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Botrányos csatorna-építési munkálatkezdés

Mezei elkergette a Fény Televízió munkatársait

> Többet kapott, mint kért. Mezei 
János, Gyergyószentmiklós polgármestere 
jövőre nem szeretné visszahallani, hogy az 
önkormányzat nem használta ki a lehető-
ségeket és nem kért támogatást Hargita 
Megye Tanácsától. Bende Sándor megyei 
tanácsos szerint Mezei és csapata rendre el-
szalasztotta az európai uniós kiírásokat és 
alulteljesített a projektek terén.  – Ezután 
be fogom mutatni, milyen projektekre és 
mekkora összegre tettünk le igénylést a 
megyei tanácshoz, mert jövőre nem aka-
rom hallani, hogy nem használtuk ki a 
lehetőségeket és nem kértünk pénzt – kö-
zölte Mezei János keddi sajtótájékoztató-

ján, elmondva, hogy a 13 projekt, amelyre 
hatmillió lejt meghaladó összegben kért 
támogatást 2012-re, mind olyan beruhá-
zás, amely vagy európai uniós, vagy kor-
mányzati pénzekből, illetve helyi költség-
vetésből valósulnak meg. Mint mondta, a 
pályázatok önrészéhez, illetve az önerőből 
megvalósuló projektekhez igencsak jól 
jönne a megyei önkormányzat bármilyen 
összegű támogatása. A folyamatban lévő 
projektek közült a polgármester említette 
a járdaépítést, további utak aszfaltozását, a 
Pitypang óvoda felújítását, a Szent István-
tér kialakítását, a gyilkostói csatornázást, a 
régi kórházépület városházává való alakítá-

sát. Ezzel szemben Bende Sándor megyei 
tanácsos úgy véli: Gyergyószentmiklós 
idén kevesebb pénzt igényelt, mint ameny-
nyit végül kapott. – A gyergyószentmiklósi 
önkormányzat mindössze három projektre 
kért támogatást, míg a városi RMDSZ ké-
résére Hargita Megye Tanácsa ezt megtol-
dotta további három projekttel – fejtette ki 
a Hargita Népe kérdésére Bende Sándor, el-
mondva, hogy összesen 195 ezer lej támoga-
tást adtak az önkormányzat kérése nélkül, a 
helyi RMDSZ javaslata alapján. Ebből 100 
ezer lejt a Pitypang óvoda tetőszerkezetének 
javítására, 15 ezer lejt a sportpálya felújítá-
sára, a fertőzőkórház épületének felújítá-

sára pedig 80 ezer lejt. A város mindössze 
173,6 ezer lejt igényelt – a Kós Károly 
Iskola felújítása önrészének biztosítására, 
a központi tömbházak hőszigetelésére és 
a könyvtár fűtésrendszerére –, a megyei 
tanács viszont összesen 368 ezer lejt utalt 
ki. Bende Sándor a szerkesztőségünkbe 
eljuttatott sajtóközleményében arra is 
kitért, hogy a Mezei által bemutatott pá-
lyázatokat idejében kellett volna benyúj-
tani az uniós kiírásokra, de ezeket elsza-
lasztotta. Ha idejében megteszi, a város 
és a megye adófizetőinek pénzéből csak 
a kétszázalékos önrészt kellene kifizetni, 
nem a teljes beruházást. 

Körkép

a szolgáltató célja, a fogyasztó joga

Mi lesz, ha nem szerződünk?
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Valós-e a gyergyószentmiklósi 
fűtésszolgáltató állítása, misze-
rint, ha nem kötünk szerződést, 
az önkormányzat büntetésére 
számíthatunk, ráadásul esé-
lyünk sem lesz fűtéstámogatást 
kapni? A választ az önkormány-
zatnál és jogászoknál kerestük.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A távhőellátásban részesülő 
lakosság és az intézmé-
nyek harminc százaléka 

kötött mostanáig szerződést az 
E-Star CDR Kft.-vel. A szolgál-
tató sürgetné a szerződéskötést, 
nem érti, miért tartózkodik a 
gyergyói lakosság a jogviszony 
rendezésétől. Az okok kiderítése 
érdekében nemsokára kérdőíve-
zésre kerül sor, kérdezőbiztosok 
szúrópróba-szerűen keresik fel a 
fogyasztók 10 százalékát az elvá-
rásokról, megelégedettség fokáról 

érdeklődve – tudtuk meg a cég ál-
tal szervezett sajtóbeszélgetésen. 

