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A csütörtökön, valamint a május 
13-án kimondott ítélet kivonatát 

a bíróságok portálján tették közzé. 
Egyik ítélet sem jogerős, mindkettő 
ellen fellebbezést nyújthat be a kor-

mány megbízottja. A per 
során Székelyudvarhely 
polgármestere egyebek közt 
azzal érvelt, hogy a jegy-
zőkönyvet aláíró prefektus 
személyesen nem járt a hely-

színen, ezért törvénysértést sem 
állapíthatott meg. A kormány megbí-
zottjai 2018 óta kezdték büntetni azo-

kat a székelyföldi polgármestereket, 
akik településüket magyar zászlók-
kal, szalagokkal, kokárdákkal díszí-
tik ki március 15-ére vagy október 23-
ára. Az elöljárók valamennyi bírság 
érvénytelenítését kérték a bíróságtól, 
ám eddig csak részsikereket értek el. 
A perek nagyobb része folyamatban 
van. Az 1994/75-ös román zászlótör-
vény prefektusok által idézett cikke-
lye értelmében „más országok zász-
laját csak a román zászlóval együtt 
és csak hivatalos állami látogatások 
vagy nemzetközi összejövetelek al-

kalmával szabad kitűzni középüle-
tekre és közterekre Romániában”. A 
székelyföldi magyar elöljárók a tör-
vény végrehajtási utasításait rögzítő 
kormányhatározatra hivatkoztak a 
bíróságon, mely szerint „azok az et-
nikai kisebbségek, amelyek országos 
szervezettel rendelkeznek, rendezvé-

nyeiken használhatják saját jelképei-
ket is”. A perek során a bíróságoknak 
azt is vizsgálniuk kell, hogy a zászló-
törvény hatálya alá esnek-e a magyar 

nemzeti színű szalagok, kokárdák, 
szívek, amelyeket a polgármesterek 
a városok ünnepi feldíszítésére hasz-
náltak – számol be az MTI.

Újabb zászlóbírságot érvénytelenített a bíróság – az ítélet nem jogerős
• Érvénytelenítette a Székelyudvarhelyi Bíróság azt a jegyzőkönyvet, amellyel Har-
gita megye prefektusa megbírságolta Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármes-
terét a 2018. október 23-ára kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt. Három héttel 
korábban a Székelyudvarhelyen 2020. március 15-ére kitűzött nemzeti jelképek miatt 
kirótt prefektusi bírságot érvénytelenítette ugyanaz a bíróság.

Évek óta tartó cicaharc a székelyföldi 
elöljárók és a prefektusok között 

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

• A szelektív hulla-
dékgyűjtés hiánya 
miatt Marosvásár-
helyt közel négymillió 
lejes bírság kifizeté-
sére kötelezte a szak-
minisztérium. Mivel 
ezt az összeget nem 
fizették ki, pénteken 
zárolták a városháza 
számláit. Soós Zol-
tán polgármester azt 
ígérte, kifizetik a régi 
városvezetés által 
hátrahagyott összes 
büntetést, és ismét 
működésbe hozzák a 
hivatalt.

SIMON VIRÁG

Európai uniós követelmény, 
hogy a hulladék összmennyi-
ségéből évről évre mind többet 

és többet kell szelektíven gyűjteni. 
Itt nemcsak a műanyag-, papír- és 
fémhulladék szétválasztásáról van 

szó, hanem a komposztálható 
hulladék különgyűjtéséről 
is. Míg Székelyudvarhelyen 
és Csíkszeredában, sőt már 
Szászrégenben is meg van 
oldva és viszonylag jól mű-
ködik a szelektív hulladék-

gyűjtés, addig Marosvásár-
hely jócskán le van maradva, még 
tárolók sincsenek kihelyezve erre a 
célra. Azokat a polgármesteri hiva-
talokat, amelyek nem teljesítik az 
uniós követelményeket, a szaktárca 

arra kényszeríti, hogy a szelektív 
hulladék mennyiségétől függően 
bizonyos összegeket fi zessenek be a 
Környezetvédelmi Alapba. Tavaly 
a székelyföldi városok nagy több-
sége nem tudta teljesíteni az előírt 
mennyiséget, ezért pénzbírságot 
kaptak, a legkisebbet, évi 140 ezer 
lejt Székelyudvarhely (ahol vi-
szonylag jól működik a hulladékok 
szétválogatása), a legnagyobbat 
Marosvásárhely, 2,5 millió lejt.

Nem pályázhatnak

Marosvásárhely – Soós Zoltán nyi-
latkozta szerint – az elmúlt négy év-

ben nem törlesztette a kirótt bünte-
téseket, így azok évről évre nőttek, 
míg mostanra elérték a 3 981 300 
lejt. Ez az összeg a 2017–2019 közöt-
ti időszakra vonatkozik (a 2020-ra 
kiszabott bírság megközelítőleg 2,5 
millió lej). „A büntetések törlesz-
tésének elmaradása miatt jelenleg 
a polgármesteri hivatal számláit 
zárolták. Egyelőre nem állíthatjuk 
teljes bizonyossággal, hogy a hely-
zetet gondatlanság vagy rosszhisze-
műség idézte elő. Az viszont súlyos 
gondot jelent, hogy mindaddig, 
amíg a polgármesteri hivatal eze-
ket a bírságokat nem fi zeti ki, nem 
pályázhat semmilyen vissza nem 

térítendő európai uniós fi nanszíro-
zásra.

„Kifi zetjük a régi városvezetés 
által hátrahagyott összes bünte-
tést, és ismét működésbe hozzuk a 
hivatalt. Ugyanakkor jogi lépéseket 
is teszünk mindazok ellen, akik az 
elmúlt években fi gyelmen kívül 
hagyták a hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó európai uniós kötelezett-
ségeket, illetve a büntetéseket sem 
fi zették ki időben, ami az intézmény 
számláinak zárolásához vezetett.” 
A tavaly megválasztott városvezető 
szerint Marosvásárhelyen a szelek-
tív hulladékgyűjtést már idén meg 
fogják oldani, mert az új szolgál-

tatóval már így fogják megkötni a 
szerződést.

Az általunk megkérdezett ma-
rosvásárhelyi önkormányzati kép-
viselők azt nyilatkozták, hogy a 
költségvetési tárgyalások alkalmá-
val elhangzott, a Környezetvédelmi 
Alapba fi zetendő büntetés összege 
benne van az idei büdzsében, mert 
minden ismert tartozást és bünte-
tést belefoglaltak, hogy törleszteni 
tudjon a város. 

El kell takarítani. Büdös 
és szemetes örökséget hagyott 
a régi városvezetés az újra

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Zárolták a város számláit
Közel négymillió lejes bírság kifi zetésére kötelezték Marosvásárhelyt




