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Nem kell fi zetnie a polgármesternek
Elutasították Tanasă keresetét a korondi községháza ügyében
• Jogerősen elutasí-
totta a bíróság annak 
megállapítását, hogy 
mekkora összegű 
pénzbírságot kell fizet-
nie Korond polgármes-
terének a Községháza 
felirat eltávolításának 
késlekedése miatt. A 
jogászok szerint ezzel 
a bírság megállapítása 
okafogyottá vált.

KOVÁCS ATTILA

Noha van erre vonatkozó íté-
let, fi zetni nem kell – így áll 
jelenleg a korondi polgár-

mester megbírságolásának ügye, 
amely egyúttal a romániai igazság-

szolgáltatás megosztottságát, 
egymástól eltérő jogszabály 
értelmezését is jellemzi. Ka-
tona Mihály községvezető 
számára ugyanaz a Maros-
vásárhelyi Ítélőtábla ho-

zott kedvező ítéletet hétfőn, 
amely egy évvel ezelőtt pénzbírság 
kifi zetésére kötelezte őt. A tavaly 
szeptemberben a Méltóságért Eu-
rópában Polgári Egyesület (ADEC) 
indított és most lezárult bírósági 
eljárás célja az volt, hogy megálla-
pítsák, milyen összegű bírságot kell 

fi zetnie a polgármesternek – mivel 
korábban ez a döntés született. A 
keresetet elsőfokon a Hargita Me-
gyei Törvényszék, most pedig az 
ítélőtábla jogerősen is elutasította. 
Így állt elő az a helyzet, hogy az 
ítélőtábla által a Községháza felirat 
eltávolítása elmulasztásának sajá-
tos értelmezése miatt megállapított 

pénzbírságot nem számszerűsítet-
ték, tehát kifi zetni sem kell.

Furcsa fordulat

A felirat eltávolításáról még 2016-ban 
született jogerős bírósági ítélet az 
ADEC által indított per nyomán, ezt 
végre is hajtották. Mivel az ítélőtábla 

akkor azzal indokolta döntését, hogy 
a községháza román megfelelője 
nem a „primăria”, hanem „casa co-
munală” vagy „casa comunei”, 2017-
ben új feliratot tettek ki, amelyen 

Primăria helyett Casa Comunală sze-
repelt a Községháza fordításaként. 
Emiatt az ADEC újabb pert indított 
Katona Mihály ellen, azt kérve a bíró-
ságtól, hogy kötelezzék a községve-
zetőt pénzbírság kifi zetésére az első 
jogerős ítélet végrehajtásának elmu-
lasztása miatt, noha az megtörtént. 
A Hargita Megyei Törvényszék 2018 
végén úgy döntött, hogy a polgár-
mester köteles a bruttó minimálbér 
20 százalékának megfelelő pénzbír-
ságot fi zetni minden nap késlekedé-
sért, miután a végzés jogerőssé válik, 
ha a felirat a helyén marad. Noha 
nem sokkal később levették, másod-
fokon az ítélőtábla úgy döntött, hogy 
2016. október 21-től kell számítani 
a bírságot, illetve az ADEC számára 
a napi 100 lejes késedelmi kamatot 
– amikor az első jogerős ítéletet ki-
hirdették. Ezek összege, amelynek 
számszerűsítése nem történt meg, 
meghaladta volna a 360 000 lejt.

Kedvező helyzet

Kérdésünkre Katona Mihály úgy 
nyilatkozott, ügyvédje szerint, mi-
vel korábban eleget tettek a felirat 
eltávolításáról rendelkező végzés-
nek, a pénzbírságnak nincs alap-
ja, így azt nem kell kifi zetnie. Ez a 
községvezető szerinte akkor válik 
egyértelművé, és akkor lehet majd 
részleteiben megismerni az ítéletet, 
amikor megkapják ennek írásbeli 
indoklását. A polgármester ugyan-
akkor arra is számít, hogy esetleg 
ezzel még nem zárult le végérvé-
nyesen az ügy.
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A járványvédelmi előírásokat be-
tartva, a polgármesteri hivatal 

