
Naprakész információkkal, meg-
újult formában, immár magyar 
nyelven is elérhetővé vált a Har-
gita megyei kormánybiztosi hiva-
tal honlapja – emelte ki a lezárult 
Acces-projekt főbb eredményei 
közül Ladányi László prefektus. 
Hozzátette, az intézményhez mos-
tantól az e-petíció révén bárki 
elektronikus formában is benyújt-
hatja kéréseit, folyamodványait.
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A sikeresen kivitelezett, na
pokban lezárt Accespro
jekt hozományaként im már 

ma gyar nyelven is elér he tő vé váltak 
a Hargita megyei kor mány biz tosi 
hivatal honlapján (pre fec tu ra hr.
ro) megtalálható információk, a 
prefektúrához tartozó „de kon
centrált intézményekkel” kapcsola
tos eligazítók, tudnivalók. A hon
lapot fokozatosan töltik fel magyar 
információkkal.

– Örülök, hogy sikerült az 
Accesprojektet kiviteleznünk, már 
hat évvel ezelőtt, amikor a prefek
tusi intézményhez kerültem, célnak 
tekintettem, hogy az intézmény mi
nél nyitottabb legyen, illetve hogy 
egy 80 százalék fölötti arányban 
magyarok lakta megyében a prefek
tusi hivatal honlapján keresztül ma

gyar nyelven is elérhetőek legyenek 
az információk. Ezért külön öröm, 
hogy az új, kétnyelvű honlapunkat 
is sikerült elindítani – nyilatkoz
ta lapunknak a hétvégi hivatalos 
projektzáró gálán Ladányi László, 
Hargita megye prefektusa. Hozzá
tette, a prefektusi hivatal ráadásul 
az epetíción keresztül elektronikus 
formában is fogadja a lakossági fo
lyamodványokat.

Az Unió által támogatott Acces 
– azaz a hozzáférhetőség, minőség, 
kompetencia, hatékonyság és egy
szerűség szavak rövidítése alapján 
elnevezett – projekt révén nemcsak 
az intézményt kívánták láthatóbbá 
tenni, de a bürokrácia csökkentésé
vel egyszerűsíteni kívántak számos 
más folyamatot is – emelte ki. 

– Az epetíció segítségével az 
emberek az interneten keresztül is 
bármilyen folyamodványt el tudnak 
hozzánk juttatni, ugyanúgy a világ
hálón keresztül követhetik a válasz
adás folyamatát is. Mindenki ellen
őrizni tudja, hogy betartottuke a 
válaszadás procedúráját, meg tudja 
nézni, hogy az intézményen belül 
mi történt a kérésével. Úgy hiszem, 
ezáltal nagyban sikerült csökkente
ni a bürokráciát és elérhetőbbé ten
ni mind a közintézményeket, mind 
magát a prefektusi hivatalt – fogal
mazott Ladányi.

Egy közösség életében legfonto-
sabb dolog az oktatás – véli Pál 
Péter, Csíkszentlélek polgármes-
tere. Ezért is fogott hozzá, hogy 
napközi otthon és általános iskola 
számára a mostani iskola udvarán 
új épületet építsen. Az ingatlant 
– bár a felépítéséhez szükséges 
összegnek egyelőre csak tizede 
áll rendelkezésre – leghamarabb 
2013-ban adhatják át. 
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Korodi Attila parlamenti 
képviselő, Pál Péter pol
gármester és Kánya László 

iskolaigazgató az elmúlt hétvégén 
helyezte el az épülő ingatlanra vo
natkozó legfontosabb adatokat tar
talmazó iratokat a napközi otthon 
és iskola alapjánál. A 730 négyzet
méteres alapterületű új épületben 
kap majd helyet a napközi otthon 
három terme, konyhája és mellék
helyiségei, valamint az elemi iskola 
négy osztályterme, tanári szobája és 

mellékhelyiségei. Az építkezést egy 
hónapja kezdték el, az alap egy része 
már „kinőtt a földből”. 

Az építkezéshez szükséges összeg 
tíz százaléka áll jelenleg rendelke
zésre, az állami alapból kiutalt pénz 
megszerzését Korodi Attila parla
menti képviselő segítette. Amint 
elmondta, Alcsíkon három napközi 
otthon építését sikerült támogatni: 
Menaságon már felépült az épület, 
Szentimrén is folyamatban van egy 
új napközi otthon építése, mivel 
azt az épületet, ahol eddig az óvoda 
működött, visszaszolgáltatták régi 
tulajdonosának. Mindszenten azért 
indokolt egy ilyen beruházás, mert 
a község az utóbbi időben gyara
podásnak indult: 170 új ház épült, 
280nal szaporodott a lélekszám. Az 
ide kiköltöző fiatal családok gyerekei 
számára szeretnének olyan feltétele
ket biztosítani, amilyenek a városban 
is vannak. Csíkszentlélek ezenkívül a 
régió legkisebb költségvetéssel ren
delkező községe, önerőből nem tud
nának ekkora beruházást felvállalni. 

