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A Hargita megyei törvényszék 
elutasította a Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) 
arra vonatkozó keresetét, hogy 
határozza meg, mekkora ösz-
szegű pénzbírságot kell fi zetnie 
Korond polgármesterének. 
Katona Mihályra korábban a 
marosvásárhelyi ítélőtábla rótt 
ki bírságot, de összeg megálla-
pítása nélkül.

 » KOVÁCS ATTILA

A korondi Községháza felirat 
eltávolításával kapcsolatos 
eltérő értelmezés miatt sport-

nyelven azt is mondhatnánk, hogy 
a labda ide-oda pattog a Hargita me-
gyei törvényszék és a marosvásárhe-
lyi ítélőtábla között. A törvényszék 
legutóbbi, múlt héten kihirdetett 
ítélete, akárcsak a korábbi perben, 
most is a korondi polgármester szá-
mára kedvező, ellentétben az ítélő-
táblával, amely idén megbírságolta 
a Hargita megyei elöljárót. Katona 
Mihályt áprilisban jogerősen ítélték 
rekordösszegű bírság kifi zetésére, 
mert az ítélőtábla szerint elmulasz-
totta végrehajtani a Községháza fel-
irat eltávolítására vonatkozó bírósá-
gi végzést. A szeptemberben indított 
újabb bírósági eljárás során a Dan 
Tanasă vezette egyesület azt kérte a 
Hargita megyei törvényszéktől, hogy 
határozza meg a polgármester által 
fi zetendő bírság és késedelmi kamat 
pontos összegét. A törvényszék ezt a 
beadványt elutasította.

A történet kulcskérdése a Község-
háza felirat eltávolításának elmu-
lasztása miatti bírság eltérő értelme-
zése a Hargita megyei törvényszék 
és a marosvásárhelyi ítélőtábla 
részéről. 2016-ban született jogerős 
ítélet a felirat levételéről az ADEC 
kezdeményezésére, amit végre is 

hajtottak. Mivel a marosvásárhe-
lyi ítélőtábla akkor azzal indokolta 
döntését, hogy a községháza román 
megfelelője nem a „primăria”, ha-
nem „casa comunală” vagy „casa 
comunei”, 2017-ben új feliratot tet-
tek ki, amelyen Primăria helyett 
Casa Comunală szerepelt a Község-
háza fordításaként. Emiatt az ADEC 
újabb pert indított Katona Mihály 
ellen, azt kérve a bíróságtól, hogy 
kötelezzék a községvezetőt pénz-
bírság kifi zetésére az első jogerős 
ítélet végrehajtásának elmulasztása 
miatt, noha az megtörtént. A Har-
gita megyei törvényszék tavaly de-

cemberben úgy rendelkezett, hogy 
a polgármester köteles a bruttó mi-
nimálbér 20 százalékának megfele-
lő pénzbírságot fi zetni minden nap 
késlekedésért, miután az a végzés 
jogerőssé válik. Mivel a vitatott fel-
iratot januárban levették, a község-
vezető így mentesült volna a bírság 
kifi zetése alól – a most hozott ítélet 
indoklásaként is ezt a végzést jelöl-
ték meg. Az egyesület fellebbezé-
se után viszont idén áprilisban az 
ítélőtábla úgy döntött, hogy 2016. 
október 21-től kell számítani a bírsá-
got – amikor az első jogerős ítéletet 
kihirdették. Az ADEC számára napi 
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Nem állapították meg a rekordbírságot

Ha a falak beszélni tudnának. Ma már csak emlék a felirat a korondi községházán
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100 lejes késedelmi kamat kifi zeté-
sét is megítélték, szintén a jelzett 
időponttól számítva. A bírság a jel-
zett időszakban érvényes országos 
bruttó minimálbért véve alapul 
mintegy 280 000 lejt jelenthet, a 
késedelmi kamatként felszámolt, 
az egyesületnek fi zetendő összeg 
pedig elérheti a 80 000 lejt. Mivel 
most nem sikerült meghatároztat-
nia a bírság összegét, az ADEC-nek 
lehetősége nyílik ismét fellebbezni 
az ítélőtáblánál. A községvezető 
kérdésünkre azt mondta, most 
nem szeretne nyilatkozni, megvár-
ja a jogerős bírósági ítéletet.

 » A történet 
kulcskérdése a 
Községháza fel-
irat eltávolításá-
nak elmulasztása 
miatti bírság el-
térő értelmezése 
a Hargita megyei 
törvényszék és 
a marosvásár-
helyi ítélőtábla 
részéről. 

 » B. K. B.

