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Börtön a volt vezérigazgatónak
Másodfokon súlyosbították Kedves Imre büntetését
• Börtönbe kellett 
vonulnia a Hargita 
Megyei Közpénzügyi 
Hivatal volt vezérigaz-
gatójának a Maros-
vásárhelyi Ítélőtábla 
döntése nyomán. 
Kedves Imre korábban 
felfüggesztett szabad-
ságvesztést kapott, 
de a jogerős ítélet ezt 
súlyosbította.

KOVÁCS ATTILA

Egy hivatali összeférhetetlen-
ségre vonatkozó meg állapítást 
követő eseményekhez kötő-

dik az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) befolyás vásárlásá-
val kapcsolatos vádja Kedves Imre, a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal 
volt vezérigazgatója ellen. Az Orszá-

gos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) még 2012-ben 
állapította meg az összeférhe-
tetlenséget, ezt Kedves Imre 
bíróságon támadta meg, de 
két év múlva a megállapítás 
a Legfelsőbb Ítélő- és Sem-
mítőszék döntése nyomán 

véglegessé vált. Ezek után, 2014 
decemberében a közpénzügyi hi-
vatalnál felbontották a munkaszer-
ződését. A DNA által később össze-
állított vádirat szerint Kedves Imre 
az ANI elleni per idején kérte meg a 
pénzügyminisztériumban korábban 
több vezetői tisztséget betöltő Dan 
Mugur C. üzletembert, hogy gyako-

roljon befolyást az országos adóható-
ság (ANAF) tisztségviselőire, illetve a 
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék bí-
ráira annak érdekében, hogy ő men-
tesüljön a következményektől. Ezért 
az üzletember a vádirat szerint 1000 
lejt kért és kapott az igazgatótól.

Visszatért tisztségébe

Kedves Imre bíróságon támadta 
meg az elbocsátásáról szóló rende-
letet, a pert jogerősen megnyerte, 
és 2016-ban visszatért a Hargita 
megyei pénzügy élére. A tisztséget 

2017 márciusáig töltötte be, akkor 
emelt vádat ellene és az üzletem-
ber ellen a DNA, ennek nyomán 
ismét menesztették. A volt vezér-
igazgatót hivatali visszaéléssel is 
megvádolták, az ügyészek szerint 
2009-ben hivatali hatáskörét meg-
szegve 431 830 lej törvénytelen 
áfa-visszafizetésről rendelkezett 
egy üzletember számára. A pénzt 
egy ingatlan árverésen történő 
megvásárlása után fizette be a 
vállalkozó, aki azt állította, hogy 
pénzügyi kötelezettségeihez viszo-
nyítva plusz befizetés történt.

Felmentés és felfüggesztés

A per 2018 elején kezdődött a Har-
gita Megyei Törvényszéken, amely 
idén januárban hirdetett elsőfokú 
ítéletet. Ennek értelmében Kedves 
Imrét felmentették a hivatali vissza-
élés vádja alól, de három év börtön-
büntetésre ítélték befolyás vásárlása 
miatt, továbbá két évre eltiltották a 
közügyektől, és 80 nap közérdekű 
munkavégzésre is kötelezték. A sza-

badságvesztés végrehajtását három 
évre felfüggesztették. Az eljárás má-
sik vádlottját, az üzletembert hason-
ló büntetésre ítélte a Hargita Megyei 
Törvényszék befolyással üzérkedés 
miatt. A vádhatóság az elsőfokú 
ítélet súlyosbításáért, a vádlottak 
pedig – akik végig tagadták bűnös-
ségüket – felmentésért fellebbeztek 
a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál. A 
fellebbviteli tárgyalás idén március-
ban kezdődött, ennek során tanúkat 
is meghallgattak, ugyanakkor a bí-
róság érvénytelennek nyilvánította 
és kizárta a DNA lehallgatási jegyző-
könyvekre alapozott bizonyítékait.

