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• Ősszel kezdődik 
annak a közigazgatási 
pernek a tárgyalása, 
amelyet még tavaly 
indított Csíkszent-
márton a község és 
Dormánfalva közötti, 
ezzel együtt Hargita 
és Bákó megye hatá-
rának megállapítása 
érdekében. Egy má-
sik, az úzvölgyi kato-
natemető miatt indult 
bírósági eljárás során 
Dormánfalva felleb-
bezést nyújtott be a 
számára kedvezőtlen 
ítélet ellen.

KOVÁCS ATTILA

M ásfél évnek kellett eltel-
nie ahhoz, hogy elkez-
dődhessen a Csíkszent-

márton által kezdeményezett, 
Úzvölgye hovatartozása szem-
pontjából fontos bírósági eljárás, 

amelynek célja egyértelmű-
en kijelölni Hargita és Bá-
kó megye, egyúttal a csíki 
község és a moldvai Dor-
mánfalva közigazgatási 
határát. A keresetet tavaly 

februárban iktatták a Harg-
ita Megyei Törvényszéken, ezután 
azonban elhúzódó procedúra kö-
vetkezett a bíróság illetékességé-
nek megállapítása érdekében.

Tárgyalás szeptemberben

Az Úzvölgyét saját tulajdonának te-
kintő és több csíki közbirtokossági 
területet önhatalmúlag telekköny-
veztető Dormánfalva, illetve a Bákó 
Megyei Tanács azt kérték a Hargita 
Megyei Törvényszéktől, hogy álla-
pítsa meg, területileg nem illetékes 
az ügy tárgyalására. Miután bead-
ványukat tavaly nyáron elfogadták, 
és átküldték az ügycsomót a Bákó 
Megyei Törvényszékre, a szentmár-
toniak is ennek megfelelően jártak 
el, azt kérve az utóbbitól, hogy mi-

vel ugyanúgy nem illetékes a tár-
gyalás lefolytatására, a Legfelsőbb 
Ítélő- és Semmítőszék jelölje ki a 
per tárgyalásának helyszínét. Ezzel 
telt-múlt az idő, végül idén február-
ban a legfelsőbb bíróság nem egy 
semleges helyszínt jelölt meg, ha-
nem a Hargita Megyei Törvényszék-
re bízta az ügyet. Nemrég vált nyil-
vánossá, hogy az első tárgyalást 
szeptemberben tartják. Csíkszent-
márton keresetlevelében azt kérte 
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.

Fellebbezett Dormánfalva

Miután Dormánfalva 2019-ben jog-
szerűtlenül román parcellát alakított 
ki, emlékművet és betonkereszteket 
állíttatott a csíkszentmártoniak által 
gondozott úzvölgyi sírkertben, több 
per is indult a terület dormánfalviak 
által történt közvagyonba vétele, az 
építkezési engedély érvénytelení-

tése, a terület korábbi állapotának 
helyreállítása és a sírkert dormán-
falviak által történt telekkönyvezte-
tésének érvénytelenítése érdekében, 
ehhez csatlakozik a megyehatárper 
is. A persorozat első, csíkszentmár-
toniak számára kedvező ítélete idén 
májusban született meg, amikor a 
Bákó Megyei Törvényszék megál-
lapította, hogy a dormánfalvi ön-
kormányzat 2019. március 29-ei és 
június 25-ei határozatai, amelyekkel 
a haditemető 7979 négyzetméteres 
területét a város közvagyonába 
vették, érvényüket veszítik. Az el-
sőfokú ítélet ellen a dormánfalviak 
fellebbezést nyújtottak be, ezt jú-
lius közepén iktatták. Így jogerős 
határozatot a perben a Bákói Ítélő-
tábla fog hozni, ez pedig döntően 
befolyásolja majd a többi bírósági 
eljárás kimenetelét is, amelyek 
tárgyalását mindaddig felfüggesz-
tették, amíg ez a per nem zárul le.

Előzmények 

Dormánfalva önkormányzata 
2019. márciusában saját közva-
gyonává nyilvánította az úzvölgyi 
katonatemetőt, és áprilisban 
önkényesen román parcellát 
alakított ki a Hargita és Bákó 
megye határán fekvő sírkertben. 
Korábban a temetőt Csíkszent-
márton község gondozta, és a 
magyar közösség magyar kato-
natemetőként tartotta számon. 
2019. június 6-án több ezer román 
megemlékező erőszakkal nyomult 
be a temetőbe, hogy részt vegyen 
a román parcella és emlékmű 
ortodox egyházi szertartással 
történt felszentelésén, miután 
székelyek élőlánccal próbálták 
megakadályozni ezt.

