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• Noha elutasította 
a dormánfalviak fel-
lebbezését az általuk 
indított perben, a Ma-
rosvásárhelyi Ítélőtáb-
la nem arról döntött, 
hogy úzvölgyi katona-
temető Csíkszentmár-
tonhoz tartozik. A jog-
erős ítélet indoklása 
szerint a csíki község 
kifogásolt helyi hatá-
rozatának, amellyel 
közvagyonukba vet-
ték a temető és a volt 
kaszárnyasor területét, 
nincs jogi következmé-
nye, csak az ezt követő 
kormányhatározatnak, 
amely érvényben van.

KOVÁCS ATTILA

Csíkszentmárton október ele-
jén nyerte meg jogerősen azt 
a pert, amelyet a Bákó megyei 

Dormánfalva indított azért, hogy 
részlegesen vonják vissza az alcsíki 

község önkormányzata által 
hozott, az úzvölgyi hadite-
mető és az egykori kaszár-
nyák által elfoglalt terület-
nek a község közvagyonába 
vételére vonatkozó határo-

zatát. A Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla által rendelkezésünkre bocsá-
tott ítélet indoklását tanulmányozva 

kitűnik, az ügyben eljáró bíró meg-
lehetősen óvatosan kezelte a helyze-
tet, és azt is lehetne mondani, hogy 
elegánsan hárított. A bíróság nem 
arról döntött, hogy a vitatott 15 000 
négyzetméternyi terület hová tarto-
zik, hanem megállapította, ebben 
az ügyben közigazgatási pert nem a 
helyi tanácsi határozat, hanem csak 
a kormányhatározat érvénytelení-
tése érdekében lehet indítani, mivel 
kizárólag utóbbinak vannak jogi kö-
vetkezményei. Azaz, nyitva hagyott 
egy további lehetőséget.

Érvek és ellenérvek

A dormánfalviak azt szerették vol-
na elérni, hogy a bíróság kötelezze 
a csíkszentmártoniakat a 2007-ben 
hozott határozatuk részleges visz-
szavonására, amellyel a község 
saját közvagyonába vette a temető 
és a volt kaszárnyasor területét. A 
dormánfalviak érvelése szerint visz-
szaélés történt, amelyet a 2010. évi 

299-es számú kormányhatározat is 
megerősített. Noha a temető területét 
tavaly saját közvagyonába vette Dor-
mánfalva, miután 1990-ben magán-
vagyonának leltárán szerepelt, és 
az 1997-ben elfogadott, most is érvé-
nyes általános rendezési terv (PUG) 
is a város belterületeként jelöli meg, 
amit be is telekkönyveztettek, az 
említett helyi- és kormányhatározat 
ezzel ellentétes helyzetet rögzített. A 
kereset hivatkozott a Bákó Megyei 
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási 
Hivatal korábbi átiratára is, amely 
szerint Hargita és Bákó megye hatá-
rát Románia INSPIRE térinformati-
kai geoportálja jeleníti meg, eszerint 
pedig a temető Dormánfalva terüle-
tén fekszik. A csíkszentmártoniak 
1872-ből származó telekkönyvekkel 
igazolták a terület tulajdonjogát, 
ugyanakkor hivatkoztak az 1968. évi 
2. számú, a közigazgatási felosztásról 
rendelkező törvényre is, amely sze-
rint Úzvölgye Csíkszentmárton része. 
A 2007-ben hozott helyi határozat 

alapjául pedig a 2001. évi 1351-es 
számú kormányhatározat is szolgál, 
amely Hargita megye településeinek 
közvagyonáról rendelkezik, és ahol 
szintén megjelenik a Csíkszentmár-
tonhoz tartozó úzvölgyi temető – em-
lékeztettek.

Nem mérlegeltek

A másodfokon eljáró ítélőtábla vi-
szont a felsorolt bizonyítékokat, ér-
veket feleslegesnek tartotta elemezni, 
mert indoklása szerint a csíkszent-
mártoni helyi tanácsnak a közvagyon 
felleltározásáról szóló 2007. évi hatá-
rozata, amelynek részleges érvényte-
lenítését kérték, csak előkészítő jel-
legű, közigazgatásilag nem sértő, és 
nincs jogi következménye. A területek 
hovatartozásáról az említett, 2010. 
évi 299-es számú, jelenleg is hatályos 
kormányhatározat rendelkezik, ezért 
közigazgatási per során csak ez utób-
bi érvénytelenítését lehet kérni – álla-
pítja meg az indoklás.

