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• Eldőlt, hogy a Har-
gita Megyei Törvény-
szék illetékes első 
fokon dönteni abban a 
perben, amelyet Csík-
szentmárton kezde-
ményezett a község és 
Dormánfalva közötti, 
ezzel együtt Hargita és 
Bákó megye határának 
megállapítása érdeké-
ben. Erről a Legfelsőbb 
Ítélő- és Semmítőszék 
határozott.

KOVÁCS ATTILA

E lhúzódó illetékességi problé-
mákkal járt a Csíkszentmár-
ton község által közel egy éve 

indított bírósági eljárás tárgyalási 
helyszínének kijelölése, de végül 
kiderült, hogy ott kezdődik meg a 
tárgyalás, ahová a panaszos a kere-

setet benyújtotta. Csíkszent-
márton tavaly azért kez-
deményezte a pert, mert a 
két megye határáról, amely 
az úzvölgyi katonatemető 
közelében húzódik, nincs 

egyértelmű döntés. Azt kér-
ték a bíróságtól, hogy az 1968. évi 2. 
számú, az ország közigazgatási fel-
osztásáról szóló törvény, másrészt 
egy ennél korábbi, szintén 1968-as 
minisztertanácsi határozat alapján 
jelölje ki a két megye közötti határt 

– ennek értelmében Úzvölgye Csík-
szentmárton része. A község ugyan-
akkor az 1906-ban készült, az „Úz 
egész patakától a tábláig”, illetve 
„Úz vize a IV. határ között” terüle-
tek telekkönyveivel is igazolni tudja 
ezek hovatartozását. A keresetlevél 
szerint amikor 1998-ban elvégezték 
Dormánfalva és Csíkszentmárton 
területének kataszteri felmérését 
– utóbbit a Hargita Megyei Telek-
könyvi Hivatal megbízásából –, a 
feladatfüzetből kimaradt Úzvölgye 
település, mintegy 77 hektár terü-

lettel. Erről a munkálat átvételekor 
a csíkszentmártoni polgármester 
írásos észrevételt nyújtott be, a 
hibát a hivatal azzal magyarázta, 
hogy kevés volt a rendelkezésre álló 
idő, ezért nem vették be a feladatfü-
zetbe Úzvölgye felmérését. A község 
szerint nincs jogi értéke a hibás do-
kumentációnak, amelyre Dormán-
falva is hivatkozik, ezt kérdésünkre 
a munkálatot elvégző cég vezetője is 
megerősítette.

Eltérő érdekek

A keresetlevelet a Hargita Megyei 
Törvényszéken iktatták, ez nyil-
vánvalóan nem felelt meg az Úz-
völgyét saját tulajdonának tekintő 
és több csíki közbirtokossági te-
rületet önhatalmúlag telekköny-
veztető Dormánfalvának, illetve 
a Bákó Megyei Tanácsnak sem, 
amelyek azt kérték a bíróságtól, 
hogy állapítsa meg, területileg 
nem illetékes az ügy tárgyalásá-
ra. Miután beadványukat tavaly 

nyáron elfogadták, és átküldték 
az ügycsomót a Bákó Megyei Tör-
vényszékre, a szentmártoniak 
ugyanilyen módon jártak el, kér-
ve az utóbbi törvényszéket, hogy 
mivel ugyanúgy nem illetékes a 
tárgyalás lefolytatására, a Legfel-
sőbb Ítélő- és Semmítőszék jelölje 
ki a per tárgyalásának helyszí-
nét. A kezdeményezők semleges 
helyszín kijelölésére vártak, a 
legfelsőbb bíróság azonban, mi-
után egyszer elhalasztotta az íté-
lethirdetést, kedden úgy döntött, 
hogy a bírósági eljárást a Hargita 
Megyei Törvényszéken kell lefoly-
tatni. Így a per tárgyalása, amely 
Úzvölgye egyértelmű hovatarto-
zásáról is dönthet, Csíkszeredá-
ban kezdődik meg.

