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• A 4-es számú katonai 
rendelet értelmében 
március végétől kézfer-
tőtlenítő-adagolókat 
szereltek fel minden 
tömbház bejáratához. A 
feltöltésük ideig-óráig 
működött, most azon-
ban a csíkszeredai 
tömbházak nagy ré-
szében üresen állnak a 
berendezések.

KORPOS ATTILA

A rendelet értelmében a pol-
gármesteri hivatalok köte-
lezettsége volt a kézfertőt-

lenítő berendezések felszerelése és 
feltöltése, csakúgy mint a lépcsőhá-
zak fertőtlenítése. A három alkalom-
mal megismételt fertőtlenítés során 
az említett adagolók is feltöltésre ke-
rültek. A rendelet értelmében a fel-
töltés a továbbiakban a lakószövet-
ségek hatáskörébe tartozik. Azóta 
rengeteg csíkszeredai tömbházban 
üresen állnak az adagolók. 

Nem kaptak értesítést

A Kőrösi Csoma Sándor Lakástulaj-
donosok Szövetségénél érdeklődve 
meglepetten nézett ránk az elnök: 
semmilyen értesítést nem kaptak az 

adagolók feltöltésével kapcsolatban. 
Úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy 
a hivatalos szabályozás elkerülte 
volna a fi gyelmüket, hiszen a város 
legtöbb részén ugyanúgy üresek a 
berendezések. Az idős úr elmondta, 
eddig a lakók részéről sem érkez-
tek panaszok, hogy miért üresek 
az adagolók. Hozzátette, ameny-
nyiben a lakók igénylik, ők minden 
hónapban feltöltik azokat, hiszen 
nagyobb kiszerelésű fertőtlenítőszer 

megvásárlása esetén minimális lesz 
a lakónkénti hozzájárulás. „Nem le-
het tudni, kinek is lenne a feladata 
feltölteni. Hozzánk nem érkezett 
semmilyen formában rendelet vagy 
felkérés ezzel kapcsolatban” – tud-
tuk meg a Csíki Lak Kft .-nél is. A 
cég illetékese hozzátette, az első 
három feltöltést a hivatal alkalma-
zottai mindenhol elvégezték, majd 
valóban úgy szóltak a hírek, hogy 
a lakószövetségi társulásoknak kell 

biztosítaniuk azok utántöltését. 
A társulások adminisztrációjával 
foglalkozó cégnél elmondták, hoz-
zájuk is érkeztek megkeresések a 
lakószövetségi elnököktől, hogy 
útbaigazítást kérjenek a feltöltéssel 
kapcsolatosan, de hivatalos formá-
ban a cég sem kapott még erről szó-
ló határozatot, törvényt vagy felszó-

lítást. „Nem lenne megterhelő, ha 
valóban a lakószövetségek kellene 
feltöltsék ezeket az adagolókat. Nem 
gondolom, hogy pénzügyi probléma 
lenne a háttérben, nagyságrendileg 
1–2 lej körül mozogna az az összeg, 
amely pluszköltséget jelentene a 
lakóknak havonta. Más városok-
ban összetörték vagy megrongálták 
őket. Nálunk szerencsére nagyrészt 
épek a berendezések, csak kár, hogy 
nincs meghatározva a jogi keret, 
hogy ki és mit kellene csináljon ve-
lük” – válaszolták a tizennégy lakó-
szövetségi társulást tömörítő cégnél.

Ahol saját kezükbe vették

A Müller László utcai lakószövetség-
hez több mint egy tucatnyi tömbház 
ügykezelése tartozik. A társulás 
elnöke érdeklődésünkre el-
mondta, ők nem is várták 
meg, hogy bármilyen felké-
rés érkezzen ezzel kapcso-
latban: a három hivatalos 
feltöltés után havi fél liter al-
kohol alapú gyógyszeszt tesz-
nek az adagolókba, és nátri-
um-hipoklorit (hypo) hatóanyagú 
fertőtlenítővel kezelik a lépcsőháza-
kat. Mint kiemelte, ők az első pilla-
nattól olyannyira komolyan vették 
a rájuk háruló kötelezettségeket, 
hogy meg sem várták az első hivata-
los feltöltést, az adagolókat a felsze-
relést követően rögtön feltöltötték 
egészségügyi gyógyszesszel. „Az 
számunkra sem tiszta, hogy meddig 
kell újból és újból feltöltsük őket, de 
mint hallottam, kevés tömbház van 
a városban, ahol hasonlóan járnak 
el” – közölte az elnök.

