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Keveseket érdeklő fórumok

• Aki nem jön el az erről szóló gyűlésekbe, az nem is lehet

tájékozott az autópálya nyomvonalának ügyében – reagált
lényegre törően Puskás Elemér egy olvasói panaszra. Gyergyóditró polgármestere elmondta, már számos gyűlés volt
ebben a témában, de ezeken kevesen vesznek részt.
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gezte le. Azt nem vitatja, hogy sokan
lehetnek a faluban, akik nincsenek
tisztában az autópálya-építéssel
kapcsolatos kérdésekben. Cáfolta
azonban, hogy nem tájékoztatnák
a lakosságot. Elmondta, legutóbb is
90 érintett személyt hívtak gyűlésbe,
területtulajdonosokat és olyanokat,
akik a nyomvonalhoz közelebb eső
utcákban laknak. „Hiába kaptak névre szóló meghívót, negyvenen sem jöttek el. S ez már
a sokadik ilyen gyűlés, ahol
az érintettekkel igyekszünk
megbeszélni a kérdéseket.
30 ilyen gyűlés is lehetett
már, megvannak a jegyzőkönyvek, ellenőrizhető. Volt
hogy 50 személyt hívtunk, 20
jött el, máskor 80-ból 15. Aki pedig
nem jön oda, az tájékozatlan marad
– ahogy a panaszos személy is” – mutatott rá a polgármester.
A mostani nyomvonal legközelebbi
pontja a faluhoz körülbelül 50 méterre
van. Az önkormányzat által kezdeményezett aláírásgyűjtés célja, hogy az
A8-as, Marosvásárhely és Jászvásár
közötti autópálya nyomvonala a jelenlegihez képest több mint száz méterrel
kerülne távolabb, délkelet irányba.

Őrtüzeket gyújtanak Székelyföldön
• A járványügyi helyzet ellenére, az óvintézkedések

betartásával őrtüzek gyújtására buzdít a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amelynek kiemelt helyszíne lesz
idén Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely. Mindemellett a nemzeti régiókról szóló európai
polgári kezdeményezésük aláírását is kérte.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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őrtüzek

ovábbra is fontosnak tartja Izsák
Balázs, az SZNT elnöke, hogy a
székely székek önkormányzati társulásokba tömörüljenek, véleményét
pedig Gálfi Árpád székelyudvarhelyi
polgármester is osztja, aki dolgozik
is ennek megvalósításán
– jelentették be egy hétfői
sajtótájékoztatón. Gálfi kijelentette, feladatának érzi
a közösség építést egész Udvarhelyszéken, hiszen szerinte a város a vidékkel szorosan össze kell kapcsolódjon. Izsák
Balázs arra buzdította a székelyföldi
önkormányzatokat, hogy gyújtsanak
őrtüzeket október 25-én, Székelyföld

A használati jog telekkönyvi tulajdonná lesz alakítható?

Gyergyószék

Gyergyóditró és Gyergyószárhegy között áthaladó sztrádatervekben szereplő nyomvonal
módosítását szeretné kérni Ditró önkormányzata, ezért aláírásgyűjtésbe
kezdtek a lakosság körében, írtuk
nemrégiben. Egy olvasónk meglátása szerint az embereket nem tájékoztatják megfelelően, és szerinte a
Nagyéri mezőben kellene felmenjen
és Melegvölgybe át az út, ahogy azt
eredetileg tervezték.
A polgármester nem is érti a panaszt, ugyanis az önkormányzat által
kezdeményezett, nyomvonal-módosítást támogató aláírásgyűjtés éppen
arról szól, amit az olvasó is szeretne: a
Nagyéri mezőben haladjon a sztráda,
Melegvölgybe át az út a hegy másik
felén, a Borzóka oldalában. Épp most
készült el egy rajz a ditrói községháza
elképzeléséről, és a falutól távolabb
vezető nyomvonal rövidebb is lenne,
és kevesebb alagút építésére is lenne
szükség – mondja Puskás. „Nyilván
mi is azt szeretnénk, ha a falutól távolabb kerülne majd a sztráda” – szö-
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Kétélű fegyver lehet

Autonómiájának Napján, így erősítsék meg a közösségi igényt. Az SZNT
elnöke bejelentette, hogy idén Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely számít kiemelt helyszínnek az esemény szempontjából.
Azt egyelőre nem tudta megmondani,
hogy hány településen gyúlnak majd
fel a máglyák, de bízik benne, hogy
minél többen csatlakoznak kezdeményezésükhöz. Bíró Edittől, az SZNT
helyi elnökétől megtudtuk, hogy Székelyudvarhelyen vasárnap délután
öt órától, a Bethlen-negyedi parkban
gyertyagyújtás lesz. A nemzeti tanács
aktuális petícióját a többi székelyföldi településhez hasonlóan délután fél
hattól olvassák fel. Arra kéri a részvevőket, hogy maszkban jöjjenek és a
helyszínen tartsanak megfelelő távolságot egymástól.

