Súlyos visszaélések Érmihályfalva önkormányzatában
2014. 2. 4.

Tanácsi határozat és a képviselő-testület megkérdezése nélkül osztja a közpénzt Érmihályfalva
önkormányzata. Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi tanácsosai a Számvevőszékhez fordulnának.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke és Czeglédi Júlia képviselő – a
Néppárt színeiben mandátumot nyert négy helyi tanácsos egyike – az érmihályfalvai önkormányzat
működésének visszásságaira hívják fel a figyelmet:
1. Tanácsi határozat nélkül osztják a pénzt az RMDSZ-közeli egyesületnek
A gazdasági bizottság 2014. január 8-i gyűlésén derült ki, hogy a Pro Valea lui Mihai –
Érmihályfalváért Egyesület, amelynek elnöke Oláh Sándor, az RMDSZ városi szervezetének egyik
vezetője, a helyi tanács által jóváhagyott 40 ezer lej helyett 81 ezer lejt kap. A Nyíló Akácot
szervező egyesület még csak kérvényt sem nyújtott be több pénz igénylésére, nemhogy tanácsi
határozat született volna a döntésről. A Néppárt-frakció tiltakozására Nyakó József polgármester azt
válaszolta, hogy a 349 ezer lejes keretösszegből jut az egyesületnek is. Mindeközben a tanács olyan
néppárti határozat-tervezetet söpört le az asztalról, mely a kisnyugdíjasok támogatását célozta meg.

Bár a szegényebbek megsegítésére nem jut, és a város úszik az adósságban, motokrosszra 25 ezer
lejt, kick-boxra 15 ezer lejt, az Unirea sportklub támogatására 136 ezer lejt költ az érmihályfalvai
önkormányzat. Említésre méltó, hogy a sportklub könyveléséért a helyi tanács gazdasági
bizottságának elnöke felel.
2. A helyi ingatlanok áron aluli eladása az RMDSZ-közeli egyesülethez közel álló cégeknek
2013 a telekeladások éve volt Érmihályfalván, és úgy tűnik 2014-ben is folytatódni fog az
értékesítés. Egy 2,67 hektáros infrastruktúrával, közúti és vasúti hozzáféréssel rendelkező ipari
telephelyet 3 euró/négyzetméteres áron adott el az önkormányzat az Agrotex Kft.-nek, annak a
vállalkozásnak, amely 84 ezer lej támogatást nyújtott a már említett Pro Valea lui Mihai –
Érmihályfalváért Egyesületnek. Ezzel egy időben az RMDSZ-es többségű helyi tanács szokatlan
feladattal bízta meg a kulturális egyesületet, nevezetesen azzal, hogy kövezze le a telephez vezető
Malom utcát.
Magánszemélyeknek 7-től 20 euróig terjedő összegekért adja el az önkormányzat a földterületeket.
3. Kétszer fizetnek a szemétszállításért az érmihályfalvaiak – Nem volt az ügyben tanácsi határozat
Érmihályfalva abban a kiváltságos helyzetben van, hogy két hulladékkezelő szolgáltatóval is
szerződésben áll, így a helyiekkel kétszeresen fizettetik ki a szemétszállítást. A Florisal Kft.-vel
meglévő szerződés értelmében 4,88 lej/fő áron szállítják el a szemetet a Mihályfalva határában –
egyébként egy természetvédelmi területen – működő szelektív hulladékkezelő telepre. Az
önkormányzat egy második szerződést is kötött az A.S.A. Servicii Ecologice céggel, amely 5,54 lej/fő
áron viszi el a szemetet. Bár Nyakó József polgármester még tavaly szeptemberben azt mondta a
tanácsülésen – és erről jegyzőkönyv is készült –, hogy nem fogják a pluszköltséget a lakossággal
kifizettetni, mégis az új évben egy érmihályfalvai lakos 10,37 lej/fő szemétszállítási díjat köteles
kifizetni. Ez az összeg átlagban kétszer annyi, mint amennyit egy Érmihályfalvához hasonló
nagyságú város lakója fizet. Ráadásul nem is szükséges az itteni szemetet Nagyváradra szállítani,
hiszen a város saját hulladékkezelővel rendelkezik, értelemszerűen kevesebbet kellene fizetniük az
itt élőknek. Mivel minderről nem született tanácsi határozat, a Néppárt-frakció kikérte az ezzel
kapcsolatos teljes dokumentációt az önkormányzattól, azonban nem kapták meg.
Mindezek tükrében joggal feltételezhető, hogy érmihályfalvai önkormányzat a korrupció melegágya,
ami miatt az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete azt fontolgatja, hogy bejelentést tesz
a Számvevőszéknél.
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