Szükség van hát a kormány, valamint 
a megye és a helyi közösség támoga
tására is – hangzott el.

– Ha a napközi otthonban meg
felelő körülmények között hagy
hatják gyerekeiket a családok, ak
kor biztosítjuk a gyereklétszámot 
az iskola számára is – véli Pál Péter 
polgármester. A csíkszentléleki is
kolába jelenleg 12–17 gyerek jár 
egy évfolyamon, de perspektívában 
25ös létszámú osztályokkal szá
molnak. Az optimizmusra többek 
között a 2005–2006os tanévhez 
viszonyított létszámnövekedés ad 
alapot: akkor egy évfolyamon úgy 
hét gyerek járt, összevont osztá
lyokban tanítottak. 

Az új iskola és óvodaépület 
építkezési költségei mintegy 950 
ezer lejt tesznek ki. A község polgár
mestere azt reméli, hogy a 2013as 
tanévet már az új épületben kezd
hetik. A munkálat kivitelezője a 
csíkszeredai Consunit Kft., amely 
helyi lakosoknak is biztosít munkát 
az építőtelepen. 
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Tiltakoztak a hétvégén a gyergyószentmiklósi au-
tósok a városi parkolók kezelési rendszerének kiárusí-
tása ellen. A városvezetés kiszerződte egy magáncég-
nek a parkolók felügyeletét. 350 parkolót odaadtak 
egy cég használatába, havi kb. 1500 lejért. Lehet, egy 
nagyobb városban a parkolási rendszer kezelését ér-
demes kiadni egy magáncégnek, hogy a polgármesteri 
hivatal ne kelljen foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a 
bilincselések vagy az elvontatások miatt ne kerüljön 
közvetlenül konfliktusba a lakosokkal. Lehet, hogy megéri, 
de egyáltalán nem biztos. Hiszen a trend azt mutatja, hogy 
minden önkormányzat igyekszik saját maga megoldani né-
hány alapvető tevékenységet, mint a takarítás-szemétszállítás, 
a közüzemek működtetése, vízszolgáltatás vagy éppen a par-
kolás rendszerezése. Vagy azt is látjuk, hogy ha egy ilyen tevé-
kenységet kiárusítanak nálunk, akkor azt általában egy olyan 
cég nyeri meg, amelyik szintén önkormányzati tulajdonban 
van. De nem Hargita megyei önkormányzatéban, hanem 
mondjuk egy magyar város tulajdonában.

És van mindegyik mellett a City Parking, amelyik nincs 
önkormányzati tulajdonban. Nagyon jól jövedelmező vállal-
kozás, amelyik eddig a csíkszeredai közösség hátán élt, de tete-

mes profitjából nem nagyon volt hajlandó visszafordítani egy 
szimbolikus összeget sem a közösség hasznára. Az üzleti modellt 
exportálták Gyergyószentmiklósra, a „siker” garantált. 

Egy bilincselés ötven lej áfamentes bevétel a cégnek, 35 
bilincselésből (valamivel több mint egy, munkanaponként) 
kifizetik a havi díjat a parkolók használatáért. A bérletek, 
az automaták bevétele csilingel a számlájukon. Kiadás na-
gyon nincs, hiszen néhány alulfizetett alkalmazott és egy 
lejárt autó elvégzi a munkát.

Rendre szükség van, a parkolásban is ki kell alakítani egy 
rendszert. Ha már a rendőrség visszautasítja a rend fenn-
tartását ezen a területen, akkor meg kell oldani másként a 
problémát. Ez ellen szerintem senki nem tiltakozna. De az 

ellen, hogy ezen a jogcímen egy magáncég felva-
saljon jelentős összegeket, kell tiltakozni. Hiszen 
tízéves bérletből már több bevételük van, mint 
az egyhavi díj, amit kifizetnek a városnak, 105 
éves bérletből kifizetik a teljes évi összeget, ami-
vel a helyi költségvetésnek tartoznak. Ez az ösz-
szeg egyébként 21 ezer lej, ennyiből még egy szép 
könyvet sem tud kiadatni a város, nemhogy bár-
milyen merészebb terve legyen. Ugyanakkor a 

parkolók karbantartását többnyire, vagy teljesen a város fogja 
végezni (erre majd elmegy az a 21 ezer lej, és lehet, hogy még 
több is). A City Parking nevében nem fognak aszfaltozni, nem 
fognak semmilyen javításokat elvégezni a parkolók területén. 
Pénzt fognak beszedni, könyörtelenül.

Kell ez Gyergyószentmiklósnak így? Szerintem nem. 
Sokkal jövedelmezőbb lenne, ha az önkormányzat maga 
végezné el a tevékenységet, és a központra korlátozná a rend-
szer bevezetését, hogy ne profitorientált legyen az egész, ha-
nem logikus.

Parkolás: biznisz, de kinek?
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Letették az új napközi alapjait 
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Pál Péter, Korodi Attila és Kánya László elhelyezi az iskolára vonatkozó adatokat az új épület alapjánál

Magyarul is megtanult 
a prefektúra honlapja


