
A Fejlesztési Minisztériumtól 
érkező, a 131-es megyei út asz-
faltozására fordítható 2 millió lej 
elfogadásáról döntöttek tegnapi 
rendkívüli, azonnali tanácsülé-
sükön a megyei önkormányzat 
képviselői. A pénzből napokon 
belül az udvarhelyszéki települé-
seken átvezető út koptatórétegét 
fogják leteríteni.
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Két nappal a december 15-é re 
meghirdetett rendes tanács-
ülés előtt azonnali tanács-

ülésre hívta össze tegnap a megyei 
önkormányzat tanácsosait Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke. A mintegy húsz percre szo-
rítkozó tanácsülésen a megyei ön-
kormányzat képviselőinek egyetlen 
napirendi pontként arra a Fejlesztési 
Minisztériumtól érkező 2 millió lej 
elfogadására kellett igent mondani-
uk, amit – Borboly bejelentése sze-
rint – „a hétfői, bukaresti koalíciós 
egyeztető ülésen sikerült a megye 
számára kialkudni”. A pénzből az 
udvarhelyszéki 131-es megyei ran-
gú út idén elkészült, leaszfaltozott 
szakaszának koptatórétegét fogják 
leteríteni. A megyei tanács elnöke 
szerint az azonnali tanácsülés össze-
hívását a pénz mihamarabbi lehívá-
sához szükséges tanácsi határozat 
elfogadása, illetve az aszfaltozási 
munkálatok időzítése indokolta. 
Az azonnali tanácsülés összehívása 
szemmel láthatóan az érintetteket 
is váratlanul érte: a kétmillió lejes 
beruházás elfogadásához szükséges 
kvórumhoz az ülésen megjelent 17 
tanácsos jelenléte végül éppen elég-
séges volt. 

„A hétfői koalíciós ülésen 
Elena Udrea miniszter asszony is 
részt vett, és személyesen tett ígé-
retet a 131-es út leaszfaltozásához 
szükséges 2 millió lej folyósítására. 
A pénzt – beruházás gyanánt – 
bele kell foglalnunk a megyei ta-
nács idei évi költségvetésébe, és az 
aszfaltozási munkálatokat azonnal 
el kell kezdeni” – magyarázta Bor-
boly. Mint kifejtette, a sietséget 
az időjárási viszonyok jövő hétre 
előrejelzett romlása indokolja.

 A tegnap elfogadott határozat 

révén már csütörtökön a megyei 
önkormányzat számláján lehet az 
aszfaltozásra szánt minisztériumi 
pénz. Borboly leszögezte, amennyi-
ben az azonnal elindítandó mun-
kálatok kifizetésére szánt összeg 
nem érkezik meg határidőre, ak-
kor a Felsőboldogfalvát Árvátfalva 
irányába Homoródszentpál és 
Oklánd érintésével Kovászna me-
gyével összekötő út napokban el-
végzendő aszfaltozási költségeit a 
megyei önkormányzat saját forrá-
saiból fizetik ki.
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A kormány december 6-i ülésén elfogadott jogszabályok 
között volt a 2011/110-es sürgősségi kormányrendelet és a 
2011/1203-as kormányhatározat is. Az előbbi révén módosí-
tották és kiegészítették a garantált minimáljövedelemre vonat-
kozó 2001/416-os törvény 26. szakaszának szövegét, az utób-
bival pedig jóváhagyták a munkaügyi, családügyi és szociális 
minisztérium idei költségvetéséből bizonyos sürgősségi segélyek 
kiutalását. Joggal kérdezhetné bárki: miért hoztuk szóba e két 
jogszabályt, illetve mi köze lehet az egyiknek a másikhoz? Sok 
és furcsállandó. A kormányhatározat megindokolásában az 
ugyanaznap elfogadott sürgősségi kormányrendelet által módo-
sított törvényszakasz szerepel. És ez miért kifogásolandó? Min-
denekelőtt azért, mert az nem lehetett jogalapja a kormányha-
tározatnak. Nem, mert egy jogszabály hatályba lépésének meg-
határozó és elengedhetetlen feltétele annak közlése a Hivatalos 
Közlönyben. Tehát mindaddig, amíg a Hivatalos Közlönyben 
nem jelenik meg egy törvény, egy kormányrendelet, egy kor-
mányhatározat vagy miniszteri rendelet, az nem tekinthető 
hatályosnak, és nem alkalmazandó. Ennek ellenére a kormány 
eltekintett a szóban forgó követelménytől. Az már csak hab a 
tortán, hogy mind a két jogszabály egy és ugyanaznap jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben, december 7-én. 

