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Jár, de csak ha kérik
Igényelni kell az adókedvezményeket

• A munkaszüneti na-
pok miatt csak kevés 
ideje maradt azoknak, 
akik bizonyos adóked-
vezmények jogosultjai 
lennének, és ezeket 
igénybe is szeret-
nék venni 2019-ben. 
A kedvezményeket 
ugyanis a jogszabá-
lyok szerint igényelni 
kell 2018 vége előtt. 

GERGELY IMRE

A mint a gyergyószentmiklósi 
városháza közli, az igénylé-
seket a városháza pénzügyi 

(adó és illetékek) osztályánál kell 
benyújtani. A kisnyugdíjasok a bir-
tokukban lévő belterületek adójá-
ból számíthatnak kedvezményre. 25 
százalékkal kevesebbet kell fi zesse-
nek, akik minimálbér és a minimál-

bér fele közötti összegű nyugdíjból 
élnek. 50%-os kedvezményben ré-
szesülhetnek azok a nyugdíjasok, 
akiknek jövedelme a minimálbér 
felénél kisebb. Mezőgazdasági és 
haszongépjárművek tulajdonosai 
50 %-os adókedvezményre jogosul-
tak a járműadó kiszámításakor. Jogi 
személyek esetén bizonyítani kell, 
hogy az alapító aktába bele vannak 
foglalva azon tevékenységek, ame-
lyek indokolják a haszongépjármű-
vek birtoklását.

Igényelni még idén

Teljes, 100%-os adókedvezményt 
kaphatnak a súlyos és halmozottan 
súlyos fogyatékkal élő személyek az 
általuk birtokolt épületre és autóra. 

Az adókedvezmények mindegyi-
kénél fontos, hogy minden egyéb 
adója legyen kifi zetve az igénylő 
személynek. A kedvezményeket 
csak akkor kaphatják meg, ha még 
idén megtörténik az igénylés. Akik 
az idei naptári évben nem jelzik 
igényüket, elveszítik jogosultságu-
kat a 2019-es adókedvezményre. A 
városháza ugyanakkor közlemény-
ben jelzi, hogy aki az év utolsó nap-
jaiban tervezi befi zetni hátralékait, 
december 21-ig, péntekig tegye meg, 
a két ünnep közötti fennakadások 
elkerülése érdekében. 

A pénzügyi osztályon kell 
benyújtani az adókedvezmény- 
igényléseket
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B A L Á Z S  K A T A L I N

K özépkorú és idős emberek ők, 
akik számára hasznos elfog-

laltság az irodalom és tudomány 
különböző területeinek megisme-
rése, ismereteik frissítése és a mo-
dern korhoz való igazítása. Az év 
utolsó találkozóján a könyvbarátok 
visszaemlékeztek, hogy az elmúlt 
tizenkét hónapban voltak könyvbe-
mutatók, előadások, melyeket több-
ször a klub tagjainak egyike tartott, 
vagy vendégelőadót hívtak meg. A 
színes programot olyan előadások 
képezték, mint: Salamon Ernő élet-
útja és munkássága (Ferenczi Attila 
magyar szakos tanár), Egyéni utak a 
stressz leküzdésére (Borsos Annamá-
ria pszichológus), A könyv története 
(Csergő Aliz könyvtáros), Földünk és 
a csodálatos naprendszer (Tenger Já-
nos), A víz új megközelítésben (Lem-
hényi Pál), Egy hajómalom születése 

(dr. Márton László), Kiegészítés Szé-
kelyföld régészeti repertóriumához 
(Székely Zsolt) Éghajlati kockázatok 
napjainkban (dr. Dombay István). 
Könyvbemutatókra is sor került, itt 
ismertették Garda Dezső Gyergyó 
kulturális értékei, illetve Dénes Géza 
Egy vers, egy dal, egy történet című 
kötetét. Az év eseményeit kivetített 
fényképek segítségével elevenítették 
fel, volt kulturális műsor karácsonyi 
dalokkal, Danaliszyn József és mű-
kedvelő színjátszótársai egy darabot 
mutattak be, és a klubtagok közül is 
többen mondtak verset, olvastak fel 
novellát, volt, aki szintetizátoron ját-
szott. Kedvelik az együttléteket, en-
nek adtak hangot, így reménykednek 
abban, hogy továbbra is lesz lehető-
ségük a könyvbarátoknak Gyergyó-
szentmiklóson találkozni.
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
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Ma szavaznak az adókról
A gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület a ma délutáni 
ülésén tárgyalja a 2019-es évre érvényes helyi adók és illetékek 
mértékét. Ekkor dől el, hogy a terület, épület, jármű és egyéb, a helyi 
városkasszába fizetendő adók és illetékek mértéke mekkora lesz a 
következő évben. Úgy tudjuk, nem várható nagyobb mértékű emelés, 
a gyergyószentmiklósi adók csak a törvény által aláírt mértékben, az 
infláció változásával arányosan fognak növekedni. 

• Közel két éve alakult a Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárban a Könyvbarát Klub, melynek tagjai, több mint 
harminc személy, mára már közösséggé formálódtak. 

Könyvbarátok. Irodalommal, 
tudománnyal, egymással 
találkoznak
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Játszótéravató Salamáson
A gyergyósalamási Szent András Általános Iskola kis létszámú magyar 
tagozata nagy ajándék birtokába jutott karácsony előtt. Játszóteret 
és óvodai felszerelést kapott az intézmény és a gyermekek a Magyar 
Kormány Kárpát-medencei óvodaprogramjának köszönhetően. Az 
eszközök átadási ünnepségén Magyarország kormányát Márky Dániel 
konzul képviselte, jelen voltak a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége részéről Burus-Siklódi Botond elnök és Séra Ilona. Az 
ünnepség végén Pál Vilmos helyi katolikus plébános megáldotta a ját-
szóteret, hangsúlyozva, hogy az ajándék akkor nyeri el igazi értékét, 
ha az elkövetkező esztendőkben is lesz elég gyermek, és minden azon 
múlik, hogy mennyire izmosodik meg a jövőben a szórványban élő 
magyar közösség.  

Osztják a „fapénzt”
A mai napon  vehetik át a fafűtéses támogatást a gyergyószentmiklósi 
jogosultak. 144 család részesül a segélyből, és a teljes idényre jóváha-
gyott támogatást osztják ma ki számukra 9 és 13 óra között a városhá-
za szociális osztályának Kárpátok utcai székhelyén. Azon személyek, 
akik a megjelölt időpontban nem veszik át a támogatási összeget, csak 
a jövő év folyamán kapják meg azt.
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