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Nem állapítottak meg bírságot
A korondi polgármesternek kedvez az elsőfokú ítélet
• A Hargita Megyei
Törvényszék elutasí-
totta a Méltóságért
Európában Polgári
Egyesület (ADEC) arra
vonatkozó keresetét,
hogy határozza meg,
mekkora összegű
pénzbírságot kell fi-
zetnie Korond polgár-
mesterének. Katona
Mihályra korábban a
Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla rótt ki bírságot,
de összeg megállapí-
tása nélkül.

KOVÁCS ATTILA

A korondi Községháza felirat 
eltávolításával kapcsola-
tos eltérő értelmezés miatt 

sportnyelven azt is mondhatnánk, 
hogy a labda ide-oda pattog a 
Hargita Megyei Törvényszék és a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla között. 
A törvényszék legutóbbi, múlt hé-
ten kihirdetett ítélete, akárcsak a 
korábbi perben, most is a korondi 
polgármester számára kedvező, 
ellentétben az ítélőtáblával, amely 
idén megbírságolta az elöljárót. 
Katona Mihályt áprilisban jogerő-
sen ítélték rekord összegű bírság 

kifizetésére, mert az ítélőtábla 
szerint elmulasztotta végrehajtani 
a Községháza felirat eltávolításá-
ra vonatkozó bírósági végzést. A 
szeptemberben indított újabb bíró-
sági eljárás során a Dan Tanasă ve-
zette egyesület azt kérte a Hargita 
Megyei Törvényszéktől, hogy hatá-
rozza meg a polgármester által fi-
zetendő bírság és késedelmi kamat 

pontos összegét. A törvényszék ezt 
a beadványt elutasította.

Eltérő megállapítások

A történet kulcskérdése a Községhá-
za felirat eltávolításának elmulasz-
tása miatti bírság eltérő értelmezése 
a Hargita Megyei Törvényszék és az 
ítélőtábla részéről. 2016-ban szüle-

tett jogerős ítélet a felirat levételéről 
az ADEC kezdeményezésére, amit 
végre is hajtottak. Mivel a Maros-
vásárhelyi Ítélőtábla akkor azzal 
indokolta döntését, hogy a köz-
ségháza román megfelelője nem a 
„primăria”, hanem „casa comunală” 
vagy „casa comunei”, 2017-ben új 

feliratot tettek ki, amelyen Primăria 
helyett Casa Comunală szerepelt a 
Községháza fordításaként. Emiatt 
az ADEC újabb pert indított Katona 
Mihály ellen, azt kérve a bíróság-
tól, hogy kötelezzék a községveze-
tőt pénzbírság kifi zetésére az első 
jogerős ítélet végrehajtásának el-
mulasztása miatt, noha az megtör-
tént. A Hargita Megyei Törvényszék 
tavaly decemberben úgy rendelke-
zett, hogy a polgármester köteles a 
bruttó minimálbér 20 százalékának 
megfelelő pénzbírságot fi zetni min-
den nap késlekedésért, miután az a 
végzés jogerőssé válik. Mivel a vi-
tatott feliratot januárban levették, 
a községvezető így mentesült 
volna a bírság kifi zetése alól 
– a most hozott ítélet indok-
lásaként is ezt a végzést je-
lölték meg. Az egyesület fel-
lebbezése után viszont idén
áprilisban az ítélőtábla úgy
döntött, hogy 2016. október
21-től kell számítani a bírságot – 
amikor az első jogerős ítéletet kihir-
dették. Az ADEC számára napi 100
lejes késedelmi kamat kifi zetését is
megítélték, szintén a jelzett időpont-
tól számítva. A bírság a jelzett idő-
szakban érvényes országos bruttó
minimálbért véve alapul mintegy
280 000 lejt jelenthet, a késedelmi
kamatként felszámolt, az egyesület-
nek fi zetendő összeg pedig elérheti a 
80 000 lejt. Mivel most nem sikerült
meghatároztatnia a bírság összegét,
az ADEC-nek lehetősége van ismét
az ítélőtáblához fellebbezni. A köz-
ségvezető kérdésünkre azt mond-
ta, most nem szeretne nyilatkozn i,
megvárja a jogerős bírósági ítéletet.