Börtön és kárpótlás

A jogerős ítélet kihirdetését két 
alkalommal is elhalasztották, vé-
gül a bíróság múlt héten részben 
megsemmisítette, egyúttal súlyos-
bította az elsőfokú ítéletet. Ennek 
megfelelően Kedves Imrét hivatali 
visszaélésért 2 év 8 hónap, befolyás 
vásárlásáért pedig 2 év végrehaj-
tandó szabadságvesztésre ítélte, és 
2 évre eltiltotta a közügyektől. A két 
börtönbüntetésből a súlyosabbat, 
valamint az enyhébb egyharmad 
részét jelentő halmazati büntetést, 
azaz összesen 3 év 4 hónapot kell 
letöltenie az elítéltnek. Ugyanak-
kor a bíróság a Brassói Regionális 
Közpénzügyi Igazgatóság számára 
431 830 lej értékű kárpótlás és az 
összeg 2009-től számított kamata-
inak kifi zetését is megítélte, ennek 
törlesztéséig Kedves Imre ingó és 
ingatlan javait zárolják. Az üzlet-
embert 2 év végrehajtandó szabad-
ságvesztésre ítélték befolyással 
üzérkedés miatt. Kedves Imre az 
utóbbi időben a Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Érsekség gazdasági 
igazgatójaként dolgozott.

Kedves Imre számára rendkívül 
kedvezőtlenül végződött a 
bírósági eljárás
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Gyergyószék

GERGELY IMRE

Gyergyószentmiklóson eddig 
kézi erővel, traktorutánfutó-
ról lapáttal szórták a munká-

sok télen a csúszásgátló anyagot a 
közutakra. Mostantól ez már jóval 
hatékonyabb lesz, egy, számos célra 
használható multifunkcionális gépet 
vásárol a Vitalissima. A helyi képvi-
selő-testület pénteki ülésén hozott 
döntése szerint 40 ezer eurót ad az ön-
kormányzat a tulajdonában lévő, köz-

szolgáltatásokat végző cégnek erre a 
célra. A gépet már jövő héten megvá-
sárolják, így már az első havazástól 
munkába állhat. Amint megtudtuk, 
hótoló, illetve sószóró is a felszerelt-
séghez tartozik, és a gépet nemcsak 
télen lehet kihasználni, hanem gya-
korlatilag egész évben, hiszen akár 
az útszéli növényzet kaszálására és 
más feladatokra is alkalmas.

Pénz a sportcsarnoknak

A Gyergyószentmiklósi Iskolás Sport-
klub 40 ezer lejes támogatást kap a vá-

rostól, hogy a Basilides Tibor Sportcsar-
nok zökkenőmentesen működhessen 
a továbbiakban is. A sportiskolának 
évről évre egyre kisebb költségvetést 
biztosít az állam, és a megszorítások 
miatt az intézmény képtelen lenne 
fenntartani a csarnokot. A támogatás 
nélkül nem lenne miből fi zetni a fűtés 
költségeit, és a sportiskolánál jelezték, 
ha nem kapnak segítséget, be fogják 
zárni a létesítményt. A most kapott 
összegnek köszönhetően év végéig 
már nem lesz ilyen gond. Az ülésen 
módosították a városi köztisztasági 
szolgáltatás szabályzatát is, hogy ren-
dezzék a takarítás kérdését a Gyilkostó 
üdülőtelepet átszelő országút mentén. 
Döntöttek ugyanakkor annak a 680 
ezer lejnek a felhasználásáról is, amit a 

Hargita megyei önkormányzat hagyott 
jóvá múlt heti ülésén a város beruházá-
saira. Többek között a Vaskertes Iskola 
és a Salamon Ernő Gimnázium végez-
het fejlesztéseket, különböző útjavítási 
munkálatokhoz szereznek be anyagot 
és eszközöket, valamint a „ceruzás” 

Csodavilág napközi újjáépí-
téséhez is elkülönítettek egy 
összeget. Pénzt szánnak 
továbbá területvásárra is: a 
focipálya melletti kertet vá-
sárolnák meg a sportbázis 
bővítése érdekében.

Idén már nem utánfutóról szórják a csúszásgátlót
• Multifunkcionális munkagépet vásárol Gyergyó-
szentmiklós önkormányzati tulajdonú cége, amelynek 
segítségével lényegesen hatékonyabb lesz az utakon a 
hóeltakarítás. A sportiskola a sportcsarnok működte-
tésére kapott pénzt a helyi képviselő-testület pénteki 
határozatai révén.

Sószórásra is alkalmas munkagépet vásárolnak 
az önkormányzati cégnek
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