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Négy évig tartották magukat
El kell távolítani a Községháza feliratot

• Két per után jogerős
bírósági ítélet kötele-
zi Csíkszentdomokos
polgármesterét a köz-
ségházát megnevező
felirat eltávolítására
az épület homlokza-
táról. A községvezető
szerint ezt meg is fog-
ják tenni, de először az
ítélet indoklását sze-
retnék megismerni.

KOVÁCS ATTILA

K emény diónak bizonyult 
a Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) 

számára a csíkszentdomokosi Köz-
ségháza felirat levételének elérése, 

ehhez két bírósági eljárásra is 
szüksége volt. Először 2016-
ban indítottak pert ennek 
érdekében, de azt a keresetet 
a hiányzó iratok és a bélyeg-

illeték kifi zetésének elmu-
lasztása miatt utasította el a Hargita 
Megyei Törvényszék. A felirat a he-
lyén maradt, aztán 2018 nyarán újra 

nekifutott a közigazgatási pernek a 
Dan Tanasă vezette egyesület, és év 
végére a Hargita Megyei Törvény-
szék elsőfokú ítélete számukra volt 
kedvező. Az egyesület által benyúj-
tott keresetlevél szerint a megneve-

zés nem a közigazgatási intézmény 
magyar nyelvű fordítását tartal-
mazza, mivel csak a Polgármesteri 
Hivatal, illetve Helyi Tanács felira-
tok lehetnének az épület homlokza-
tán, román és magyar nyelven. Azt 

is kifogásolták, hogy a felirat csak 
magyar nyelven olvasható, ami al-

kotmányellenes, ugyanakkor nem 
korabeli építészeti elem, mivel csak 
néhány éve került fel a homlokzatra.

Elhúzódott az eljárás

Következett a fellebbezés, amelyet 
a Marosvásárhelyi Ítélőtábla tár-
gyalt, ám a szokásostól eltérően ez 
az eljárás is hosszabb lett, mivel 
egy magánszemély, illetve az Árus 
Zsolt gyergyószentmiklósi civil jog-
védő által vezetett Székely Figye-
lő Alapítvány is perbe avatkozási 
kérelmet nyújtott be a bíróságon. 
Ezek a lépések, noha késleltették a 
fellebbezés tárgyalását, az elsőfokú 
ítélet megváltoztatását nem érték 
el. Tavaly decemberben a jogerős 
ítéletet is kihirdették, amely szintén 
az ADEC számára kedvező. A felleb-
bezést megalapozatlannak minő-
sítve elutasította az ítélőtábla, így 
a Községháza felirat eltávolításáról 
rendelkező elsőfokú ítélet jogerő-
re emelkedett. Kérdésünkre Karda 
Róbert csíkszentdomokosi polgár-
mester azt mondta, a végzést nem jó 
szívvel ugyan, de végre fogják haj-
tani, mivel nincs anyagi lehetősé-
gük arra, hogy ennek elmulasztása 
miatt esetlegesen pénzbírságot fi -
zessenek. Először viszont szeretnék 
megismerni az elutasító bírósági 
ítélet indoklását, ezért most várják 
ennek közlését.

A kifogásolt felirat 
eltávolításáért kétszer is perelt 
Tanasă egyesülete
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S Z U C H E R  E R V I N

A zt követően, hogy szerződést
bontott az építővel, a Közúti 

Infrastruktúrát Kezelő Országos Tár-
saság (CNAIR) hosszas bürokratikus 
folyamat után a nyáron meghirdette 
az újratervezésre és kivitelezésre ki-
írt munkálatokat, csakhogy a jelent-

kező cégek egy sor tisztázat-
lan kérdéssel szembesültek 
– magyarázta kérdésünkre
Elekes Róbert, az útügyi
társaság regionális szóvivő-
je. A tender egyik részvevő-

je írásban is jelezte kifogása-
it, kérve a licit leállítását. „A számos 
megválaszolatlan kérdés miatt a 
CNAIR a közbeszerzési eljárás felfüg-
gesztése mellett döntött. Hogy mikor 
indul újra az egész procedúra, nem 
tudni” – látta be Elekes. A közbe-
szerzési hatóság SEAP/SICAP nevű 

elektronikai rendszerében júliusban 
jelent meg a nettó 47 millió euróra 
becsült értékű munkálatok kiírása. 
Az ajánlatokat szeptember 20-áig 
kellett volna benyújtani, a nyertes 
cégnek két év állt volna rendelkezé-
sére az építkezés újratervezésére és 
befejezésére. 