Szükség van még az aláírásokra
Közel 1,3 millió személy írta alá eddig a nemzeti régiók védelme érdekében
indított európai polgári kezdeményezést, de újabb személyek támogatására
is szükség van – közölte Izsák Balázs. Rámutatott, eddig a szükséges hétből
három országban gyűlt össze megfelelő mennyiségű aláírás, de egyre többen csatlakoznak Spanyolországból és Svédországból is. Reményét fejezte
ki, hogy sikerül megfelelni az elvárásoknak a november 7-ei határidőig.

Az újabb módosítással lezárná
a tényleges használati jog
bejegyzésének jogi hátterét
Tánczos Barna szenátor

• A kataszteri törvény újabb módosításával tovább

egyszerűsítenék a területek tulajdonjogának tisztázását. A szenátus által már elfogadott tervezet lehetőséget nyújtana a földtulajdonosoknak, hogy a kataszterezési program lezárását követően is telekkönyvbe
bejegyezhessék földhasználati jogukat.
ISZLAI KATALIN
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zámos előrelépés történt az
elmúlt négy évben a telekkönyvezési és kataszterezési
folyamatok terén Hargita megyében, így mára több mint 62 ezer új
telekkönyvet nyitottak meg és adtak
át a földtulajdonosoknak az említett
időszakban – mutatott rá a
témában tartott hétfői sajtótájékoztatóján Tánczos Barna szenátor. „Ez az általános
kataszterezési program helyi
eredménye. Ebben a munkában oroszlánrészt vállaltak
az önkormányzatok, mivel ők
a program kedvezményezettjei, nekik kell előfi nanszírozást
biztosítaniuk. Ennek eredményeként már vannak olyan települések
a megyében, ahol lezárták az általános katasztert, illetve olyanok is,
ahol több ezer hektárra tudtak telekkönyveket kiadni” – hangsúlyozta.
Előbbiek közé tartozik Csíkszentkirály és Gyergyóremete, utóbbiak
közé pedig egyebek mellett Farkaslaka, Madéfalva, Csíkszenttamás,
Csíkdánfalva és Tusnád.

telekkönyvezés
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során sok esetben megtörténik,
hogy a tényleges területet nem tudja a családnak visszaadni az önkormányzat” – magyarázta Tánczos. A
telekkönyvezési folyamat lezárását
követően tehát maradnak rendezetEgyszerűsített eljárás
len foltok, olyan területek, amelyek
Tánczos szerint a jogalkotás a földosztó bizottságnál maradszempontjából az jelentette a leg- nak, pedig valaki már 20–30 éve
nagyobb kihívást, hogy miként használja és adót fi zet ezek után.
tudják egyrészt a zsebszerződése- A szenátus által elfogadott terveket érvényesíteni, másrészt pedig zet alapján amennyiben bizonyítja
olyan hátteret biztosítani, amely a tulajdonos, hogy ő a tényleges
meg gyorsítja a visszaszolgáltatási használó, ő fi zeti az adót és ezt
és megkönnyíti a telekkönyvezési egy önkormányzat által kiállított
és kataszterezési folyamatot. Az igazolással is bizonyítani tudja,
elmúlt négy évben ezen a téren el- valamint megvan a kataszteri dofogadott számos módosítás közül kumentáció, akkor a használati jog
a legutóbbi tervezetet múlt héten telekkönyvi tulajdonná alakítható.
fogadták el a szenátusban. „Ezzel,
úgy gondoljuk, lezárhatjuk a tény- Jó tudni!
leges használati jog bejegyzésének
jogi hátterét, és lehetővé tesszük, Tánczos azt is elismerte, hogy ez a
hogy azokban az esetekben is be könnyített adminisztratív eljárás
lehessen jegyezni a tartós haszná- egy kétélű fegyver, ezért nagyon
lati jogot, amikor az illető telepü- fontos, hogy az önkormányzatoklésen lezárult a telekkönyvezési
nál egy tisztességes nyilvántartás
folyamat. Olyan területekről van alapján állítsák ki az igazolásokat,
szó, amelyek a helyi földosztó bi- másként sokan visszaélhetnek a lezottságnál maradtak. Ez egy olyan hetőséggel. Kérdésünkre, hogy ezt
probléma, amely sok települést miként lehet kivédeni, a szenátor
érint, főleg a hegyi kaszálók és le- elmondta, a megoldást abban látja,
gelők esetében, mivel ott az előde- hogy az adófi zetésről és a tényleink előszeretettel nyilatkoztak más ges használatról valós dokumennagyságú területekről, mint amektumokkal rendelkezzen az illető.
korának ténylegesen tulajdonosai A tervezetről döntő házként még a
voltak. Ezért a visszaszolgáltatás képviselőháznak is döntenie kell.

