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A SZABÁLYSÉRTŐK LAKHELYE SZERINTI ÖNKORMÁNYZATOK SZABADON „GAZDÁLKODHATNAK” A PÉNZBŐL

Közúti bírságokból is fejlesztenek

Egyszerűsítik a bírságok kifi zetését. A pénz a szabálysértők lakhelye szerinti önkormányzatok költségvetésébe kerül

Számos tévhit kering arról, 
hogy kik „gazdagodnak” a 
szabálysértő járművezetők által 
befi zetett közúti bírságokból, 
ezért annak jártunk utána, hogy 
hová is kerül a pénz, és mire 
fordíthatják. Ugyanakkor egy 
tavaly életbe lépett törvény sze-
rint nemsokára változtatásokat 
vezetnek be a bírságok befi zeté-
sének eljárásában.

 » BARABÁS HAJNAL

A közúti bírságok a szabálysér-
tők lakhelye szerinti önkor-
mányzatok helyi költségve-

tésébe kerülnek. „A pénz elköltését 
nem szabályozza a törvény, mert 
nem célirányos összeg. Minden ön-
kormányzat a költségvetésre vonat-
kozó tanácshatározat révén maga 
dönti el, hogy mire fordítja ezt az 
összeget” – osztotta meg Zörgő No-
émi, a székelyudvarhelyi városháza 
sajtószóvivője. Hozzátette, jó tudni, 
hogy a közúti bírság után nem kell 
késedelmi kamatot fi zetni. Viszont 
érdemes megjegyezni azt is, hogy a 
helyi adók kifi zetése esetén, ameny-
nyiben az adófi zető nevén közleke-
dési bírság is szerepel, előbb azt 
kell törleszteni, és csak azután 
lehet az ingatlan-, autó- és egyéb 
adót befi zetni. Tavaly egyébként a 
székelyudvarhelyi önkormányzat 
számlájára összesen 1,19 millió lej 
folyt be közúti bírságokból, idén 
eddig 157 ezer lej.

Hatékonyabb az online fi zetés
A közúti bírságok összegét egyelőre 
a forgalmi kihágást elkövető sze-
mély lakhelye szerinti közigazgatási 
egységnél lehet kifi zetni, vagy banki 

átutalással az adott önkormányzat 
kincstári számlájára. Ugyanakkor 
van már egyszerűbb módja is ennek, 
ugyanis online lehet törleszteni az 
országos elektronikus ügyfélkapun, 
a Ghişeul.ro oldalon keresztül azok-
nak az önkormányzatoknak, ame-
lyek bekapcsolódtak a rendszerbe. 
Rodica Ţiriac, Csíkszereda polgár-
mesteri hivatala adó- és illetékosztá-
lyának vezetője érdeklődésünkre el-
mondta, a megbírságolt autóvezetők 
a lakhelyük szerinti polgármesteri 
hivatalnak fi zetik be a bírság össze-
gét, függetlenül a forgalmi kihágás 
helyszínétől. Az önkormányzatok 
pedig ezeket a tételeket fenntartási, 
működési költségekre, illetve fej-
lesztésekre is fordíthatják. Mint ma-
gyarázta, ugyan még nem működik, 
de országos szinten előkészítés alatt 
áll egy egységes számlarendszer be-
vezetése, amelynek segítségével egy 
újabb lehetőséget kínálnak a bír-
ságok kifi zetésére az államkincstár 
alegységeinél. Az adóosztály vezető-
je hozzátette, a polgármesteri hivatal 
már tavaly megnyitotta a kincstárnál 

a jogszabály által előírt egységes 
számlát (románul: Cont Unic). Rodi-
ca Ţiriac azonban úgy véli, továbbra 
is a Ghişeul.ro internetes oldalon 
történő befi zetés a leghatékonyabb.

Egységes kincstári számla
A közúti bírságok befi zetésének 
módját a 2018-ból származó 203-as 
törvény szabályozza. Az új rendel-
kezés bevezetésével a polgármes-
teri hivatalok pénztárain kívül az 
államkincstár alegységeinél is ki 
lehet majd fi zetni a bírságokat, füg-
getlenül a szabálysértő lakhelyétől. 
Például egy megbírságolt csíksze-
redai járművezető akár Kolozsvá-
ron is törlesztheti majd tartozását 
a kincstárban. Ez az előírás elvileg 
január elsejétől lépett érvénybe, 
gyakorlatban viszont még nem 
működik az az országos rendszer, 
amely ezt lehetővé teszi. Máthé At-
tila, a Hargita megyei államkincstár 
vezetője szerint azonban már csak 
napok kérdése, hogy beüzemeljék. 
Az újítás része, hogy a bírságokból 
származó összegeket Bukarestbe, 
egy közös számlára fogják utalni, 
és miután a rendőrség elektronikus 
formában továbbította a közleke-
dési kihágásról szóló jegyzőköny-
veket egy központi rendszerbe, 
visszaosztják a pénzt annak a pol-
gármesteri hivatalnak, amelynek 
jár a befolyt összeg. Például ha egy 
jászvásári személy Csíkszeredában 
követ el forgalmi szabálysértést, 
akkor a csíkszeredai polgármesteri 
hivatal pénztáránál vagy az állam-
kincstár kirendeltségeinél is kifi -
zetheti a bírságot. Ezt az összeget 
pedig adott esetben a polgármesteri 
hivatal vagy a kincstár továbbutalja 
Bukarestbe, ahonnan majd a pénzt 
visszaosztják Jászvásárnak, a sza-
bálysértő lakhelye szerinti önkor-
mányzatnak.

