
Gy
er

gy
ós

zé
k

pe
re

sk
ed

és
2 0 2 0 .  N O V E M B E R  1 9 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K2 A K T U Á L I S #törvényszék  #hóeke  #hírek

• Érvénytelenítette 
a Maros Megyei Tör-
vényszék a Borboly 
Csaba és tizenkét 
másik személy ellen 
2013-ban indult bün-
tetőperben a Hargita 
Megyei Törvényszék 
által az utóbbi évek-
ben lefolytatott ösz-
szes eljárást. A folyta-
tás mikéntjéről ezután 
születik döntés.

KOVÁCS ATTILA

Miután Borboly Csaba egyik 
védőügyvédje legutóbb 
azt kérte a bíróságtól, álla-

pítsa meg, hogy a korábbi tárgya-
lásokat, amelyeket a Hargita Me-
gyei Törvényszéken tartottak, nem 
korrupciós ügyekre szakosított 

bírók vezették, a pert jelen-
leg tárgyaló Maros Megyei 
Törvényszék elfogadta ezt 
a beadványt. A tegnapi tár-
gyalási napon ismertetett 
határozat szerint a 2016 óta 
a Hargita Megyei Törvény-

széken lefolytatott összes el-
járás és döntés érvényét veszíti, 

beleértve a tanúk meghallgatását 
is – közölte érdeklődésünkre Ser-
giu Bogdan. Borboly ügyvédje sze-
rint az általuk megjelölt bírák nem 

rendelkeztek a korrupciós ügyek 
tárgyalásához szükséges szakosí-
tással, ahogy ezt már korábban is 
kifogásolták. „Ennek a döntésnek 
több következménye lesz, a tanú-
meghallgatások mellett minden 
eljárás érvénytelenné válik, és az 
ügycsomóból is kikerül, ezért azt 
újra kell rendezni” – emlékeztetett. 
Hozzátette, a bíróságnak arról is 
kell döntenie, hogy a pert melyik 
résztől kell újrakezdeni. A bírósági 
eljárás tárgyalását idén májusban 
azért helyezték át a Hargita Megyei 
Törvényszékről Marosvásárhelyre, 

mert előbbi intézmény nem rendel-
kezett a tárgyalás vezetésére alkal-
mas büntetőbíróval.

Elhúzódó eljárás

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta 
meg a Hargita megyei önkormányzat 
elnökét, Borboly Csabát közérdek el-

len elkövetett többrendbeli hivatali 
visszaéléssel, magánokirat-hamisí-
tásra való többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-hamisí-
tással, illetve rágalmazó feljelentés-
sel. Vele együtt további tizenkét sze-
mélyt küldtek a vádlottak padjára. A 
DNA szerint a vádlottak két megyei 
út – a Felsőboldogfalvától Erdővi-
dékre vezető 131-es és a Csíkrákost 
Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy 
szakaszának felújítása során több 
mint 4,8 millió lejjel károsították 
meg Hargita megyét.

Alkalmatlan  bírák
Elfogadták Borboly Csaba ügyvédjének kifogásait

Személyes 
ügyfélfogadás

A csíkszeredai városháza a 
koronavírus terjedése miatt 
továbbra is online ügyintézésre 
bátorítja az adófizetőket. A 
személyes jelenlétet követelő 
ügyekben eljáró személyeket 
előjegyzés után fogadják az 
Adó- és illetékosztály munka-
társai a polgármesteri hivatal 
42-es irodájában (a pénztár 
helyén) keddi és csütörtöki na-
pokon 9–12 óra között. Előze-
tesen bejelentkezni telefonon 
(0266-315 120, 137-es vagy 
125-ös belső) vagy e-mailen 
(impozite@szereda.ro) lehet, 
a kívánt ügytípus (adózandó 
javak bejelentése, adóbizony-
lat-kérés stb.) közlésével.