Szakfelmérés kell

Az útügyi társaság tudomása szerint 
az előző építő a munkálatok mintegy 
34 százalékát végezte el, ezt azonban 
csak egy szakfelmérés után lehet 
pontosan meghatározni. „Most ott 
tartunk, hogy meg kell hirdetnünk 
egy versenytárgyalást a szakfelmé-
rés elvégzésére is. Miután elkészül, 
akkor vághatunk neki a tervezés és a 
munkálatok újbóli kiírásának” – tet-
te hozzá a szóvivő. Egy másik nagy 
kérdőjel a jeddi le- és feltérő helyze-
te. Ennek elkészítését a szakemberek 
nem foglalták bele az eredeti tervbe, 

holott a Nyárád mentéről érkező és 
Szászrégen felé tartó gépkocsiveze-
tőknek ez jelentette volna az igazi 
alternatívát. Így aki például Jeddről 
indul, be kell mennie Marosvásár-
helyre, onnan el kell kanyarodnia 
Koronkára ahhoz, hogy rácsatlakoz-
zon az elkerülő útra. Majdnem nyolc 
kilométert kell autóznia ahhoz, hogy 
ismét Jedd határában találja magát, 
útban Régen felé.

Öt éve kezdődött

A Marosvásárhelyt Segesvár és Szo-
váta irányából Szászrégen és Besz-

terce felé elkerülő országút építése 
elméletileg hat évvel ezelőtt, a 
2014-es államelnök-választási kam-
pányban kezdődött. A Szociálde-
mokrata Párt (PSD) akkori jelöltje, 
Victor Ponta avatta fel a jeddi épí-
tőtelepet, ahol kéttucatnyi, triko-
lórral díszített, csillogóra fényezett 
munkagép sorakozott. A baloldali 
politikus távozása után egyetlen 
haszonjármű sem maradt. Két és fél 
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 
Copisa Rt. gyakorlatilag is nekilás-
son a 11,5 kilométeres hosszúságú 
út nyomvonalának kialakításához. 
A kivitelezés elkezdésekor azon-

ban világossá vált, hogy sokkal 
több munkára van szükség, mint 
ami a tervben szerepel, így az drá-
gább is lesz, azaz nem végezhető 
el az eredeti szerződés alapján. A 
CNAIR illetékesei mégis rendkívül 
derűlátók voltak: tavaly az idei 
áprilisra ígérték a Marosvásárhely 
forgalmát részlegesen mentesítő út 
átadását. Azóta azonban egyetlen 
kapavágásnyit sem haladtak. Az 
egyetlen jó hír, amely az elkerülő 
útról leírható, a kisajátításokkal 
kapcsolatos. Az útügynek sike-
rült befejeznie a teljes nyomvonal 
telekkönyvezési folyamatát, ami 
azonban még nem jelenti azt, hogy 
a földtulajdonosok nyomban pénz-
hez is jutnak. Elekes Róbert szerint 
a labda most a polgármesteri hiva-
talok térfelén pattog, az ő feladatuk 
elvégezni településeik területén a 
parcellák felmérését. „A pénz meg-
van, de mindaddig, amíg nincsenek 
azonosítva a földterületek határai, 
nem lehet elkezdeni a tulajdonosok 
kárpótlását” – mondta el a szóvivő.

Lekerült a napirendről az elkerülő út építésének folytatása
• Egyelőre senki, még a munkálatokat megrendelő
Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNA-
IR) sem tudja, mikor fejezik be Marosvásárhely elkerülő
útjának 2014-ben elkezdett építését. Annyit sikerült
kiderítenünk, hogy a Koronka–Jedd–Nagyernye út sorsa
egy többismeretlenes egyenlet, amelyre Bukarestben
sem találják a választ.

Az elkerülő út csak részben készült el, a 
folytatás egyelőre bizonytalan
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