak a Szakszervezetek Mű-
velődési Házában lévő részlegei 
azért döntöttek a költözés mel-
lett, mert a művelődési házban a 
felhalmozott adósságok miatt a 

szolgáltató megszüntette a távfű-
tést. A könyvtár tevékenységét ez 
igen negatívan befolyásolta, a hi-
deg olvasótermekben villanyme-
legítőkkel próbálták elviselhetővé 
tenni a hőmérsékletet.

Bár új székhelyként ezúttal 
egy még építés alatt álló ingatlan 
került szóba, az ajánlatában a cég 
vállalta, hogy január 31-ig a belső 
munkálatokat elvégzik, így meg 
lehet kezdeni a költözést – állítja 
Kopacz Katalin. A költözés maga 
nem lesz egyszerű folyamat, hi-
szen a három nagy könyvtári rész-
leg, azaz a mintegy 120 ezer kötet 
költöztetése legalább hat hónapot 
fog igénybe venni. 

Az eddig hatályos jogsza-
bályok értelmében a la-
kossági távfűtés előállítá-

sára, azon belül a tüzelőanyagok 
árainak előre nem látható növeke-
désének kompenzálására az álla-
mi költségvetésből pénzalapokat 
utaltak ki. Tulajdonképpen a 45 
százalékos szubvencionálást jelen-
tette ez a kiutalás, amelyre az állami 
költségvetésből került sor a belügy 
és közigazgatási minisztérium költ-
ségvetése révén. A szóban forgó át-
utalások elmaradása, illetve késleke-
dése okán az ország számos telepü-
lésén a helyhatóságok adósságokat 
jegyeztek a távhőszolgáltatókkal 
szemben. Így például Csíkszereda 
is jelentős összegektől esett el. A 
kormány a kialakult visszás helyzet 
okán lépésre kényszerült: az októ-
ber 27-én megjelent 2011/108-as 
kormányhatározattal a közigazgatá-
si és belügyminisztérium költségve-
téséből a szóban forgó adósság tör-
lesztésére 302,7 millió lejt utalt ki, 

amelyből 21 területi-közigazgatási 
egység helyi költségvetése részesül. 
Csíkszereda esetében ez 138 000 
lejt jelent. 

Ugyanezzel a kormányhatáro-
zattal a kormány rendelkezésére 
álló költségvetési tartalékalapból 
12 millió lejjel megpótolták a köz-
igazgatási és belügyminisztérium 
költségvetését, onnan pedig ezt a 
pénzösszeget leosztják egyes helyi 
költségvetésekre. A leosztás célja 
ugyancsak a hőszolgáltatókkal 
szembeni kifizetetlen kötelezett-
ségek teljesítése. A szóban forgó 
pénzösszegből 11 területi-köz-
igazgatási egység részesült. Köz-
tük Csíkszereda 1,1 millió lejjel és 
Székelyudvarhely 900 000 lejjel. 

Értesüléseink szerint ez az 
utolsó ilyen jellegű átutalás az ál-
lami költségvetésből, hisz a 2011–
2012-es fűtési idénytől kezdődően 
megszűnt a lakossági távhő előállí-
tásának a szubvencionálása az álla-
mi költségvetésből.

Csíkszereda két központi terén 
még idén elkezdődik az édesvízi 
lelőhelyek feltárása. a szabad-
ság téren hétfőn elindították az 
első kút fúrását. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Idén két helyszínen, a Szabadság 
téren és a Majláth Gusztáv Ká roly 
téren végez édesvízilelőhely-feltá-

rást Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala. A Szabadság térre a hét végén 
szállította ki a kútfúró berendezést a 
városi tanács által megbízott csíksze-
redai cég. – Hétfőn elkezdtük itt a fú-

rást, majd ezt követően átszállítjuk a 
gépet a következő helyszínre – nyilat-
kozta Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere. A feltárás a 
tér Kossuth utcai felén, a Transilvania 
Bankkal szemben történik, az 1960-
as évek elején még működő borvízkút 
helyétől 30 méterre. 