Csíkszeredában a megyehatárper
A Hargita Megyei Törvényszék tárgyalja a csíkszentmártoniak keresetét

Számos per van 
folyamatban

Miután Dormánfalva 2019-ben 
jogszerűtlenül román parcellát 
alakított ki, emlékművet és beton-
kereszteket állíttatott a csík-
szentmártoniak által gondozott 
sírkertben, több per is indult az 
építkezési engedély érvénytele-
nítése, a terület korábbi állapo-
tának helyreállítása, a sírkert 
dormánfalviak által történt telek-
könyveztetésének érvényteleníté-
se érdekében, ehhez csatlakozik 
a megyehatárper is. Idén két 
csíki közbirtokosság is kénytelen 
volt bírósághoz fordulni, mert 
Dormánfalva illetéktelenül saját 
tulajdonába vette és telekköny-
veztette az úzvölgyi katonateme-
tő közelében fekvő területeiket.

Úzvölgye hovatartozását 
a Hargita Megyei Törvényszék 
tisztázhatja
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SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen kedden délután 
már több helyről jelezték, hogy 

ismét a kukákban maradt a háztartási 
szemét, és nem tartotta be a programot 
a Sylevy szolgáltató. Mint kiderült, bár 
a marosvásárhelyi városháza minden 

kiállított és elismert számlát 
törlesztett a szemétszolgál-
tató és a kerelőszentpáli 
szemétlerakó felé, a leraka-
tot működtető cég mégsem 
engedi be a kukásautókat a 
telephelyre. A jelenlegi vá-

rosvezetés és a Sylevy között 
tavaly decemberben mérgesedett el a 
hangulat, amikor Soós Zoltán polgár-
mester kijelentette, hogy számításaik 

szerint a cég túlszámlázott, 15 millió 
lejjel többet akar behajtani a városon, 
mint amennyi szemetet összeszedett 
és leadott a szeméttelepre. A cég cá-
folta az állításokat, és több alkalom-
mal felfüggesztette a szolgáltatást, az 
utcán hagyva a háztartási szemetet. 
Közben az is kiderült, hogy a bukaresti 
Iridex cég által működtetett szemét-
telep nem akarja befogadni a Sylevy 
autóit, mert attól fél, hogy a cég csődbe 
megy és neki nem lesz kitől behajtania 
a kiállított számlákat.

Továbbra is gondok vannak

Nemrég a marosvásárhelyi önkor-
mányzati képviselő-testület felmondta 
a szerződést a Sylevy céggel, de a tör-
vény arra kötelezi a szolgáltatót, hogy 
még 90 napig biztosítsa a háztartási 

hulladék elszállítását. A hét elején 
azonban újabb fennakadás történt, 
ugyanis a kerelőszentpáli szemétte-
lepet működtető bukaresti cég nem 
akarta beengedni a telepre a kukásau-
tókat. A konfl iktus a szemétszállító és 
a lerakat között van, hiszen az Iridex a 
ki nem fi zetett számla miatt aggódott, 
és azért nem engedte lerakodni a sze-
metesautókat. De az ügyben közvetlen 
érintettek a marosvásárhelyiek is, akik 
közül sokan már kifi zették az egész 
évre érvényes szemétdíjat, mégis azt 
tapasztalták, hogy a magánlakások, 
tömbház elé kitett hulladékot nem 
viszik el. A marosvásárhelyi polgár-

mester szerdán reggel a Facebookon 
a közvetkezőt közölte: „Miután egyez-
tettem a bukaresti illetékesekkel, újra 
beengedik a vásárhelyi szemetet a 
kerelőszentpáli lerakóba (bukaresti 
cég adminisztrálja a szentpáli lera-
kót). Még egy kis türelmet kérek, amíg 
hosszú és bonyodalmas harcok után 
megoldjuk a szemétügyet. Sajnos Vá-
sárhely le van züllesztve a középkor 

szintjére, de sikerült kijönni a jogi út-
vesztőből, így rendezni tudjuk a dolgo-
kat.” A városháza illetékesei szerint azt 
senki nem tudja garantálni, hogy az 
elkövetkező közel nyolcvan napban, 
amíg még a Sylevy cég biztosítja a szol-
gáltatást, nem lesznek hasonló fenn-
akadások. De közben előkészítették 
a versenytárgyalás kiírását, amelyen 
kiválasztják az új szolgáltatót. 

Marosvásárhelyi szemétügy: nyolcvan napig még eltarthat a bizonytalanság
• Továbbra sem oldódott meg megnyugtatóan a szemétszolgáltatás kérdése Marosvá-
sárhelyen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy kedden több helyen a kukákban 
maradt a szemét és szerdán is elmaradásokkal gyűjtötték össze a háztartási hulladékot.

Bár szerda reggel óta újra összeszedik a hulladékot, 
sok helyen még mindig tele maradtak a kukák
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