
A polgári perek vonatkozásában a következő főbb irány-
vonalakat lehet azonosítani: közigazgatási intézkedések 
felfüggesztése vagy törlése, kihágás miatti panasztétel, 
bírság helyettesítése közmunkával, földterületeket 
érintő perek, államfői rendeletek, államosított ingatlano-
kat érintő peres ügyek, bírósági végrehajtási procedúra 
megfellebbezése, illetve elévülés megállapítása.
A közigazgatási perekre legjellemzőbbek a követke-
zők: közigazgatási jellegű intézkedések felfüggesz-
tése vagy törlése, közbeszerzések, a közalkalma-
zottak státusára vonatkozó törvény szerinti perek, 
illetve a törvényes kötelezettségek betartására, 
betartatására vonatkozó perek.

A családot és kiskorúakat érintő perek esetében 
értelemszerűen legszámottevőbbek a válóperek, 
ezen belül pedig a gyerekes családok válóperei, 
melyekhez köthetők a láthatási idő megszabására 
irányuló eljárások. Emellett megemlíthetők az apa-
ság megállapítását célzó, illetve a gyerek születésé-
nek megkésett nyilvántartásba vétele miatt indított 
perek.
Csődeljárási perekben az önkormányzat minden 
esetben felperesi, hitelezői minőségében szerepel.
A kereskedelmi perek esetében az önkormányzat 
alperesként adósként, vádlott félként, felperesként 
pedig hitelezőként szerepel.

2019.  JÚLIUS 22. ,  HÉTFŐI I K I L Á T Ó    

Dan Tanasă. Nincsen olyan magyar önkormányzat, melyet ne perelt volna ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

Egy önkormányzat perekben III. 
– Csíkszereda

Csíkszereda Megyei Jogú Város (be-
osztott falvak: Hargitafürdő, Zsö-
gödfürdő és Csiba) az egykori Csík-
szék, majd Csík vármegye, ma pedig 
Hargita megye székhelye. A 2011-es 
népszámlálás szerint 38 966 lakosa 
van, ennek 78,55 százaléka magyar, 
16,78 százaléka román, 4,67 százalé-
ka pedig egyéb nemzetiségű. A város 
polgármestere az RMDSZ színeiben 
2004-ben megválasztott Ráduly Ró-
bert Kálmán, őt két, szintén RMDSZ-
es alpolgármester segíti munkájában. 
Az önkormányzati képviselő-testület 
19 tagú (13 RMDSZ, 3 EMNP, 2 PNL, 1 
PSD), akik hat szakbizottságban fejtik 
ki tevékenységüket.

A városnak összesen 2193 perét 
vizsgáltuk, ezek közül 490 az önkor-
mányzatot, 1415 a várost mint közigaz-
gatási egységet, 288 pedig a polgár-
mestert érintette elsődlegesen.

Adatok dzsungelében 
– így pereskedik a székely
• Egy önkormányzat tevékenységének jelentős fokmérője lehet a 
hozzá fűződő perek száma és ezek elemzése – de természetesen 
csak akkor, ha hozzáértő szemek fürkészik át a száraz számsorokat. 
Ezekből sok minden kiolvasható, nem véletlenül lett divatszakma az 
adatokkal való kereskedés, vagy azok elemzése. Mi ezt most szak-
értőnkre bíztuk, aki Csíkszereda és Székelyudvarhely statisztikáit 
tekintette át.

Kiemelt peres ügyek 
Csíkszeredában

Dan Tanasă
Dan Tanasă román „civil” jogvédő 
ámokfutásáról mindenki hallott, mi is 
írtunk részletesen az általa kezdemé-
nyezett perekről a Kilátó 2019. januári 
számában, illetve az áprilisi Kilátóban a 
Gyergyószentmiklóst és Kézdivásárhelyt 
érintő pereiről. Úgy tűnik, hogy szülő-
városa, Sepsiszentgyörgy mellett egyik 
kedvence Csíkszereda, illetve annak 
polgármestere. A Tanasă vezette Mél-

tóságért Európában Polgári Egyesület 
(Asociația Civică pentru Demnitate în 
Europa) eddig több mint 200 pert indított 
magyar önkormányzatok és azok elöljá-
rói ellen szimbólum- és anyanyelvhasz-
nálat, illetve bírósági rendeletek be nem 
tartása miatt.

Tanasă több pert is indított Ráduly 
Róbert polgármester ellen, a legfonto-
sabbak a következőket érintették:

• a városi művelődési ház közelében 
elhelyezett székely és városzász-
lók eltávolítása;

• a városháza homlokzatán és a ta-
nácsteremben elhelyezett székely 
és városzászlók eltávolítása, il-
letve a zászlók levétele után a ta-
nácsteremben elhelyezett molinók 
eltávolíttatása;

• a Városháza felirat eltávolítása;
• forgalmi és egyéb köztéri táblák 

nyelvi sorrendje (település megne-
vezését, a fi zetéses parkolást jelző, 
illetve az egyéb köztéri ismeretter-
jesztő táblák esetében);

• a város román lakosságának hát-
rányos megkülönböztetése azál-
tal, hogy a magyar nyelv ismeretét 
is megkövetelte bizonyos önkor-
mányzati állások betöltésekor.

Az első három esetben Tanasă bepe-
relte a polgármestert jogerős bírósági/
törvényszéki határozat be nem tartása 
miatt is, a városi művelődési ház mel-
lett elhelyezett székely és városzászlók 
ügyében hozott döntés be nem tartása 
esetében a Marosvásárhelyi Tábla-
bíróság 75 130 lej (az országos bruttó 
minimálbér húsz százaléka minden 
nap késedelemért) bírságra kötelezte 
Rádulyt. A polgármester perújrafelvé-
telt kért (ugyanis a Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület elnöke nem 
rendelkezett képviseleti minőséggel), 
ezt azonban a Hargita Megyei Törvény-
szék elutasította.

Korrupciós botrány(ok)
A Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
és Szőke Domokos alpolgármester ellen 
az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) kezdeményezésére 2015 tavaszán 
indított eljárásban a polgármestert há-
romrendbeli hivatali visszaéléssel és 
összeférhetetlenséggel, az alpolgármes-
tert pedig négyrendbeli hivatali vissza-
éléssel és okirat-hamisításra való felbuj-
tással vádolták. Ellenük egyebek közt az 
a vád, hogy jogosulatlanul használták a 
hivatali (közpénzből fenntartott) autót, 
hogy vitatható módon adtak a Sapien-
tia-egyetemnek építkezési engedélyt 
(hiányos dokumentáció alapján), illetve 
hogy indokolatlan kifi zetéseket eszkö-
zöltek egy kataszteri felméréseket végző 
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