Nem tudni, kinek a hatásköre
A lépcsőházakban üresen állnak a kézfertőtlenítő-adagolók

Sok lakó hozzászokott a belé-
pést követő kézfertőtlenítéshez. 
Most „üresben” nyomogatják
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KOVÁCS ATTILA

E lső alkalommal tárgyalták volna 
a Maros Megyei Törvényszéken 

szerdán a pert, erre azonban még 
várni kell, több vádlott jogi képvi-
selője ugyanis időközben halasztá-
si kérelmet nyújtott be, mivel nem 
tudtak megjelenni. Ennek legfőbb 
oka Sergiu Bogdan, Borboly Csaba 
ügyvédje szerint, hogy a bíróság 
saját kezdeményezésre jelölte ki a 
tárgyalás időpontját anélkül, hogy 
előzetesen egyeztetett volna az ügy-
védekkel. Mivel a 13 vádlott, az ügy-
ben érintett cégek, illetve intézmény 
jogi képviselői számára korábban 
még előzetes egyeztetés után is ne-
héz volt megfelelő időpontot találni, 
a jelen helyzetben több ügyvéd sem 
tudott megjelenni, és ezt jelezték is 

a bíróságnak, amely júliusra jelölt ki 
új tárgyalási napot. A per tárgyalá-
sának áthelyezéséről a Marosvásár-
helyi Ítélőtábla döntött májusban, 
mivel a Hargita Megyei Törvényszé-
ken nincs megfelelő számú büntető-

bíró – egyik, hosszú ideje itt dolgozó 
bíró személyes érintettség miatt nem 
vezethette a tárgyalást, a többiek 
viszont sűrűn váltották egymást, 
rendkívüli módon lassítva a bírósági 
eljárást.

Elhúzódó eljárás

Az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) 2013-ban vádolta meg a 
Hargita megyei önkormányzat elnö-
két, Borboly Csabát közérdek ellen el-
követett többrendbeli hivatali vissza-
éléssel, magánokirat-hamisításra való 
többrendbeli felbujtással, ha-
misított közokirat felhasz-
nálására való felbujtással, 
közokirat-hamisítással, illet-
ve rágalmazó feljelentéssel, 
vele együtt további tizenkét 
személyt küldtek a vádlottak 
padjára. A DNA szerint a vádlot-
tak két megyei út – a Felsőboldogfal-
vától Erdővidékre vezető 131-es és a 
Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es 
– egy-egy szakaszának felújítása so-
rán több mint 4,8 millió lejjel károsí-
tották meg Hargita megyét.

Halasztással kezdődött a per az új helyszínen is
• Miután a Maros Megyei Törvényszékre helyezték át a Borboly Csaba és tizenkét 
másik személy ellen indult büntetőper tárgyalását, az első beütemezett időpontban 
halasztásra volt szükség – az ügyvédek egy része nem tudott megjelenni.

A Maros Megyei Törvényszéken 
folytatják a per tárgyalását
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Szünetel 
a vízszolgáltatás
A Harvíz Rt. tájékoztatása 
szerint ma és holnap 9–17 óra 
között az időjárás függvényében 
végzett javítások miatt szünetel 
a vízszolgáltatás Csíkszere-
dában, a Hunyadi János utca 
29–45. és a Tető utca 4–20. szá-
mok alatt, valamint a Csütörtök 
utca 23. szám alatt. 

Közeleg a határidő
Június 30-án lejár a helyi adók 
és illetékek kedvezménnyel 
való törlesztésének határide-
je. Egy részletben való törlesz-
tés esetén Csíkszeredában a  
magánszemélyek az említett 
határidő előtt 10 százalékos 
kedvezménnyel fizethetik 
be az épület-, a telek- és a 
gépjárműadót. Jogi személyek 
esetében a kedvezmény az 
épületadóra vonatkozik – hív-
ta fel a figyelmet a polgármes-
teri hivatal.
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