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Késik a fellebbviteli tárgyalás
Rádulyék ügye: még nem indokolták meg a felmentő ítéletet
• Nem lehet még tud-
ni, hogy mikor lesz a
másodfokú tárgyalás
a Csíkszereda pol-
gármestere és alpol-
gármestere elleni
büntetőperben, ahol
első fokon felmentő
ítélet született. Az
ítélet indoklására is
várni kell.

KOVÁCS ATTILA

S emmilyen hivatalos in-
formáció nem jelent meg 
egyelőre arról, hogy mikor 

tartják a Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester és Szőke Domokos 

alpolgármester elleni bün-
tetőper fellebbviteli tárgya-
lását. A két elöljárót tavaly 
október 22-én mentette fel a 
Maros Megyei Törvényszék 

a hivatali visszaélés, érdek-
konfliktus, illetve okirat-hamisí-
tásra való felbujtás vádjai alól. Az 
ítélet nem volt jogerős és a vádat 
képviselő Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) három 
nappal később élt is a fellebbezés 
lehetőségével – ez jelenik meg a 
bírósági eljárások adatait összesí-
tő portálon.

Várakozás az indoklásra

A másodfokú tárgyalást a Maros-
vásárhelyi Ítélőtáblán kell lefoly-
tatni, de hogy erre mikor kerül sor, 
azt még Ráduly Róbert Kálmán 
ügyvédje sem tudja. Kérdésünkre 
Milu Timoce ügyvéd csak azt tudta 
megerősíteni, hogy a vádhatóság 
fellebbezést nyújtott be a felmentő 
ítélet ellen. ,,Nem készült el még az 
ítélet indoklásának megszövegezé-
se, ezt közölni kell az érintettekkel 

is” – magyarázta Timoce, aki sze-
rint ezt követően tűzi napirendre a 
másodfokú tárgyalást az ítélőtáb-
la. Kérdésünkre, hogy mennyire 
szokványos egy ilyen, több mint 
három hónapos várakozás a felleb-
bezés időpontjának kitűzésére, azt 
mondta, nem mondható rendkívü-
linek ez a helyzet, mivel az ítéletek 
indoklásának elkészítése gyakran 
hosszú időbe telik a bíróknak. Az 
ügyvéd az elsőfokú ítélet kihirde-
tése után azt mondta, teljesen ter-

mészetesnek tartják a felmentést, 
mert nem történt bűncselekmény, 
a fellebbezést illetően pedig úgy 
vélte, a DNA-nak nincsenek érvei, 
és korábban is téves feltételezések-
re alapozta a vádakat.

Megcáfolt vádak

A két elöljárót a 2015 április végén 
végrehajtott házkutatások után vet-
ték őrizetbe, majd bűnügyi felügye-
let alá kerültek. A tisztségviselőket 
azzal vádolták, hogy megkárosítot-
ták a Hargita és Kovászna megyei 
ortodox püspökséget, amikor a Sapi-
entia egyetemnek kiadott építkezési 
engedély kibocsátásakor nem vet-
ték fi gyelembe az ortodox templom 
műemlék jellegét – ezt kérdésünkre 
még akkor cáfolta Andrei Moldovan, 
Kovászna és Hargita megye ortodox 
püspöke. A polgármestert és alpol-
gármestert érintő második vádpont 
szerint 2007 és 2011 között Ráduly 
és Szőke több alkalommal hagyott 
jóvá indokolatlan kifi zetéseket egy 
kataszteri felméréseket elvégző cég 
számára anélkül, hogy ezeket törvé-
nyes módon átvették volna. A vádak 
között szerepelt, hogy jogosulatla-
nul használták országon belüli ki-
szállásra a hivatali gépkocsit, Szőke 
esetében egy ingatlanbérleti szer-
ződés törvénytelennek vélt módosí-
tása, illetve a taplocai borvízforrás 
melletti parkot elkészítő cégnek 
egy összeg indokolatlan  kifi zetése. 
A per tárgyalását a DNA kérésére 
azért helyezték át a Maros Megyei 
Törvényszékre, mert a vádhatóság 
fenntartásokat fogalmazott meg a 
Hargita Megyei Törvényszék bírái-
nak pártatlanságával kapcsolatban. 
Az elöljárók végig kitartottak ártat-
lanságuk mellett, és elutasították az 
ellenük felhozott vádakat, a tanúk 
vallomásai is ezt erősítették meg.

