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REKLÁM

A polgármesteri hivatal zá-
roltatta a bankszámláját 
egy 1996 óta halmozódó 

garázsadó-tartozás miatt, pedig 
soha nem is volt garázsa – pana-
szolta el szerkesztőségünkben 
Dósa András székelyudvarhelyi 
lakos. Állítása szerint a neki oko-
zott kellemetlenség egy hivatali 

figyelmetlenség következménye, 
ugyanis egy vele azonos nevű, 
de más utcában élő személlyel 
tévesztették össze, a tartozás-
ról szóló értesítést pedig szülő-
falujába küldték, ahova állandó 
lakcíme szól. Hozzátette, hogy 
székelyudvarhelyi lakását még 
1996 előtt eladta, jelenleg albér-
letben él, ugyanakkor a kérdéses 
garázs hollétéről sincs tudomá-
sa. Az ügy rendeződött hétfőn, 
de a hivatali alkalmazott szerin-
te lekezelően beszélt vele, emel-
lett a bankot sem értesítették, 

neki kellett elmennie és igazol-
nia, hogy nincs tartozása. Azt is 
nehezményezte, hogy a zárolást 
feloldó határozatban – amelyet 
a hivataltól kapott – az áll, hogy 
kifizette a tartozását, nem pedig 
az, hogy félreértés volt az egész. 
Azaz „befeketítették a banknál, 
meg a szülőfalujában is” – véli a 
panaszos.

Állítják, nem hibáztak

A polgármesteri hivatal saj-
tóosztályához fordultunk a pa-

nasszal, ahonnan azt a választ 
kaptuk, hogy a pénzügyi osztály 
nyilvántartása szerint az illető 
városlakó nevén szerepelt egy 
garázs a ’90-es évek óta. „Nem 
túl gyakoriak az ilyen esetek, de 
előfordul, hogy valamikor évek-
kel vagy évtizedekkel ezelőtt be-
jegyeztek egy építési kérelmet, 
illetve egy felépített garázst egy 
városlakó nevére. Az ilyen be-
jegyzések addig szerepelnek 
»aktívan« a rendszerünkben, 
amíg a bérlő vagy tulajdonos 
nem jelzi az esetleges változá-

sokat. Kérelem vagy esetlegesen 
megváltozott állapotok jelzésé-
nek hiányában nem lehetséges 
a nyilvántartásunkban semmi-
lyen adatot módosítani. A hason-
ló ritka esetekben úgy működik 
az eljárás, hogy első körben ér-
tesítést küldünk a tulajdonos 
vagy bérlő kiderített lakcímére 
– általában a nehezen találha-
tó, lakcímet változtató lakóknál 
fordulhat elő ilyen –, hogy szí-
veskedjen befáradni a hivatalba 
adótartozás vagy az esetleges 
változások tisztázása miatt” – 
közölték lapunkkal. A pénzügyi 
osztály munkatársainak állítá-
sa szerint Dósa András egy ilyen 
felszólító levél kiküldését köve-
tően sem tért be a hivatalhoz, 
így a végrehajtó osztály a törvé-
nyes előírásoknak megfelelően 
járt el. „Dósa úr hétfőn a hibása-
kat keresni jött be a hivatalba, a 
kolléganő csupán azt közölte ve-
le, hogy akkor, amikor a garázst 
vagy annak bérlését az ügyfél 
nevére nyilvántartásba vették, 
ő hatéves volt, így nem gondol-
ja magát hibásnak. A bérlői vagy 
tulajdonosi jogviszonyok válto-
zását az érintett városlakóknak 
be kell jelenteniük. Ennek hiá-
nyában a nyilvántartásban addig 
marad a nevükön a szerződések 
bérleti vagy adóterhe, ameddig 
nem törlik egy hivatalos kére-
lem alapján. A kellemetlenségek 
elkerülése érdekében a hason-
ló helyzetben lévő városlakókat 
tisztelettel kérjük, hogy mielőbb 
fáradjanak be a hivatalba a vál-
tozásokat tisztázni” – áll a vá-
laszlevélben.  

