Hargita Megye Tanácsa

Visszakozik Neamț megye?
Eltávolították augusztus 14-én a mintegy 24 négyzetméteres hirdetőtáblát a Neamț megyeiek, de
azt tartó oszlopokat egyelőre ott hagyták! A Neamț megyeiek által megyehatárnak tartott pontnál
mintegy öt napja elhelyezett tábla fölállítása ellen Hargita Megye Tanácsa tiltakozott a jelek
szerint, eddig eredményesen, de itt nemcsak a tábláról van szó, hanem a végérvényesen pontos
határ meghatározásáról, első sorban.
Hargita Megye Tanácsa illetékesei augusztus 12-én szálltak ki a helyszínre megállapítani azt a kész
tényt, hogy a Neamț megyeiek - annak ellenére, hogy a két megye vezetőinek közös megbeszélésén
az az egyezség született, miszerint a helyzet jogi tisztázásáig minden marad a régben, feltűnő
turisztikai célú hirdetőtáblát állítottak fel ott, ahol szerintük a megyehatár húzódik. A megyei tanács
főépítészi hivatala erről helyszíni jegyzőkönyvet készített (mellékelve).
Hargita Megye Tanácsa szakembereinek helyszíni jegyzőkönyve szerint és az ügyben érintett Békásszoros – Nagyhagymás Nemzeti Park illetékesének beszámolója során kiderült, hogy az újonnan
felállított tábla elhelyezéséhez a felállítók nem rendelkeztek jóváhagyással sem a nemzeti park
részéről, sem építkezési engedéllyel a gyergyószentmiklósi városi tanács részéről.
Hargita Megye Tanácsa azonnal átiratban kérte a kialakult helyzet azonnali kezelését a Hargita
megyei prefektusi hivataltól és a Nemzeti Útügyi Hatóságtól egyaránt, hiszen a szóban forgó
területen illetékes Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal megmagyarázatlan okokból hosszú
ideje elhanyagolta a jogi ellenlépések megtételét.
Örvendek, hogy azonnali fellépésünk amely arra törekedett a jogszabályok betartásával szerezzünk
érvényt igazunknak, eddig eredményes volt, de ugyanakkor sajnálatos az a passzivitás, amivel a
Gyergyószentmiklós polgármestere kezeli ezt az ügyet, hiszen a táblaügyben sem reagáltak, mi több
nem vonták felelősségre a szomszédos megye önkormányzatát azért sem, hogy két héttel a
táblaállítást megelőzően - anélkül, hogy építkezési engedéllyel rendelkeznének a városi tanács
részéről - pihenőhelyet alakítottak ki Gyergyószentmiklóstól 29 kilométerre egy olyan parkoló
területén, amely Gyergyószentmiklós közigazgatása alá tartozik – mondta Borboly Csaba
megyeitanács-elnök. Ugyancsak érthetetlen az a tény, hogy a Békás-szorosban kereskedelmi
tevékenységet folytató, megyénkbeli korondi árusok miért Békás-szoros település
önkormányzatának fizetik az adót és kereskedelmi illetékeket Gyergyószentmiklós helyett – tette
hozzá Hargita Megye Tanácsának elnöke.
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