
Zsolt
Sticky Note
EN: Shows, that the defendant did not implement a final judgment, so in his opinion committed the crime of abuse of service.HU:Rámutat, hogy az alperes nem hajtott végre egy jogerõs bírói ítéletet, ami véleménye szerint azt jelenti, hogy hivatali visszaélést követett el. 

Zsolt
Sticky Note
EN:Asks the court to observe, that in his report, the police officer made two false allegations, namely that the prefect asked in his circular letter the mayors of the county to place plates with bilingual place names at the entrances and exits of the settlements, and that in his reply the mayor of Toplita/Maroshéviz affirmed, that such plates are placed in his city. Opposite to these, in the circular letter the prefect only asked information from the mayors, while the mayor of Toplita/Maroshéviz replied, that there are no such plates at the entrances and exits of the city.HU:Kéri a bíróságot hogy állapítsa meg, hogy a rendõri jelentésben két hamis állátás tálálható, nevezetesen hogy a prefektus a körlevelében felszólította a megye polgármestereit, hogy helyezzenek el kétnyelvû névtáblálakat a települések bejárataihoz és kijáratahoz, illetve hogy Maroshéviz polgármestere azt válaszolta, hogy városában vannak kétnyelvû névtáblák. Ezzel szemben az igazság az, hogy a körlevélben a prefektus csak tájékoztatást kért, a maroshévizi polgármester pedig azt válaszolta, hogy a város bejáratainál nincsenek kétnyelvû névtáblák.   





Zsolt
Sticky Note
EN:Andrei Jean-Adrian, in his official capacity as prefect of Harghita county sent the circular letter no. 1782/03.02.2016 to all the mayors of the county, in which he expressly requested them to fulfill the provisions of Government Decision 1206/2001 regarding the rights of the national minorities. At point 6. of that letter is mentioned expressly that the name plates at the entrances and exits of the settlement should be inscribed bilingual.HU:Andrei Jean-Adrian, prefektusi minõségében még a büntetõ panasz benyújtása elõtt elküldte az 1872/03.02.2016-os számú körlevelet a megye minden polgármesterének, s s abban tételesen azt kérte tõlük, hogy ültessék gyakorlatba az 1206/2001-es Kormányhatározatnak a kisebbségi jogokra vonatkozó elõírásait. Ennek a levélnek a 6. pontjában pedig tételesen az áll, hogy a települések bejáratainál és kijáratainál kétnyelvû névtáblákat kell elhelyezni. 

Zsolt
Sticky Note
EN:With reference to the situation in the city of Toplita mentioned in the complaint, in official letter no. 2174/15.02.2016 the mayor of the city informs the Prefect of Harghita County that at the entrances and exits of the settlement are placed name-plates with bilingual inscription.HU:A maroshévizi helyzettel kapcsolatban, amire a panasz is hivatkozik, a város polgármestere 2174/15.02.2016-os átiratában arról tájékoztatta Hargita megye Prefektusi Hivatalát, hogy a település bejárainál és kijáratainál kétnyelvû névtáblák vannak elhelyezve. 



Zsolt
Sticky Note
EN:Rejects as unfounded the complain of Árus Zsolt István...HU:Megalapozatlanként viszautasítja Árus Zsolt István panaszát...




