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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

TÖBB MINT 240 EZER LEJT FIZETHETETT VOLNA A TANÁCSELNÖK, HA TANASÁNAK ADNAK IGAZAT

Borboly megúszta a megabírságot

Kényszerű váltás. Zászlók helyett csak névtáblákon láthatók a székely színek a megyeházán

Véglegesen elutasította a 
bíróság a Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC) 
keresetét, miszerint pénzbírság 
kifi zetésére kell kötelezni a 
Hargita Megyei Tanács elnökét. 
Az ADEC szerint Borboly Csaba 
nem hajtotta végre azt a bíró-
sági végzést, amely a megye-
házára kitűzött székely zászló 
eltávolítására kötelezte. Ugyan 
kedvező a döntés, viszont csu-
pán csepp a tengerben: Csíksze-
reda polgármesterének fi zetnie 
kellett, Korond községvezetőjére 
pedig hasonló sors várhat. 

 » KOVÁCS ATTILA

N em kell kifi zetnie Borboly Csa-
ba Hargita megyei tanácsel-
nöknek a Dan Tanasă vezette 

egyesület által kért pénzbírságot, a 
jogerős ítéletet kedden hirdette ki a 
marosvásárhelyi ítélőtábla. Az idén 
februárban indított perben a Méltó-
ságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) azt kifogásolta, hogy nem 
hajtották végre a 2016-ban hozott, a 
székely zászlóval megegyező megye-
zászló eltávolítására vonatkozó jog-
erős bírósági végzést. Ez viszont 2017 
első napjaiban megtörtént: a megye-
háza bejáratától, az épület tetejéről 
és a nagy gyűlésteremből levették a 
lobogókat, és átadták megőrzésre a 
történelmi egyházak képviselőinek. 
Ugyanakkor a márványteremben, 
ahol a megyei tanács üléseit rendsze-
resen tartják, a helyén maradt a me-
gyezászló – a megyei tanács elnöke 
akkor azt mondta, ez a helyiség nem 
volt nevesítve a bírósági végzésben. 
Az ADEC fotókkal igyekezett bizonyí-
tani igazát, Borboly szerint azonban 
a székely zászló csak egy történelmi-
zászló-kiállítás részeként tért vissza a 
megyeházára.

Az egyesület azt kérte a bíróság-
tól, hogy rendeljen el kényszer-
végrehajtást az ügyben, valamint 
a vonatkozó, 2004-ből származó 
554-es törvény értelmében kötelez-
ze a megyei önkormányzat elnökét 
a bruttó minimálbér 20 százaléká-
nak megfelelő bírság kifi zetésé-
re minden nap késlekedésért. Ez 
a követelés – a 2017-ben, illetve 

2018-ban alkalmazott országos 
bruttó minimálbért véve alapul – 
több mint 240 000 lej értékű pénz-
bírsággal járhatott volna. Ehhez 
társulhatott volna még az egyesü-
let által szintén kért késedelmi ka-
mat összege is, ami elérhette volna 
a napi 100 lejt.

A pert tárgyaló Hargita megyei 
törvényszék elfogadta a megyei ta-
nács és annak elnöke által emelt, a 
képviseleti minőség bizonyításának 
hiányára vonatkozó kifogást, és 
érvénytelenítették a Dan Tanasă – 
mint az ADEC törvényes képviselője 
– által benyújtott keresetet. Ezt az 
elsőfokú ítéletet a marosvásárhelyi 
ítélőtábla is megerősítette, elutasít-
va az egyesület fellebbezését, így az 
ítélet jogerőssé vált.