Sajnos nem az első eset, amikor vitatható módon szület-
nek meg a hazai gyakorlatban jogszabályok. Itt van például a 
közúti-ellenőrzési felügyelőség ügye. Ez állítólag, összhangban 
a vonatkozó jogszabályokkal, december 4-én megkezdte a te-
vékenységét. Hogy milyen körülmények között, azt nem tudni, 

de azt igen, hogy az egyenruhájukra, a megkülönböztető jelzé-
seikre, a szolgálati járőreik műszaki ellátmányára vonatkozó 
miniszteri rendelet csak december 5-én jelent meg, arról nem 
is beszélve, hogy mindmáig nem született meg a hét területi 
felügyelőség székhelyére vonatkozó miniszteri rendelet. Men-
jünk tovább: a Hivatalos Közlöny november 11-i számában 
jelent meg a gazdasági-pénzügyi felügyelet megszervezésére és 
működésére vonatkozó 2011/94-es sürgősségi kormányrende-
let. Hogy miért volt erre a jogszabályra szükség, és hogy annak 
meghozatala nem tűr halasztást, azt ecseteli a kormányrendelet 
felvezető szövege. Hát ha sürgős és fontos volt, ám legyen... De 
érvényt lehet-e szerezni a szóban forgó jogszabály előírásainak? 
Nem, mert a kormányrendelet 26. szakasza értelmében, annak 
megjelenésétől számított 15 napon belül kormányhatározattal 
kellett volna jóváhagyni a gazdasági-pénzügyi felügyelet létre-
hozásának, megszervezésének, működésének és szervezési struk-
túrájának módszertani normáit. December 14-ét írunk, de ez 
a kormányhatározat még nem született meg. 

Más: szeptember 26-án jelent meg az 1-es egészségügyi 
kiadások finanszírozásához való hozzájárulásra vonatkozó 
2011/77-es sürgősségi kormányrendelet. Előírásait nem részle-
teznénk, csupán arra utalnánk, hogy a gyógyszereladás függvé-
nyében amolyan különadót kell befizetniük a forgalmazóknak. 
Az érintettek körében ellenérzést váltott ki ez a hozzájárulási 
kötelezettség, sokan kifogásolták a rendelet előírásait. Nos, az 
jóformán még hatályba sem lépett, máris kiegészítették, és 2012 
első évnegyedétől kezdődően a szóban forgó hozzájárulást más-
képp fogják kiszámítani. Erről rendelkezik a december 7-én 
megjelent 2011/110-es sürgősségi kormányrendelet.

Meséljünk még el egy jogszabályozási sztorit. Arra való 
hivatkozással, hogy az új polgári törvénykönyv 2009/287-es 
törvény hatályba lépésével egyidejűleg elengedhetetlenül szük-
ségessé vált az anyakönyvi okiratokra vonatkozó 1996/119-es 
törvény újólagos módosítása és kiegészítése, a kormány szep-
tember 28-án sürgősségi kormányrendeletet fogadott el. A 
2011/80-asról van szó, amely a Hivatalos Közlöny szeptem-
ber 30-i számában jelent meg. Ez rendjén lenne, de a jelek 
szerint a kormány nem volt körültekintő, mivel utólag a par-
lament is „közbelépett”: december 7-én két törvényt is elfoga-
dott. A 2011/271-est és a 2011/272-est. Mindkettő az utólag 
módosított és kiegészített, az anyakönyvi okiratokra vonatko-
zó 1996/119-es törvény 1-1 szakaszát módosítja. Hogy miért 
volt szükség két külön törvényre, és ráadásul egy és ugyanazon 
napon elfogadni, azt nehéz lenne megmagyarázni. Lehet, 
hogy aznap nem volt másabb dolguk a honatyáknak...