Szent István Termében, zárt körben, 
de online közvetítéssel tartották a 
soron kívül összehívott ülést. A na-

pirenden a városi kórháznak 
szánt kormánytámogatás-
nak a költségvetésbe való 
befogadása szerepelt, il-
letve annak a 110 ezer lejes 
összegnek az átcsoporto-
sítása, amelyet a városve-

zetés szintén a kórháznak 
szán. Az éves költségvetésben, 

a katasztrófavédelmi fejezetben el-
különített összeget teljes egészében 
a kórház eszközszükségleteinek fe-
dezetére irányozták át. „Vártuk az ál-
lamelnök hétfői, a szükségállapottal 
kapcsolatos bejelentését, hiszen arra 
számítottunk, ebben szó lesz arról 

is, hogy az éves költségvetésből ho-
gyan lehet nagyobb összegeket is a 
járványvédelemre átcsoportosítani. 
Erről azonban egyelőre nem volt szó, 
várjuk, hogy lesz-e módosítás” – ma-
gyarázta Szilágyi István, a polgár-
mesteri hivatal gazdasági igazgatója. 

Kórházigazgatói előretekintés

Az ülésen jelen volt Lukács Antal 
kórházigazgató is, aki korábban ar-
ról biztosította a városvezetést, hogy 
felkészültek a járványra, számí-
tásba vették azt is, hogy a székely-
udvarhelyi kórháznak nemcsak a 
várost, hanem egész Udvarhelyszé-
ket ki kell szolgálnia a koronaví-
rus-járvány idején is. Illetve, amint 
azt Hajdó Csaba önkormányzati 
képviselő hozzátette: a diagnosz-
tizálási folyamat felgyorsítására a 
kórháznak vagy a városnak szándé-
kában áll egy speciális, a koronaví-
rus kimutatására alkalmas berende-

zés megvásárlása. Venczel Attila, a 
város jegyzője ugyanakkor fontos-
nak tartotta kifejteni: a szükség-
állapot nemhogy bővítené, hanem 
megnyirbálja a helyi önkormányzat 
hatáskörét: a költségvetésről és a 
költekezésről is miniszteri rendelet-
tel dönt a belügy. 

További korlátozások

Az eddigi megelőzési intézkedések 
mellett keddtől újabb korlátozásokat 
vezettek be Székelyudvarhelyen, tá-
jékoztatott Gálfi  Árpád. Amint a pol-
gármester elmondta: hétfőn délután 
az Udvarhelyszéki Kis- és Közép-
vállalkozások, a Székelyudvarhelyi 
Mikrovállalkozások Szövetségének 
és az Udvarhelyszéki Vendéglátósok 
Szövetségének képviseletével egyez-
ségre jutottak. E szerint keddtől a 
szükségállapot visszavonásáig a 
székelyudvarhelyi vendéglátóipari 

egységek (éttermek, bisztrók, bárok, 
kocsmák stb.) legkésőbb délután 
hat óráig tarthatnak nyitva minden 
nap, illetve törekedniük kell a jár-
ványügyi intézkedések betartására, 
tehát semmilyen rendezvényt nem 
szervezhetnek ebben az időszakban. 

A testületi ülésen ugyanakkor 
arról is döntöttek, hogy április 30-
ára halasztják a helyi civil szerve-
zeteknek és egyesületeknek kiírt 
pályázatok leadási határidejét, il-
letve automatikusan meghosszab-
bítják (a szükségállapot lejártáig) 

a különböző bérleti szerződések és 
engedélyek érvényességét (a szo-
ciális és ifjúsági lakások bérleti 
szerződését, a városi ingatlanokra 
vonatkozó bérleti szerződéseket, a 
vállalkozások engedélyeit, a gará-
zsok bérleti szerződéseit stb.). 

Végezetül Gálfi  Árpád ismételten 
felvázolta az eddigi intézkedéseket, 
illetve megerősítette: eddig össze-
sen négy személy van karanténban 
Székelyudvarhelyen, egyelőre egyi-
kükön sem jelentkeztek semmilyen 
betegség tünetei.

Költségvetés-módosítás a székelyudvarhelyi kórház javára
• Soron kívüli ülést tartott Székelyudvarhely önkor-
mányzati képviselő-testülete kedden: költségvetésmó-
dosítás és járványügyi intézkedések voltak terítéken.

Zárt ajtók mögött zajlott az ülés, de 
online bárki bekapcsolódhatott

▸   FOTÓ: KOVÁCS ESZTER

A korondi községháza. 
Két különböző felirat volt, 
mindkettőt levették
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