Egységesen kiáll Kulcsár-Terza 
József  mellett a Magyar Polgári 

Párt (MPP) háromszéki szervezete. 
Mint ismeretes, az MPP-s parlamen-
ti képviselő a sajtónak kiszivárgott 
levélben fordult Mezei János párt-
elnökhöz, amelyben a párton belüli 
tárgyalások elkezdését szorgalmaz-
ta, és magyarázatot kért arra vonat-
kozóan, hogy Mezei állítólag titkos 
megállapodást kötött a Szociálde-
mokrata Párttal (PSD).

A háromszéki szervezet tegnapi 
sajtótájékoztatóján elhangzott, egy-
ségesen kiállnak amellett, hogy vé-
get kell vetni a „kizárósdinak”, visz-
sza kell állítani a törvényességet a 
párton belül. „Erőszakos hatalomát-
vétel, felelőtlenség, nyomásgyakor-
lás, szabálytalanság, tiszteletlenség 
jellemzi az MPP elmúlt időszakát. A 
demokrácia elvének megcsúfolása 
az, ahogyan Mezei János vezeti a 

pártot” – szögezte le Csáki Attila, az 
MPP megyei szervezetének elnöke.

A háromszéki MPP-sek egyúttal 
Csomortányi Istvánnak, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnökének is üzen-
tek. „Jobban ismerem az MPP-t, 
mint Csomortányi István, ez a párt 
nem úgy tagozódik, hogy nemze-
ti oldal és RMDSZ-es oldal, hanem 
van, aki fontosnak tartja a párt alap-
szabályzatának betartását, és van, 
aki szemet huny a törvénytelensé-
gek felett” – mondta Pethő István, 
a párt országos választmányának 
időközben leváltott elnöke. Azt is le-
szögezték a Kulcsár-Terza levelének 
valóságtartalmához kétség sem fér, 
a politikus mindig erőteljesen kiállt 
a nemzeti ügyek mellett. „Mezei Já-
nos elnöksége alatt egyetlen lépést 
sem tett a székelyföldi autonómia 
érdekében, nem méltó arra, hogy 
ezt a pártot vezesse, hiszen ez volt 
az eredeti cél” – mondta Benkő Ár-
pád elnökségi tag.

Mélyülő ellentét az MPP-ben
 » BÍRÓ BLANKA

A Bákó megyei prefektus azonnali 
menesztését követeli a hivatásos 

feljelentőként és perelőként elhíresült 
Dan Tanasă által bejegyzett Méltó-
ságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC). Tanasă a blogján tette közzé, 
hogy egyesülete Ludovic Orban mi-
niszterelnökhöz fordult, követelve, 
hogy azonnali hatállyal menessze 
Valentin Ivancea Bákó megyei prefek-
tust „a Magyarországnak tett szolgála-
tai” miatt. Azzal érvel, hogy az úzvölgyi 
haditemető kapcsán a prefektus olyan 
intézkedéseket foganatosított, melyek 
nem teszik méltóvá a román állam 
közméltósági tisztségének viselésére, 
ezek alapján inkább Magyarországon 
kellene tisztséget betöltenie. „Ivancea 
tudatosan választotta, hogy ebben az 
ügyben Magyarország érdekeit szolgál-
ja, és Románia érdekei ellen cseleked-
jen. Választhatta volna a párbeszédet, 
Románia érdekeinek és az Úzvölgyé-

ben elesett román hősök emlékének 
védelmét. De nem ezt az utat válasz-
totta. Nem tölthetsz be egy közméltó-
sági tisztséget a román államban, ha 
nem cselekszel jóhiszeműen Románia 
érdekében” – olvasható Dan Tanasă 
állásfoglalásában. A magyarellenes lé-
péseiről közismert blogger egyesülete 
azt követeli Románia kormányától és a 
Bákó megyei prefektúrától, hogy azon-
nal vonja vissza a dormánfalvi önkor-
mányzat és polgármester ellen indított 
bírósági kereseteket, és a párbeszéd 
útján találjanak megoldást az úzvölgyi 
haditemetőben nyugvó román hősök 
emlékének tiszteletben tartására. Bákó 
megye prefektusa a bíróságon két ke-
resetet nyújtott be Dormánfalva ellen, 
megtámadva az Úzvölgyére kiállított 
építkezési engedélyt, illetve azt a két 
határozatot, melyekkel a község köz-
vagyonába vették a haditemetőt. A bí-
róság semmisnek nyilváníthatja ezeket 
a dokumentumokat, ha megállapítja, 
hogy nem törvényesek.

Tanasă menesztené a bákói prefektust

 » Dan Ta-
nasă arra kérte 
Ludovic Orbant, 
azonnali hatály-
lyal menessze 
Valentin Ivancea 
Bákó megyei 
prefektust „a 
Magyarország-
nak tett szolgála-
tai” miatt.