Az egyesület által indított perek 
nyomán eddig Ráduly Róbert Kál-

mán csíkszeredai polgármesternek 
kellett idén kifi zetnie 75 130 lej ér-
tékű pénzbírságot, mert jelentős 
késéssel hajtotta végre a Városi Mű-
velődési Ház közelében elhelyezett 
székely és városzászlók eltávolítá-
sáról rendelkező, 2017-ben hozott 
jogerős bírósági végzést. Korond 
polgármesterére, Katona Mihályra 
is hatalmas összegű, számítása-
ink szerint több mint 360 000 lej 
értékű bírságot róttak ki, miután 
az ítélőtábla sajátosan értelmezte 
a Községháza felirat eltávolítására 
vonatkozó bírósági végzés végre-
hajtásának helyzetét. Az összeget 
viszont még nem határozták meg, 
és nemsokára a Hargita megyei tör-
vényszéken kezdődő, az ADEC által 
indított újabb perben is van lehető-
sége a községvezetőnek bizonyítani 
az ítélet végrehajtását.

 » Az ADEC 
fotókkal igyeke-
zett bizonyítani 
igazát, Borboly 
szerint azonban 
a székely zászló 
csak egy törté-
nelmizászló-ki-
állítás részeként 
tért vissza a 
megyeházára.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Új tömegközlekedési 
szabályzat Kolozsváron

Ú j tömegközlekedési szabály-
zatot szavazott meg szeptem-

beri ülésén a kolozsvári tanácsosi 
testület. Ezentúl felszállás előtt 
nemcsak az sms-ben váltott jegynek 
kell a birtokában lenni, hanem a 
24PAY applikáción keresztül is már 
felszálláskor meg kell vásárolni a 
jegyet – ez utóbbi esetben hama-
rosan a megállókban és a buszok 
külsején is megtalálhatók lesznek a 
jegyváltáshoz szükséges QR-kódok. 
Tilos lesz hangos telefonbeszélgeté-
seket folytatni a tömegközlekedési 
eszközökön, vagy olyan ruházatban 
felszállni, amely összekoszolhatja 
az üléseket. Kutyákat, macskákat 
és egyéb házi kedvenceket bizonyos 
feltételek mellett szállíthatnak az 
utasok: kutyás gazdiknak jegyet 
kell váltaniuk a kedvencük számára 
is, a macskák macskahordozóban 
utaztathatók. Halakat, madarakat 
vagy egyéb kis méretű háziállatot csak 
abban az esetben lehet szállítani, ha 
az akvárium, ketrec vagy egyéb spe-
ciális szállítóeszköz nem haladja meg 
az 50 köbcentis térfogatot. Tilos lesz 
továbbá árut vagy egyéb, nagy méretű 
csomagot szállítani, egy személy 
legfennebb 2 ülőhelyet elfoglaló cso-
maggal szállhat fel, amely szállítására 
jegyet is kell váltania. A szabályzat 
megszegése esetén az utasok komoly 
bírságra számíthatnak, amely – a 
vétség függvényében – 100-tól 500 
lejig terjed.  A jegy nélkül utazók vagy 
az ellenőr kérésére személyazonossági 
igazolványuk felmutatását megtaga-
dók 200-tól 500 lejig terjedő bírságra 
számíthatnak. Azok a személyek, akik 
árulni, kéregetni, a sofőrt zavarni pró-
bálják, vagy koszos ruhában, kelle-
metlen szagú vagy a megengedettnél 
nagyobb csomaggal utaznak, kísér-
letet tesznek az ajtók felfeszítésére, 
vagy nem biztonságos körülmények 
között, a lépcsőn utaznak, 200-tól 500 
lejig terjedő pénzbírságot kaphatnak. 
Az állatok szállítására vonatkozó 
szabályokat megsértők, az obszcénül 
megnyilvánuló, ittas állapotban levő 
vagy szemetelő személyek 300-tól 400 
lejes bírságra számíthatnak. Az elle-
nőrök kötelesek tisztelettel beszélni 
az utasokhoz, ellenőri igazolványukat 
látható helyen kell hordaniuk, és 
kötelesek leszállítani a kéregetőket a 
buszról. (B. L. J.)