– A szolgáltatás igénybevétele 
esetén, a 2006/51-es közszolgál-
tatási törvény 47-es cikkelyének 
első bekezdésének (c) pontja ér-
telmében, a fogyasztói szerződés 
megkötésének tagadása szabály-
sértésnek minősül, ebben az eset-
ben az önkormányzat hatóságai 
által a kiróható bírság értéke 500 
és 1000 lej közé tehető – idézte a 
Hargita Népe korábbi kérdésére 
közölt válaszát a cég szóvivője. 

A Hargita Népe a helyi önkor-
mányzatnál érdeklődött e bünte-
tés kirovásának módjáról, keresve 
azt is, ki az illetékes e kérdésben. 
A polgármesteri hivatal keres-

kedelmi ellenőrének feladatköre 
ez – tudtuk meg –, és az ígéret 
alapján napokon belül részletesen 
tájékoztatják olvasóinkat.

Szó esett a fűtéstámogatásról 
is. Dácz Gábor ügyvezető igazga-
tó kijelentette: ellenőrizni fogják, 
hogy a fűtéstámogatást igénylők 
közül ki kötötte meg a fogyasztói 
szerződést, mert csak az részesül-
het támogatásban. Érthető – ér-
velt a cégvezető –, ugyanis ezzel 
bizonyítja, hogy a távhőrendszerre 
csatlakozott családról van szó. 

„A 2011/70-es sürgősségi kor-
mányrendelet, a fűtéstámogatásra 
vonatkozó részében is utalást 
tesz a szerződés-birtokosi adatok 
szükségességére, ugyanakkor a 

2011/920-as kormányhatározat-
tal elfogadott módszertani nor-
mák értelmében a fűtéstámogatás 
igénylését szolgáló űrlapon is biz-
tosítani kell a szerződés-birtokosi 
kódot, ami érvényes szerződés hi-
ányában nem létezik. Az E-Star – 
a mai nap folyamán – közli a pol-
gármesteri hivatallal az érvényben 
levő fogyasztói szerződések birto-
kosainak adatait, igényelve a léte-
ző fogyasztó-szolgáltató közötti 
szerződéses viszony figyelembe 
vételét a fűtéstámogatás odaítélé-
sekor” – olvasható az E-star teg-
napi sajtóközleményében.

Jogászoknál érdeklődve azon-
ban azt a választ kaptuk, hogy az ál-
lam által biztosított fűtéstámogatás 

esetén a szolgáltatónak nincs elbírá-
lási, ellenőrzési joga. A szubvencióra 
vonatkozó jogszabályban az szere-
pel, hogy a támogatás megítélése jö-
vedelemfüggő, a kritériumrendszer 
egyetlen pontjában sem szerepel, 
hogy a szerződés léte kizáró tényező 
lenne. Nem akadályozható tehát a 
fűtéstámogatás odaítélése olyan csa-
ládnak, aki ezt igényelte és a család 
jövedelme indokolja is ezt. 

– Amennyiben megfelel a kri-
tériumoknak, mégsem folyósítják 
számára a szubvenciót, a helyi ön-
kormányzat írásos indoklást kell 
eljuttasson erről az érintettnek 
– támasztotta alá értesüléseinket 
Nagy István jegyző is.

A közlemény tartalma egy 
újabb kérdést is felvet: ameny-
nyiben a szerződéses viszony fel-
tétele a támogatásnak, miként 
részesülhettek szubvencióban 
a múlt fűtésidény januárjától a 
gyergyószentmiklósi családok?