Ráduly Róbert Kálmánt (balról) 
és Szőke Domokost (jobbról) 
a Maros Megyei Törvényszék 
felmentette
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ISZLAI KATALIN

M ost már biztos, hogy nem lesz
csíki kihívója Borboly Csabá-

nak a közelgő helyhatósági válasz-
tásokon: az RMDSZ csíki területi 
küldötteinek tanácsa pénteki ülésén 
54 igen szavazattal Borboly Csabát 
jelölte Hargita Megye Tanácsa veze-
tőségébe. A 61 szavazat között 3 nem 
és 4 érvénytelen voks volt – olvasha-
tó a szerkesztőségünkbe eljuttatott 
közleményben. A csíki jelölés azon-
ban nem jelenti azt, hogy Borboly 
biztosan a tanácselnöki pozíciót pá-
lyázhatja meg. Az RMDSZ minipar-
lamentje, a Szövetségi Képviselők 
Tanácsa (SZKT) által nemrég elfo-
gadott határozat ugyanis egyebek 
mellett előírja, hogy megyei szinten 
kell meghozni a döntést a megyei 
tanácselnök és az alelnökök tekinte-

tében. Mivel három területi szervezet 
van Hargita megyében (a csíki, az 
udvarhelyi és a gyergyói), a három 
vezetőségi pozíciót egyenlően kell 
elosztani közöttük. A megállapodás 
szerint a három térség jelöltjeinek 

tárgyalniuk kell egymással, és kö-
zösen kell eldönteniük, ki melyik 
pozícióért indul. Bíró Barna Botond, 
az RMDSZ udvarhelyszéki szerveze-
tének elnöke egy minapi sajtótájé-
koztatón kijelentette, nem mondtak 
le soha arról az igényükről, hogy a 
tanácselnöki tisztségre javaslatot te-
gyenek. Azt azonban hozzátette, az 
udvarhelyszéki szervezet tárgyaló-
képes. Az RMDSZ gyergyószéki szer-
vezete ennél egyértelműbben fejezte 

ki január végén, hogy igényt tart 
arra, hogy az általa javasolt személy 
legyen az RMDSZ jelöltje a megyei 
önkormányzat elnöki tisztségére. 
Barti Tihamér, a területi szervezet 
elnöke akkor úgy fogalmazott, „a 
gyergyószéki területi szer-
vezet egyöntetűen egyetért 
abban, hogy ragaszkodunk 
ahhoz, hogy mi állítsunk je-
löltet”. Végül azt is érdemes 
megemlíteni, hogy az elnö-
köt az éppen aktuális válto-
zat szerint nem közvetlenül 
a szavazópolgárok, hanem 
a frissen megválasztott me-
gyei tanács tagjai választják 
maguk közül. Ahhoz, hogy Borboly 
ismét elnök lehessen, nem utolsósor-
ban az is szükséges, hogy az RMDSZ 
megszerezze a testület többségét. 
Különben politikai alkukra kénysze-
rül más pártokkal.

Csíkból Borboly Csabát jelölték
Házról házra járnak
Mozgóurnás előválasztás lesz 
Gyergyószentmiklóson – ismer-
tette a városi szervezet csütör-
töki döntését Barti Tihamér, az 
RMDSZ Gyergyó Területi Szerve-
zetének elnöke. Az előválasztás 
alapján áll majd össze a június-
ban esedékes önkormányzati 
választásokra indított képviselő-
jelöltek rangsora. Ez azt jelenti, 
hogy március 5–12. között végig-
járják a várost, és felkeresik az 
embereket, illetve megkérdezik, 
hogy véleményt kívánnak-e 
nyilvánítani a jelöltállítás kérdé-
sében. Ezt megelőzően, február 
20-ig kell jelentkezzenek a helyi 
RMDSZ-irodánál akik önkor-
mányzati képviselők lennének, 
vagy épp a polgármesteri széket 
szeretnék megszerezni. Ott 
vehetik át azokat az űrlapokat, 
amelyekre a voksoláson való 
induláshoz szükséges támogató 
aláírásokat kell gyűjteniük. A 
képviselőségre pályázóknak 
130, a polgármesteri tisztséget 
megcélzóknak pedig 400 szignót 
kell összegyűjteniük. (G. I.)

• RÖVIDEN

• Borboly Csabát jelölte Hargita Megye Tanácsa ve-
zetőségébe a csíki RMDSZ a Területi Küldöttek Taná-
csának (TKT) pénteki gyűlésén. A jelenlegi megyeita-
nács-elnök 54 szavazatot zsebelt be a 61-ből.

Jók a mutatói. A szavazáson 
Borboly Csaba (balról) a voksok 
jelentős részét bezsebelte
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