Bögöz: átláthatóságra és törvényességre lenne szükség
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Egy helyi – bögözi – peres ügyről számolt be hétfőn délben Székelyudvarhelyen Zakariás Zoltán, az
Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei elnöke és Vinczellér Árpád, az Erdélyi Magyar Néppárt
bögözi elnöke.
A megszervezett sajtótájékoztatón Vinczellér Árpád, aki egyébként helyi vállalkozó is, elmondta:
már a legutóbbi önkormányzati választások előtt megfenyegette az azóta újraválasztott bögözi
polgármester, hogy amennyiben elindul ellene, a választások után mindent el fog követni annak
érdekében, hogy ellehetetlenítse. Ennek következményeként azt az utat, melyet 180 ezer lejes
magántőkéből maga Vinczellér Árpád újított fel, s melyet átjáróként használ a vállalata által
lebonyolított kamionforgalomhoz, a választások után két hónappal lezárták. Az intézkedés kapcsán
Vinczellér három írásos kérdést is eljuttatott a bögözi polgármesteri hivatalhoz, ám egyikre sem
kapott választ. Ezt követően a vállalkozó a bírósághoz fordult, mely 2017 októberében – első fokon
– döntött: a bögözi önkormányzatot válaszadásra, valamint a perköltség megtérítésére kötelezte.
Az eset kapcsán Vinczellér Árpád elmondta, várják a helyi önkormányzat reakcióját, valamint
hangsúlyozta: az ügy egyedüli felelősének a polgármestert tekinti, aki törvényi kötelezettsége
ellenére sem volt hajlandó az ügyet a helyi tanács elé terjeszteni. A Néppárt helyi elnöke
figyelmeztetett: minden romániai önkormányzatnak kötelessége a törvényben megszabott
határidőn belül válaszolni a magán- és jogi személyek beadványaira.
Zakariás Zoltán elmondta: azért is tartották fontosnak, hogy az első olvasatra helyi ügynek tűnő
történést a szélesebb nyilvánosság elé tárják, mert meggyőződésük, hogy az önkormányzati
működés átláthatósága minden településen kiemelt jelentőségű kell legyen. „A Néppárt tanácsosai
Erdély-szerte arra törekednek, hogy saját munkájuk és a helyi önkormányzat döntései is mindenki
számára átláthatóak legyenek, hiszen csak így teremthető meg a hivatalok és állampolgárok közötti
bizalmi viszony. Viczellér Árpád ügye azért is felháborító, mert az önkormányzatnak inkább
segítenie kellene azokat a vállalkozókat, akik szülőföldjükön teremtenek munkát, ott adóznak,
ezáltal pedig az otthonmaradás és a gazdasági fejlődés alapfeltételeit teremtik meg. Átláthatóságra,
rendre és törvényességre van szükség, hogy önkormányzataink a majdani autonómia alapsejtjeivé
válhassanak. Világossá kell tennünk: a helyi vállalkozók megbecsülést és támogatást érdemelnek,
nem pedig diszkriminációt” – jelentette ki Zakariás.

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