A korondi községháza. Ma már 
csak emlék a felirat
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T anasă a blogján tette közzé, hogy 
egyesülete Ludovic Orban mi-

niszterelnökhöz fordult, követelve, 
hogy azonnali hatállyal menessze 

Valentin Ivancea Bákó megyei 
prefektust a Magyarország-
nak tett szolgálatai miatt. 
Azzal érvel, hogy az úzvöl-
gyi haditemető kapcsán a 
prefektus olyan intézkedé-
seket foganatosított, me-
lyek nem teszik méltóvá a 

román állam közméltósági 
tisztségének viselésére, in-

kább Magyarországon kellene ezek 
alapján tisztséget betöltenie.

Megfogalmazott követelések

„Ivancea tudatosan választotta, 
hogy ebben az ügyben Magyaror-

szág érdekeit szolgálja, és Románia 
érdekei ellen cselekedjen. Választ-
hatta volna a párbeszédet, Romá-
nia érdekeinek és az Úzvölgyében 
elesett román hősök emlékének vé-
delmét. De nem ezt az utat válasz-
totta. Nem tölthetsz be egy közmél-
tósági tisztséget a román államban, 
ha nem cselekszel jóhiszeműen 
Románia érdekében” – olvasható a 
bejegyzésben Dan Tanasă állásfog-
lalása. Az egyesülete azt követeli 
Románia kormányától és a Bákó 
Megyei Prefektusi Hivataltól, hogy 
azonnal vonja vissza a dormánfalvi 
önkormányzat és polgármester el-
len indított bírósági kereseteket, és 
a párbeszéd útján találjanak meg-
oldást az úzvölgyi haditemetőben 
nyugvó román hősök emlékének 
tiszteletben tartására. Mint arról 
beszámoltunk, Bákó megye pre-
fektusa a bíróságon két keresetet 
indított Dormánfalva ellen, meg-
támadva az Úzvölgyére kiállított 

építkezési engedélyt és azt a két 
határozatot, melyekkel a város köz-
vagyonába vették a haditemetőt. A 

bíróság semmisnek nyilváníthatja 
ezeket a dokumentumokat, ha meg-
állapítja, hogy nem törvényesek.

Ezúttal a prefektus menesztését követeli a feljelentő
• A Bákó megyei prefektus azonnali menesztését követeli a hivatásos feljelentő és
perelő Dan Tanasă által bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC).

Dan Tanasă szerint a bákói 
prefektus Magyarország érdekeit 
szolgálja a haditemető kapcsán
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Száz év Trianon 
árnyékában
Erdélyi körútra indul a veszprémi 
PéterPál Könyvkiadó. A Száz év 
Trianon árnyékában. Székely 
kálvária című, valamint a Lélek-
kel látók című kötetet és a Tria-
non – száz év árnyékban című 
2020-as falinaptárt Váradi Péter 
Pál és Lőwey Lilla szerkesztő és 
szerzőpáros november 13-án a 
szászrégeni DIO Házban, 14-én 
a szovátai református parókián, 
15-én a csíkszeredai megyei 
könyvtárban ismerteti az érdek-
lődőkkel. Mindenütt 17 órakor 
kezdődik a könyvbemutató.

Lőgyakorlat
November 12-től 14-ig naponta 
8 és 24 óra között lőgyakor-
latot tartanak a csíkszeredai 
katonai lőtéren. Kérik a lakos-
ságot, hogy ezalatt kerüljék el 
a Legelődomb – Harom-erdő – 
Szécseny patak – Zsögödfürdő 
közötti területet.
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