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A csíkdánfalvi fekete ke-

rámia előállításának új-

raindítása a helyi önkor-

mányzat célja – ehhez 

azonban ki kell fizetni az 

egykori üzem tulajdo-

nosainak a vételárat. A 

300 ezer lejt év végéig 

törlesztik a megállapo-

dás értelmében.

Az utolsó előkészületek 
zajlanak Csíkdánfalván 
az egykor fekete kerámiát 

gyártó üzem és a szövöde épüle-
teinek tulajdonváltása ügyében, 
és most már biztosra vehe-
tő, hogy a községi önkormány-
zat lesz az új tulajdonos. Mint 
Bőjte Csongor Ernő polgármes-
ter kérdésünkre elmondta, két 
hete tartottak részvényesi köz-
gyűlést a jelenlegi tulajdonosok, 
és végérvényesen elfogadták a 
község által tavaly ősszel tett 
vásárlási ajánlatot – még az új 
telekkönyv elkészítése maradt 
hátra ahhoz, hogy az adásvételi 
szerződést is előkészítsék.

Támogatásra vár a község

Nyilvánossá vált a község ve-
zetése áltat tett ajánlat összege 
is, amelyet a részvényesek el-
fogadtak: 300 ezer lejt fizet az 
önkormányzat a műhelyekért 
és az általuk elfoglalt terüle-
tért. A polgármester közölte, az 
idei költségvetésükben 150 ezer 
lejt különítettek el az ingat-
lanvásárlásra, ezt első lépés-
ben, a telekkönyv elkészítése 
után ki is fizetik, a fennmara-
dó összeget pedig év végéig kell 
törleszteni – erről szól a megál-
lapodás. A községgazda szerint 
számítanak a második félév-
ben esedékes költségvetés-ki-
egészítésre, illetve a Hargita 
megyei tanácstól igényelt tá-

mogatásra is a hátralévő összeg 
biztosítása érdekében.

Két értékbecslés, két ár

A vételárat a község önkor-
mányzata megbízásából tavaly 
ősszel elkészült értékbecs-
lés alapján határozták meg, ez 
az összeg viszont jelentősen 
elmarad egy korábbi hasonló 
felértékeléstől, amelyet egy fel-
számoló cég készíttetett – ak-
kor 100 ezer euróra becsülték 
az épületek és 14 ezer euróra a 
terület értékét. Két árverést is 

tartottak tavaly, erről a kikiáltá-
si árról indulva, de egyik alka-
lommal sem jelentkezett senki. 
A helyi önkormányzat, amely 
a kezdetektől jelezte vásárlá-
si szándékát, az árveréseken 
nem vett részt, mivel ragaszko-
dott egy általa kezdeményezett 
értékbecslés alapján tett vásár-
lási ajánlathoz. Ezt a tulajdo-
nosok el is fogadták, mivel nem 
csak a község vezetése, hanem 
ők is túlzottnak találták az első 
felértékelés által megállapított 
árat, az épületek állaga ugyan-
is leromlott.

Felszámolást kértek

A Csíkdánfalva központjában ta-
lálható volt kerámiagyártó üzem 
fénykorában volt időszak, hogy két 
váltásban 120 személy is dolgo-
zott ott. Jelentős számú alkalma-
zottat foglalkoztatott a gyapot- és 
gyapjúszövöde is, sokan otthon 
szőtték a rakottast vagy a sző-
nyegeket. A 2007-ben több részvé-
nyessel megalakult Csíkdánfalvi 
Népművészeti Szövetkezet kere-
tében először csak a szövöde mű-
ködött, később a kerámiaedények 
készítése is újraindult, de egy év 

után leállt. Az évek óta üresen, ki-
használatlanul álló épületegyüttes 
értékesítésére és a korábbi tevé-
kenység esetleges újraindítására 
a részvényesek által kért felszá-
molás bizonyult a legrövidebb pro-
cedúrának. A polgármester azt 
mondta, a dánfalvi kerámia készí-
tésének újraindítását szeretnék el-
érni, korábban az is elhangzott, az 
ingatlanok megvásárlásával akár 
iskolai tanműhely, falumúzeum 
vagy kiállítóterem létrehozására is 
látnak lehetőséget.
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Fizet a csíkdánfalvi önkormányzat a volt kerámiagyártó üzemért

Év végéig törlesztik a vételárat

A csíkdánfalvi műhelyekkel a helyi önkormányzat fog rendelkezni. Tulajdonosváltás

Mint ismeretes, 2018. janu-
ár 1-jétől a járulékok kifizetése 
a munkaadóról az alkalmazott-
ra hárult. A járulékok különböző 
alapokba való átutalása tovább-
ra is a munkaadó feladata, ez 
ügyben az alkalmazottnak sem-
mit nem kell tennie.

A járulékok számítási alapja

A járulékok számítási alapja az 
országos minimálbér mértéke, 
még akkor is, ha az alkalmazott 
fizetése ez alatt a jövedelemszint 
alatt van, például részmunkaidős 
munkaviszony esetén.

Mégis van néhány kivételes 
eset ez alól: tanulók vagy egye-
temisták 26 éves korig, vala-
milyen beiskolázási szabály 
szerint; a törvény értelmében 
inasok, 18 éves korig; fogyaték-
kal élő személyek vagy olyan 
kategóriába tartoznak, amely-
nél a törvény lehetővé teszi a 8 
óránál rövidebb munkaprogra-
mot;  korhatáros nyugdíjasok 
(kivételt képeznek azok a kor-
határos nyugdíjasok, akik spe-
ciális törvény szerint szolgálati 
nyugdíjat kapnak, vagy a köz-
nyugdíj-rendszeren kívül más 
alapból  részsülnek nyugdí j -

ban); azok, akik ugyanabban a 
naptári évben több munkaszer-
ződéssel valósítottak meg fize-
tésből származó jövedelmet, és 
ezeknek az összevont számítá-
si alapja egyenlő legalább az or-
szágos minimálbérrel.

A 2017-ből származó 79-es 
számú sürgősségi kormányren-
delet szerint azoknak a rész-
munkaidős alkalmazottaknak, 
akik nincsenek a fent említett 
kategóriákban, a járulékok be-
fizetésének számítási alapja a 
minimálbér.

BÁLINT MÁRIA TANÁCSADÓ

Hozzájárulási számítási alapok különböző esetekben

A járulékok számítási alapja az országos minimálbér mértéke

FOTÓK: GECSE NOÉMI