Jogerősen megnyerték, de...
Óvatos volt az ítélőtábla a Dormánfalva kontra Szentmárton perben

KORPOS ATTILA

Korodi szerint jelen pillanatban 
nem változik a polgármesteri 

hivatal strukturális működése, eh-
hez ugyanis hosszabb áttekintés 
szükséges. Elmondása szerint a 
jegyző feladatköre a továbbiakban 
sem fog változni: az intézmény 
törvényes és jogszerű tevékenysé-
gi hatáskörét fogja meghatározni. 
Wohlfart Rudolf ezt kiegészítette 
annyival, hogy a közigazgatási do-

kumentumok kiállítását, elfogadá-
sát és jogsegédletét végzi, továbbá 
a lakossági nyilvántartó koordiná-
lását is ellátja. Korodi Attila saját 
hatáskörében az intézmény kor-
mányzati és önkormányzati kap-
csolattartását jelölte meg, de szán-
déka, hogy a közbiztonság javítása 
érdekében a helyi rendőrség mega-
lakítását is felgyorsítsa.

Sógor Enikő alpolgármester a kul-
turális, szociális, oktatási és egész-
ségügyi témakörökben lesz a város 
illetékese. Pszichológusi végzettsé-
gével kiemelte, hangsúlyváltásokat 

szeretne elérni az általa vállalt terü-
leteken. A vállalt feladatkörök által a 
családok életminőségén szeretne javí-
tani. Kérdésünkre, miszerint mit jelöl 
meg sürgős teendőként, a megelőzést 
emelte ki az egészségügy, a szociá-
lis lemaradottság és az oktatás terén 
is. „A rászorulóknak délutáni fog-
lalkozást, oktatást szeretnénk meg-
valósítani, de nagyobb fi gyelemmel 
szeretnénk követni a fogyatékkal élő-

ket és az idősebb korosztályt is, akik 
számára hosszú távon öregotthont 
szeretnénk létrehozni” – válaszolta. 

A másik alpolgármester, Bors Béla 
a beruházási, urbanisztikai és a vá-
rosgazdálkodási hatásköröket fogja 
felügyelni. „Minden városrendezési 
és közbeszerzési folyamat hozzám 
fog tartozni. Elsősorban a folyamat-
ban levő beruházásokba szeretnék 
betekintést nyerni” – fejtette ki. Leg-
égetőbb problémaként az elmaradt 
városrészek (Szécseny, Csiba, Cso-
botfalva) mihamarabbi felzárkózta-
tását tűzte ki célul. 

Dósa Szilárd városmenedzseri 
pozíciójában a város költségvetését, 
pénzügyi gazdálkodását, az adó-
politikát és a vagyongazdálkodás 
kérdését fogja nyomon követni a 
továbbiakban. „A városháza ügyin-
tézésének digitalizációját is elő sze-
retném segíteni, mindamellett, hogy 
elsődleges célom az intézménynek 

stabil pénzügyi hátteret biztosítani. 
Ennek érdekében szorosan együtt 
fogunk működni a két alpolgármes-
terrel” – nyilatkozta. Szeretné tisz-
tázni a város ügykezelésébe tartozó 
telekkönyvi kérdéseket, hiszen ta-
pasztalata szerint több EU-s pályázat 
sikeressége is ezen múlik.

Elhangzott még egy olyan gazda-
ságfejlesztő csapat létrehozásának 
ötlete is a hivatal működésén belül, 
amely ezidáig nem létezett. „Ezzel 
egy szakmai csapatot fogunk 
megbízni. Velük tudjuk 
majd végigvinni azokat a 
fejlesztéseket, amelyeket 
korábban vállaltunk” – 
jelezte Korodi. A polgár-
mester hozzátette, a város 
sportszervezésébe nem szeretne 
az intézmény beleszólni, ellenben 
minden sport terén tett erőfeszítést 
lehetőségeikhez mérten támogatni 
szeretnének. 

Dósa Szilárd városmenedzser

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

• Tisztáztuk a feladatköröket, így elkezdjük a közös 
munkát a városházán – hangzott el kedd délelőtt a 
csíkszeredai városházán. Korodi Attila polgármester 
a két, újonnan megválasztott alpolgármesterrel, a 
városmenedzserrel és a városi jegyzővel tartott sajtó-
tájékoztatót.

Leszabályozták a feladatköröket és a teendőket

Az úzvölgyi katonatemető. 
Kormányhatározat rendelkezik 
a hovatartozásáról 

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Helyére került 
a Bethlen szobor
Szovátáról Marosvásárhelyre 
szállították, ezt követően 
pedig helyére került kedden 
délelőtt Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem szobra. A Harmath 
István által tervezett szobor 
már egy éve Sánta Csaba 
szovátai öntőművész udva-
rán várja, hogy elfoglalja 
méltó helyét Marosvásárhely 
főterén. Mint korábban be-
számoltunk róla, Soós Zoltán 
marosvásárhelyi polgármester 
kommunikációs tanácsadója, 
Borsos Csaba a Székelyhon-
nak azt nyilatkozta, hogy jogi 
akadályok nagyjából elhá-
rultak Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem szobrának Marosvá-
sárhelyen történő felállítása 
elől. Mint kifejtette, a pontos 
dátumot ezutá n rö gzí ti az 
ö nkormá nyzat, é s idő ben tá -
jé koztatja errő l a marosvá sá r-
helyieket. „Az esemé nyre mé g 
ebben az é vben sor kerü l” – 
hangsúlyozta. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