A megyehatár megállapítása 
Úzvölgye hovatartozását is 
egyértelművé teszi 
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A z egészségügyi miniszté-
rium 339 ezer lejt utalt az 

önkormány zatnak, ezt a kórház 
fogja megkapni, így inkubátorok-
kal gazdagodhat az újszülöttosz-
tály – derült ki az önkormányzati 
képviselők csütörtöki ülésén.

Összesen 1,22 millió lejjel bővítik a 
beruházási keretet, ugyanakkor 2,24 
millió lejt vonnának el onnan – hang-
zott el az eredeti előterjesztés. A cél 
az, hogy az akadozó projektek helyett 
a jól működőkre fordítsanak nagyobb 

összeget. Szakács Tibor RMDSZ-es 
képviselő ismét elmondta frakciója saj-
tótájékoztatón hangoztatott kifogásait 
az elképzelésekkel kapcsolatban. Esze-
rint ők nem támogatják, hogy pénzeket 
vonjanak el a beruházásoktól, hiszen 
ez azt jelzi, hogy több nagy projekt sem 
tud elkezdődni idén. Azt is elutasítják, 
hogy a város 263 ezer lej értékben az 
Urbana Rt.-től – meglátásuk szerint – 
használhatatlan buszokat vásároljon. 
Péter Balázs, a Szabad Emberek Párt-
jának (POL) képviselője rövid szünetet 
kért, majd a frakció módosító javaslat-
tal állt elő, miszerint elhalasztanák a 
buszvásárlást, amíg a járművek mű-
szaki felmérését elvégzik a szakembe-

rek. Az erre szánt pénzt pedig az Ugron 
Gábor utca felújítására fordítják, erede-
ti rendeltetése szerint. Ezt ugyan támo-
gatta az ellenzék is, de összességében 
nem értettek egyet a beruházásra szánt 
összegek csorbításával. Utóbbiról Gálfi  
Árpád elmondta, 2023-ig kell elköl-
teniük a pályázati pénzeket, és azon 
lesznek, hogy ez így is legyen. Végül 
megtörtént a költségvetés-módosítás 
a többségben lévő POL-os képviselők 
szavazatainak köszönhetően.

Területet vásárolnak

Közvagyonba helyezték át a Szentimre 
utca végétől a Kerekerdő irányába ha-

ladó út három kilométeres szakaszát, 
ahol egyébként felújítást terveznek 
Székelyudvarhely, Felsőboldogfalva 
és Homoródszentmárton együttmű-
ködésével. A tervek szerint Gyepesig 
aszfaltoztatnák le az utat egy közös 
pályázat révén. Összesen 7508 négy-
zetméteres területet vásárol az önkor-
mányzat a Cseplesztetőn, ahol víz-
tározót építenek. Erre nagyjából 330 
ezer lejt költenek. Mindemellett vízvé-
delmi tervet fogadtak el a képviselők, 
amelynek célja a nitrátszennyeződés 
megelőzése. A parkok és a játszóterek 
esetében szabályzatot fogadtak el, 
amely feljogosítja a helyi rendőröket, 
hogy eljárást indíthassanak a sokszor 
tapasztalt rongálások esetében. Há-
rom ingatlant egyesítettek a Budvár 
utcában, ahol egy új inkubátorházat 
hoznának létre. Új utcát is elneveztek 
a bethlenfalvi részen, amely ezentúl a 
Szénakert nevet viseli. Mindemellett 

a sportminiszter felkérésének eleget 
téve irodát biztosítottak a Székelyud-
varhelyi Sportklub létrehozásához a 
volt UCECOM épületében.

Pályázni fognak

Dávid Endre RMDSZ-es képviselő ar-
ról érdeklődött a különfélékben, hogy 
hol tartanak a város címerének elfo-
gadtatásával, hiszen Cseke 
Attila fejlesztési miniszter 
támogatásáról biztosította 
az ügyet. Venczel Attila fő-
jegyző közölte, hogy ezt köz-
ponti szinten már közvitára 
bocsátották. A szövetségiek 
kérdésére Pálfi  Kinga alpol-
gármester rámutatott, hogy 
már leadták a dokumentációt, 
amellyel egy, a Kipi-Kopi Napközi Ott-
hon udvarán elképzelt bölcsőde meg-
építésére pályáznak kormánypénzért.

Kisebb vitákkal tűzdelt önkormányzati ülés Székelyudvarhelyen
• A beruházásoktól megvontak némi pénzt, és egyelőre nem vásárol buszokat a 
székely udvarhelyi önkormányzat – derült ki a képviselők tegnapi, havi ülésén. Dön-
töttek ugyanakkor arról is, hogy területet vásárolnak a Cseplesztetőn, valamint köz-
vagyonba helyezték át a Kerekerdő irányába vezető út egy részét.

Elhúzódó perek Úzvölgye miatt
Másfél év után kezdődhet a megyehatárper




