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Bereczki Kinga tanacsos

Szocialis- es gazdasagi szakbizottsag tagja

A 2011-es ev tanacsosi munkaja is a fejlesztesek jegyeben telt el, ebben az evben mar szemmel
lathat6va valtak az epftkezesek, utjavftasok varos-szerte. A d6nteshozatali folyamatban tovabbra is sok a
pontatlansag (sebteben 6sszeallftott anyagok, jogilag kifogasolhat6 sz6vegezesek, hatarozati anyagok
megjelenitese megkesett idopontban, "utols6 percben" biztosftasa a tanacstagok szamara). Eza
folyamat hatekonysagara is kihat, sokszor kell halasztani vagy eppenseggel ut61ag korrigalni, m6dosftani
korabban meghozott hatarozatokat.

Hianyolom a latvanyos fejlesztesekkel parhuzamosan torte no melyrehat6 folyamatokat, amelyek
lehet6ve teszik, hogy a nagyiramu fejlesztesek k61tsegeit a varos ut61ag kul6n6sebb megterheles nelkul
t6rleszteni tudja es amelyek kezelik a val6s problema kat. Mert ezekre tovabbra sincs megoldas. A
munkalehetoseg gondot jelent, a lakossag megelhetesi k6rulmenyei rosszabbodtak es a fiatalok szamara
sem sikerult vonz6 lehet6segeket biztosftani, a helyben tartasukra. A Kovaszna Megyei Kereskedelmi es
Ipar Kamara hivatalos k6zlemenye szerint (2011.10.14) tavaly ketszer annyi ceg ment cs6dbe a
megyenkben, mint amennyi letesult. Ez k6zel 3.500 alias megszuneset eredmenyezte, csak a
maganszferaban.

Ugyanakkor a penz hianya elsosorban az oktatast es kulturalis alapintezmenyeinket erinti, evr61-evre
cs6kken6 k61tsegvetessel. Ez hosszutavon a k6z6sseg sorvadasat idezi elo, kiszolgaltatott helyzetbe
juttatja az itt el6ket mas, vagyonosabb es kepzettebb k6z6ssegekkel szemben.

A sajat erc5forrasokra tamaszkod6, ebbol epftkezc5es a helyi kozosseget fejlesztc5 megoldasokat tartom
celszerunek. Ezert nem tamogattam t6bbek k6zt az Aquacov regionalis vfzszolgaltat6 t6rzst6ke
n6veleset 3.343.673 lejjel (4/2011.07.28 sz. HT), amely ertelmeben a varos ertekes ingatlanr61 mondott
Ie a "k6z6s" javara, melynek tulajdonjoga hosszutavon bizonytalan. Ugyancsak elleneztem a
hitelfelvetelt 7.640.769 Eur ertekben (6/2011.11.10 sz HT), amellyel az Aquacov 6nreszet biztosftja a
fejlesztesi tervben. Ezek az intezkedesek mind a lakossag terhere t6rtennek, a hitelt kamatost61 kell
majd visszafizetnie emelt vfzdfjak es ad6k formajaban. Ugyancsak kifogasoltam a hat milli6 lejes
konzultaci6s dij merteket (egeszen pontosan 6.464.615,86 lej / Haromszek napilap 2011.10.19.-iki szam),
amelyet az ujonnan letrej6tt vallalat egy londoni szekhelyu cegnek fizetett ki, projektmenedzsmentben
nyujtott szolgaltatasok cimsz6 alatt.

A 2011-es helyi ad6k es illetekek meghatarozasanal (7/2011.11.24 sz. HT) javasoltam a 10% kedvezmeny
biztositasat az id6ben befizet6k szamara, mindharom h6napra (januar, februar, marcius), sajnos,
sikertelenul es kifogasoltam, hogy az epuletszigeteles eseteben az allam altai biztosftott het ev
ingatlanad6 k6telezettseg al61val6 felmentest korlatozza a tanacs a tOrveny adta lehet6seghez kepest,
csak lakasokra alkalmazva az altalanos rendeltetesu epuletek helyett.

Harom, penzugyi k6zpont statusszal rendelkez6 6voda jogi szemelyiseget61 val6 megfosztasat es
iskolaknak val6 alarendeleset celz6 hatarozattervezetek (11-12-13/2011.07.28 sz. HT) kapcsan kirobbant
vitas helyzet jelentette szamomra ez ev legnehezebb tanacsosi feladatat. Pedag6guskent es



oktatasszervez6kent egyarant elfogadhatatlan szamomra (a meg) jol mukod6 oktatasi egysegek
indokolatlan (torveny altai nem kovetelt) jogi felszamolasa, amely min6segi romlassal jar az oktatasra
nezve. A harom ovoda (Pinocchio, Napsugar es Arvacska) felel6s es kozvetlen iranyitastol,
donteshozatali jogatol vale megfosztasa az elemi szintG oktatas tonkretetelet eredmenyezi, mar
kozeptavon. Nem beszelve arrol, hogy a tanfelugyel6seg dontese ertelmeben Sepsiszentgyorgy onallo
statusszal rendelkez6 ovodainak szama hetrol negyre (!), kozel felere csokkent, osszesen hat 6vodat
rendelve ala iskolai intezmenyeknek. Csikszeredaban het ovoda, Szekelyudvarhelyen tiz ovoda
mOkbdik. Sajnos, a vitatott hatarozatokat a helyi tanacs tobbseggel elfogadta, s6t a 4/2012.02.06 sz.
hatarozattervezet ertelmeben a 2012-2013-as tanev iskolai halozatat ennek megfelel6en engedelyezte.

Az ovodak, es azon keresztUl az oktatas szinvonala erdekeben hatarozottan kialltam, es ebben a polgari
frakcio egyseges magatartast tanusitott. Az erintetteknek a megoldast keres6 egyeztetest61 vale
elzarkozasa miatt a polgari frakcio igazsagszolgaltatas utjan tesz lepeseket a felel6tlen dontesek
ervenytelenitese erdekeben.

A yaros kulturalis- es sport alapjanak elosztasarol (4/2011.11.10 sz HT) egy kimutatast keszitettem. A
201111. felev kulturalis es ifjusagi alapban kiosztott penzosszeg 154.800 lej volt, a leadott palyazatok
szama 115. Az adatokbol kitGnt, hogy a roman kulturalis szervezetek szamukkal megegyez6 aranyban,
azaz meltanyosan reszesultek az alapbol (11%), azonban a teljesitesi arany a magyar szervezetek
eseteben sokkal rosszabb volt. Kisebb aranyban kaptak tamogatast az igenyelthez kepest, mint a
romanok (28% a 31%-gyel szemben). A kulonbseg 3.0961ej, amely meg ket-harom terv finanszirozasat
tette volna lehet6ve. Itt nem a nemzetisegi szempontot biralom, hanem az elosztas meltanyossagat
kifogasolom.

A 2012-es kulturalis palyazati rendszerbe bekerult ket uj kategoria: a multikulturalis - Guruianu tanacsos
javaslatara (23/2011.05.26 sz HT), valamint a szekely ertek-es hagyomanyapolas, az en javaslatomra
2/2011.12.8 sz HT).

Lakossagi konzultaciot nem tartottam, mert nem volt ra igeny. A megszabott id6tartamban senki nem
keresett meg ilyen celbol.
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