– 50 méter mélyre megyünk le a 
földrétegben – magyarázta Ráduly, 
majd hozzátette, a feltörő édesvíz a 
tervek szerint a Vár téren működő 
ivókúthoz hasonlóan áll majd az 
erre járók rendelkezésére. A kútfúrás 
költségeit a város saját költségvetésé-
ből finanszírozza.

a 60-as években Még létező Forrás nyoMában

Elkezdődött a kútfúrás 

Vizet keresnek a Szabadság téren. Félszáz méterre fúrnak le fotó: csíki zsolt

Pert Nyert A sANItAs

Visszajár az elvett 25 százalék

az egészségügyi dolgozókat tö-
mörítő sanitas szakszervezet 
alapfokon megnyerte a csíkszere-
dai, székelyudvarhelyi, tölgyesi és 
maroshévízi kórház ellen indított 
pereket. az ítélet értelmében a 
szakszervezeti tagoknak a kórhá-
zak a 2010. július 1-je és decem-
ber 31-e közötti időszakra vissza 
kell fizessék a bérükből  levont 
25 százalékot. a gyergyói kórház 
ellen indított eljárás esetében a 
döntésre még várni kell.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Egyelőre csak interneten lát-
tuk a számunkra kedvező 
döntést, várjuk, hogy papí-

ron is kézbe vehessük az ítéletet 
– nyilatkozta a Hargita Népének 
Nyulas Emma, a Sanitas Szakszer-
vezet Hargita megyei bizalmija. 
A pereket a Sanitas azt követően 
indította a megyében működő öt 
kórház ellen, hogy a kormány dön-
tése értelmében tavaly július 1-jétől 
levonták az alkalmazottak bérének 

25 százalékát. A mostani döntés 
értelmében ezt a pénzt kell vissza-
fizessék a kórházak a Sanitas mint-
egy 1820 Hargita megyei tagjának, 
azaz egyelőre csak a csíkszeredai, 
udvarhelyi, tölgyesi és maroshévízi 
kórháznál dolgozóknak, a gyergyói 
kórház ellen indított perben ugyan-
is november 24-re várható a döntés 
– tájékoztatott a bizalmi. 

A Hargita Megyei Törvény-
széken meghozott döntések nem 
jogerősek, a kórházak fellebbez-
hetnek, ám egyelőre úgy tűnik, 
nem élnek ezzel a lehetőséggel. A 
Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
legalábbis nem, ezt nyilatkozta 
Lukács Antal igazgató. Azt mond-
ta, a bérekből levont 25 százalékot 
az államkasszába utalták, így az ál-
lam kellene elkülönítsen összege-
ket ezek visszafizetésére. Ha nem 
teszi, a kórház kell fizessen, amit 
meg is tesz, de csak a részletekben 
való visszafizetést látja megvalósít-
hatónak. 

A csíkszeredai kórház mene-
dzsere, dr. Demeter Ferenc sem 

fellebbezne, de amint mondta, ez 
nem az ő személyes döntésén fog 
múlni, hanem a vezetőtanácsén. A 
vezetőtanács ma ül össze, így ma dől 
el, milyen lépéseket fognak tenni ez 
ügyben. Demeter is úgy vélte, hogy 
mivel a levont összegek az állam kasz-
szájába kerültek, most az állam volna 
az, aki vissza kellene fizesse azokat az 
alkalmazottaknak.

– Ha nem teszi, és a visszafizetés 
a kórházra marad, a kórház csődbe 
megy, mert ekkora összeget a je-
lenlegi szűkös költségvetés mellett 
nem tudunk előteremteni. Szemé-
lyes véleményem az, hogy az alkal-
mazottaknak joguk van ezt a pénzt 
megkapni, de hogy kitől és milyen 
formában, még vita tárgyát kell ké-
pezze – nyilatkozta. 

Nyulas Emma azt mondta, hogy 
a szakszervezet a részletekben való 
visszafizetést sem ellenzi, épp úgy, 
ahogy a csíkszeredai és gyergyói 
kórház ellen indított per útján meg-
nyert, 2008-as évi 13. fizetést is há-
rom részre felosztva kapják meg a 
dolgozók. 

Beperelték a kórházakat, és nyertek. A Sanitas Szakszervezet tagjainak megítélték a lefaragott bérek kifizetését fotó: mihály lászló