Nesze neked, jogalap...
        NézőpoNt n Hecser Zoltán

AZonnAli tAnácsülésen döntöttek AZ AsZfAltoZásról

Igent mondtak a 2 millió lejre

Kétmilliót költenek aszfaltozásra. Versenyt futnak az idővel fotó: domján levente

hargitanépe

A polgármesteri hivatal meg-
rendelésére csíkszeredában 
idén több mint száz beruházás 
zajlott, ezek összesített értéke 
meghaladja az 50 millió lejt – 
közölte Antal Attila alpolgár-
mester.

HN-információ

Egy egyszerű kerítéselem 
cseréjétől az összetett köz-
terület-modernizálásokig 

ebben az évben száznál több futó, 
vagy már befejezett beruházás ré-
vén fejlődött a megyeszékhely. A 
megvalósítások értéke 50 millió 
lej, az összeg kisebb részben saját, 
nagyobb arányban külső – állami 
vagy uniós – forrásokból származik 
– jelezte Antal Attila. Csíkszereda 
alpolgármestere hozzátette: erede-
tileg szinte kétszer több, összesen 
174 beruházás szerepelt a városháza 
listáján, de több tervet – főként az 
oktatási intézményekre vonatkozó-
an – nem sikerült elindítani.

Az idei év legnagyobb léptékű 
beruházásának a Jégpálya és a Piac 
lakónegyedek felújítása számít: az 
összetett modernizálási és térren-
dezési munkálatok során utcákat 
aszfaltoztak le, parkolóhelyeket ala-
kítottak ki, sportpályákat és játszóte-
reket építettek. Ez a tétel egyenként 
mintegy 3 millió lejes tételt jelentett. 
Szintén nagy beruházás az Orszá-
gos Befektetési Alap támogatásával 
épülő fedett uszoda, illetve – uniós 
forrásokból – jelentős összegeket 
fordítottak a Márton Áron Gimná-
zium felújítására és a Szabadság téren 
elkezdett területrendezési munkála-
tokra. A Mikó-vár konzerválása és 

a múzeum korszerűsítése mellett az 
év során 26 tömbházat szigeteltek, 
Zsögödben pedig a kultúrház és az 
ifjúsági központ újítására költöttek 
nagyobb összeget.

– Most esedékes több elvégzett 
munkálat hivatalos átvétele, néhány 
építőtelepet tavaszig konzerválunk, 
másokon téli munkafrontot bizto-
sítunk. Befektetések terén jó évet 
zártunk: szerződéses projektjeink 
anyagi fedezetei rendben megérkez-
tek, illetve a tavaly el nem költött 
összegek felett is rendelkezhettünk. 
Ezt a keretet viszont kimerítettük, 
ilyen tartalékra 2012-ben nem szá-
míthatunk – fogalmazott Antal. 

A városháza szakemberei már 
hozzáfogtak a jövő évi költségve-
tés körvonalazásához, illetve új 
forrásokat keresnek további beru-
házások finanszírozásához. 

Antal: Befektetések terén jó évet zártunk

finisbe fordult a 131-es út felújítása

Másfél millió eurót fordított idén a 131-es megyei út felújítására a 
megyei önkormányzat. Az útszakasz Hargita megyei részeit egy 5 
km-es szakasz és néhány híd kivételével már felújították. Az utolsó 
szakaszokon esedékes munkálatokat az országos infrastruktúra-fej-
lesztési program kereteiből tervezik finanszírozni.

csíksZeredAi beruHáZások

50 milliót szántak
a város fejlesztésére