 » A pénz 
elköltését nem 
szabályozza a 
törvény, mert 
nem célirányos 
összeg. Minden 
önkormányzat 
a költségvetés-
re vonatkozó 
tanácshatározat 
révén maga dönti 
el, hogy mire 
fordítja ezt az 
összeget.
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Tizenöt naposra nőtt a türelmi idő

Amellett, hogy a kincstárban is lehet majd törleszteni a 
bírságot az erre a célra létrehozott számlára, egy másik 
változtatást is bevezettek: 15 napra hosszabbították a 
bírságok kedvezményes kifi zetésének időtartamát. Így 
a megbírságolt személynek az adott kihágásért kiróható 
legkisebb összeg csupán felét kell kifi zetnie, ha él a 
15 napos határidővel, amely korábban 48 óráról szólt. 
Szintén könnyítést jelent majd, hogy a szabálysértőknek 
már nem kell a kifi zetést bizonyító számla másolatát 
eljuttatniuk az azt kiállító rendőrnek vagy rendőrségnek. 
Gheorghe Filiptől, a Hargita megyei rendőr-főkapitány-
ság szóvivőjétől megtudtuk, leggyakrabban gyorshaj-
tásért rónak ki bírságot az autóvezetőknek, Hargita 
megyében tavaly több mint 18 ezer esetben bírságoltak, 
7,1 millió lej értékben. Egy bírságpont értéke egyébként 
idén is 145 lej, akárcsak tavaly.

 » RÖVIDEN

Rákóczi Ferencről neveztek el
iskolát Szatmárnémetiben
Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 
nevét veszi fel a szatmárnémeti 10-
es számú általános iskola – döntött 
csütörtöki ülésén a helyi önkor-
mányzat. A Frissújság.ro honlap 
beszámolója szerint a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) több tanácsosa 
etnikai konfl iktustól tartva azt 
szorgalmazta, hogy egy román 
személyiség nevét is felvegye a tan-
intézet. Ám Kereskényi Gábor pol-
gármester emlékeztetett: hétszáz 
kézjegyet tartalmazó lista is eljutott 
a tanács elé, és 550-en nyilatkoztak 
úgy, hogy egyetértenek a Rákóczi 
Ferenc név felvételével, miközben 
csak 153-an ellenezték. Ugyanakkor 
a 10-es iskola közösségének 78 
százaléka a névadás mellett állt ki. 

Rabok takarították ki
a Hidegvölgyet
Csaknem nyolc köbméter ház-
tartási szemetet és hulladékot 
szedett össze az a tizenöt rab, akit 
Marosvásárhely önkormányzata a 
város romák által lakott telepére, 
a Hidegvölgy környékére rendelt 
ki takarítani munkagépekkel és 
egy billenős dömperrel. A fegyház-
ból érkező munkások nagyrészt 
a mezőről, a Belvedere lakópark 
szomszédságából szedték össze 
a tetemes mennyiségű szemetet. 
Noha a romák lakta városrészben 
él a legtöbb utcaseprő és szemetes, 
a Hidegvölgy és környéke számít 
Marosvásárhely legszemetesebb 
negyedének. A városházának 
minden évben ki kell takaríttatnia 
a zöldövezetet a hidegvölgyiek 
után. Ugyanakkor a marosvásár-
helyi fegyháztól két csapat több 
szállítóeszközzel a szintén szeny-
nyezettnek számító Maros-parton is 
tevékenykedett, a Kárpátok sétánya 
övezetében és a Sportcsarnok 
környékén levő körforgalomnál. 
A városháza minden évben kétszer, 
tavasszal és ősszel nagytakarítási 
munkálatokba kezd Marosvásár-
hely valamennyi övezetében.
 
„Nem engednek” a 180
kilométernyi új autópályából
Év végéig 180 kilométer autópályát 
adunk át a forgalomnak – erősí-
tette meg a korábbi bejelentéseket 
csütörtökön Răzvan Cuc szállí-
tásügyi miniszter, aki Narcis Neagá-
val, a közúti infrastruktúrát kezelő 
országos társaság (CNAIR) vezér-
igazgatójával együtt látogatást 
tett a Szászsebes–Torda-sztrá da 
építőtelepén. A miniszter bejelen-
tette: „kevés időt fog a minisztéri-
umban tölteni”, de március 23-ától 
kezdődően minden szombaton 
sajtóértekezletet tart, és beszámol a 
munkálatok állapotáról. 
 
Újabb álorvos bukott le
Harminc napra előzetes letartóz-
tatásba helyezték azt a férfi t, aki 
hamis orvosi iratokat állított ki, és 
akinél több orvosi pecsétet találtak, 
holott nem szerepel orvosként 
semmiféle egészségügyi intézmény 
nyilvántartásában – közölte a bu-
karesti rendőr-főkapitányság. A 26 
éves férfi t kedden vette őrizetbe a 
rendőrség egy nő panasza nyomán, 
akinek kiállított egy orvosinak ne-
vezett dokumentumot, ám amiről 
később kiderült, hogy hamis. 