DÓSA ILDIKÓ

Kényszervégrehajtás tévedésből

A határozatban az áll, hogy kifizette azt, amivel nem tartozott

Egy garázsra kivetett, 

évek óta halmozódó 

adótartozást akartak ki-

fizettetni vele, de a szer-

kesztőségünkhöz fordu-

ló panaszos állítja, soha 

nem volt garázsa. Az ud-

varhelyi polgármesteri 

hivatal illetékesei szerint 

ők jogszerűen jártak el. 

Állítják, néha előfordul, 

hogy a megváltozott 

tulajdonosi viszonyokat 

a lakók nem jelzik, így 

akár évtizedekkel ké-

sőbb is indulhat ellenük 

kényszervégrehajtási 

eljárás.

Nemlétező garázsára kivetett adó befizetésének elmulasztása miatt zárolták a bankszámláját

Vágja ki a kérdőívet és küldje be (akár a Hűséges olvasó-szelvényekkel 
együtt) június 15-éig a lapkézbesítőinktől, vagy hozza be személyesen
szerkesztőségünkbe, a Szentimre u. 17. szám alá.

Jobbá tesszük a lapunkat. Segítsen nekünk!
Számítunk az ön véleményére.
Töltse ki a kérdőívet!

Háttéranyagból. Hogy világos legyen, mi és miért történik.

Véleményből. Hogy könnyebb legyen az eseményeket értelmezni.

Szórakozásból. Rejtvényekre, fejtörőkre van szükség.

Könnyű témákból. Nem érdekel a közélet, nem érdekel a politika.

Tényekből. Nem kell a sok duma.

Mindenből, ami Székelyföldről szól.

Nem érdekel, úgysem olvasom.

Miből szeretne többet az Udvarhelyi Híradóban?

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság nevét használva 
próbálnak átverni számítógép-
felhasználókat: a veszélyes zsa-
rolóvírusra az országos hatóság 
hívta fel a lakosság figyelmét. A 
kártékony számítógépes prog-
ram magát a rendőrségnek kiad-
va kér pénzt a kiszemeltektől. A 
rendőr-főkapitányság közlemé-
nyében arra figyelmeztet, a ha-
tóságok semmilyen esetben nem 
kérnek ilyen formában online 
pénzátutalást, így a felhasználók 
ne kövessék ezeket az utasításo-
kat, hiszen csalásról van szó. A 
felhívásban arra is kitérnek, ak-
kor se fizessenek váltságdíjat, ha 
a zsarolóprogram használhatat-
lanná teszi a számítógépet, vagy 
elérhetetlenné az azon tárolt ada-
tok egy részét, és csak pénzért 
cserébe hajlandók ezt feloldani, 
hiszen jó eséllyel erre soha nem 
kerül sor. A hatóság hangsúlyoz-
za, amennyiben valakit ilyen tá-
madás ér, esetleg már fizetett, 
azonnal értesítse a rendőrséget. 
A rendőr-főkapitányság, valamint 
az ügyészség szervezett bűnözés 
és terrorizmus elleni ügyosztálya 

(DIICOT) egyébként csatlakozott 
a No More Ransom elnevezé-
sű projekthez, amely a zsaroló-
programok elleni harc jegyében 
indított egyik legfontosabb nem-
zetközi kezdeményezés.

Rendszerint levélben érkezik

A zsarolóvírusok egyébként 
az egész világon fenyegetést je-
lentenek, az ilyen támadások 
rendszerint emailekhez csatolt 
mellékletekben indulnak. Ezek 
futtatható fájlok, tömörített fájlok 
és képek is lehetnek. A mellék-

let megnyitásakor a kártevő bejut 
az áldozat rendszerébe, de web-
oldalakat is megfertőzhetnek a 
kártevőkkel. A fertőzés nem válik 
rögtön észrevehetővé a felhasz-
náló számára, a kártevők csend-
ben működnek a háttérben, majd 
egyszer csak aktiválódik a rend-
szert vagy az adatokat zároló me-
chanizmus. Ekkor megjelenik 
egy párbeszédpanel vagy ablak, 
amely tájékoztatja a felhasználót, 
hogy zárolták az adatait, és csak 
váltságdíj fejében juthat hozzá-
juk újra. 

ISZLAI KATALIN

Nem szabad váltságdíjat fizetni

A vírus magát a rendőrségnek kiadva kér pénzt a felhasználóktól
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