A Csíki Kamara-
zenekar előadása
November 21-én, szombaton 18 
órától a Csíki Moziban ad kon-
certet a Csíki Kamarazenekar, 
amelyet online lehet követni 
a zenekar Facebook-oldalán, 
illetve Youtube-csatornáján. 
Karmester: Kelemen Barnabás 
(Budapest). Szólisták: Kelemen 
Barnabás Liszt Ferenc-, Kos-
suth-, Bartók-, Pásztory-díjas 
hegedűművész (Budapest), 
Kokas Katalin Liszt Ferenc-dí-
jas brácsaművész (Budapest), 
Kelemen Gáspár hegedűmű-
vész (Budapest). Műsoron 
Mozart- és Bartók-művek.

• RÖVIDEN 

A Hargita Megyei Törvényszéken 
lefolytatott eljárás nagy része 
érvénytelenné vált

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

GERGELY IMRE

„Elmondhatom, hogy teljes mérték-
ben fel vagyunk készülve a télre, a hó 
érkezésére” – jelentette ki György Ist-

ván, a gyergyószentmiklósi 
városháza alárendeltségébe 
tartozó Vitalissima Kft . ve-
zetője. A csúszásmentesí-
téshez szükséges homok, só 
beszerzéséhez a szerződést 
időben megkötötték, és az 

anyag egy része már megér-
kezett. Mint György elmondta, a be-
szállítóval úgy állapodtak meg, hogy 
a a csúszásgátló anyag ütemezetten 

érkezik majd a szükségletek szerint, 
így nem gyűl fel egyszerre akkora 
mennyiség, aminek a tárolása prob-
lémát jelenthetne. Az utakon a janu-
árban megvásárolt Unimog haszon-
jármű dolgozik majd, ez a  két tonna 
csúszásgátlót szállító gép hótolóval 
takarítja az utat, míg hátul a sószóró 
eszköz egyenletesen juttatja az útra a 
homokot, sót. Ez szabályozható, attól 
függően, hogy milyen mennyiségre 
van éppen szükség. A gép is bevetésre 

kész, a napokban ki is próbálták, így 
készen állnak  a péntek éjszakára, 
szombatra várható idei első hóra.

Megosztott feladatok

György István megjegyezte, ha hir-
telen nagyobb mértékű havazás 

lesz, akkor a mellékgazdaság által 
korábban használt hóekét, traktort 
is be lehet vetni az utak megtisztí-
tása érdekében. 

Kérdésünkre válaszolva el-
mondta, hogy az idén felújított 
négy utca (Dózsa György, Rózsa, 
Halász, Építő) takarítása ezen a té-

len várhatóan még nem a Vitalissi-
ma gépeinek feladata lesz, ugyanis 
ezekre még nem került rá a végle-
ges aszfaltréteg, a csatornafedelek 
kiemelkednek az úttestből. Így a 
hóeke használata kárt okozhatna, 
amit jobb lenne elkerülni. Egyéb-
ként míg az utak véglegesen el nem 
készülnek és a város át nem veszi 
ezeket, nem is lehet szó erről – je-
gyezte meg. 

A Vitalissima vezetője elmondta 
még, hogy a járdák ugyan nem az ő 
kezelésükbe tartoznak a hóeltakarí-
tás szempontjából, de a fontosabb, 
forgalmasabb szakaszok takarításá-
ban is szerepet vállalnak. A járdák 
tisztán tartása, csúszásmentesítése 
egyébként a mellékgazdaság fela-
data, ők fogják ezt végezni, ahogy 
a korábbi években is – tudtuk meg 
Len Emil alpolgármestertől. Erre a 
munkára irányítják majd azokat a 
személyeket is, akik szociális se-
gélyt igényeltek, ennek fejében pe-
dig munkát kell végezniük az önkor-
mányzat számára.

Mindenkit biztosítanak: jöhet a hó, felkészültek az eltakarításra
• Megfelelő géppark, csúszásgátló anyag és személy-
zet is rendelkezésre áll ahhoz, hogy amikor szükség van 
rá, elvégezzék a gyergyószentmiklósi utcákon, járdákon 
a hóeltakarítást. Az utak megtisztítása a Vitalissima 
Kft. feladata, a járdákat a mellékgazdaság és a szociális 
segélyben részesülő személyek takarítják.

A hótalanításhoz használt járművet idén 
januárban vásárolták. Bevált
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