Mezei János, Gyergyószentmiklós 
polgármestere ellentmondást 
nem tűrő hangon elkergette a 
helyi Fény Televízió munkatársait 
arról a sajtótájékoztatóról, amit a 
gyergyószentmiklósi víz- és csa-
tornahálózat bővítési munkálatai-
nak megkezdésére hívtak össze 
tegnap a Csiszér és az Ady Endre 
utca kereszteződésénél. A sajtó-
tájékoztatót megelőzően ugyanis 
Barti Tihamér, az RMDSZ helyi 
szervezetének elnöke és Bende 
Sándor megyei tanácsos ugyan-
ott dokumentumokat adott át a 
sajtó képviselőinek, amelyek sze-
rint a munkálatokhoz a pályázatot 
az előző mandátum idején adta le 
az akkor RMDSZ-többségű helyi 
önkormányzat.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Addig nem tartunk sajtótá-
jékoztatót, amíg a Fény Te-
levízió munkatársai itt van-

nak, ha nem mennek el, elmarad a 
sajtótájékoztató – jelentette ki kate-
gorikusan Mezei János polgármes-
ter tegnap a víz- és csatornahálózat 
bővítési munkálatainak megkezdé-
sére összehívott sajtótájékoztatón.

Mezei azután kergette el kollé-
gáinkat, miután a Csiszér és Ady 
Endre utca kereszteződésénél vá-
rakozó lakóktól és tanácsosoktól 
megtudta, előtte már tájékoztatta a 
sajtót Barti Tihamér, az RMDSZ 
helyi szervezetének elnöke és Bende 
Sándor megyei tanácsos. Az esetet 
Péter Csaba, a Fény Televízió főszer-
kesztője a Hargita Népe kérdésére 
ekképp minősítette: cirkuszocska a 
szennyvízcsatornában.

– Meglepődtem, hogy a kollé-
gáim a polgármester minősíthetet-
len arroganciával felmutatott piros 
lapjára elhagyták a helyszínt, hiszen 
köztéren voltak, ráadásul előzőleg a 
Fény Televízió annak rendje-mód-
ja szerint meghívást kapott erre a 
sajtótájékoztatóra – mondta Péter 
Csaba, hangsúlyozva, kolleganője 
helyett is elvárja tőle, hasonló alkal-
makkor lehetőleg tanúsítson udvari-
asabb magatartást.

RMDSZ-es tájékoztatás
a munkálatokról
– Mezei János polgármester 

egész mandátuma alatt késleltette 
a beruházás elkezdését és kivitele-
zését azáltal, hogy tanácsi határo-
zatokkal próbált változtatni egy 
már elfogadott terven – jelentette 
ki Barti Tihamér helyi RMDSZ-
elnök, hangsúlyozva, hogy az 
RMDSZ-nek köszönhetően sike-
rült 2008 elején megnyerni azt a pá-

lyázatot, ami Gyergyószentmiklós 
számára egy várva várt beruházást 
hozott.

Barti dokumentumokkal iga-
zolta állítását, átadva a sajtó kép-
viselőinek valamennyi tanácsi 
határozat és szerződés másolatát. 
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy 
a pályázat önrészének biztosításá-
ért Hargita Megye Tanácsa vállalta 
a kezességet.

mezei megköszönte
Tánczos Barna segítségét
Az incidens után Mezei János 

polgármester röviden ismertette a 
beruházást, elmondva, hogy a 35 
millió lejt meghaladó munkálat 
során közel 34 kilométeren fel-
újítják a vízhálózatot és több mint 
15 kilométernyi hosszúságban új 
csatornarendszert építenek. Ki-
fejtette, az Országos Befektetési 
Társaság által 80 százalékban tá-
mogatott projekt több utcát érint, 
illetve tartalmazza a vízkezelő- és 
derítőállomás korszerűsítését is. 
Végezetül a polgármester meg-
köszönte mindenki hozzájáru-
lását a projekt sikerre vitelében, 
külön kiemelve Tánczos Barna 
államtitkár segítségét.

Barti és Bende dokumentumokkal érkezett, Mezei nem kezdte meg a sajtótájékoztatót, amíg a Fény Televízió el nem hagyta a helyszínt


