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A szolgálati idő bizonyítása
A „kollektívben” dolgozóknak néha nehéz igazolni a ledolgozott éveket
• Nem mindig egy-
szerű bizonyítani az 
öregségi nyugdíjazás-
hoz szükséges ledol-
gozott szolgálati időt 
azoknak, akik annak 
idején a mezőgazda-
sági termelőszövetke-
zetekben dolgoztak. 
Sok esetben ugyanis a 
nyugdíjpénztár a pol-
gármesteri hivatalok 
által kibocsátott iga-
zolás mellett további 
aktákat kér az önkor-
mányzatoktól.

B A R A B Á S  H A J N A L

A rendszerváltozás előtt sokan 
a Mezőgazdasági Termelői 
Szövetkezetekben (MTSZ, 

románul Cooperativa Agricolă de 
Producție) dolgoztak, akik pedig 
nyugdíjba vonulásukhoz az ott le-
dolgozott éveiket szeretnék bizonyí-
tani, sok esetben az önkormányza-
tokhoz kell fordulniuk igazolásért.

Örökölték a nyilvántartást

Burista Zsolt Lajos, Kászonfeltíz 
község jegyzője érdeklődésünkre 
elmondta, az MTSZ-ek felbomlását 
követően a helyi önkormányzatok 
„örökölték át” annak nyilvántartá-
sát, hogy ki és mennyit dolgozott a 
„kollektívekben”. A szövetkezetek-
ben főként mezőgazdasági tevé-
kenységeket végeztek, esetenként 
farmot, mezőgazdasági ingatlano-

kat építettek. Minden polgármes-
teri hivatal az átvett nyilvántartás 
alapján bocsájtja ki a nyugdíjba 
készülőknek az igazolást a ledol-
gozott évekről. Az utóbbi évek-
ben évente már csak 4-5 személy 
igényli tőlük a dokumentumot, az 
érintettek többsége már korábban 
nyugdíjba vonult.

Szigorúbb elbírálás

A szépvízi községháza illetékes 
munkatársa érdeklődésünkre arról 
beszélt, hogy nemrégiben egy gyi-
mesi pásztor kereste fel az önkor-
mányzatot – a „kollektív” idején 
ugyanis Szépvízen pásztorkodott –, 
hogy nyugdíjazásához a ledolgozott 
szolgálati idejét bizonyító igazolást 

kérjen. A polgármesteri hivatal a 
nyilvántartása alapján kibocsátot-
ta az igazolást, azonban a pásztor 
visszajelzése szerint ez a dokumen-
tum nem volt elégséges. A Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár ugyanis az 
utóbbi időben szigorúbban bírálja 
el a szolgálati időt, és emiatt további 
igazoló aktákat kért.

Tanúkat vontak be

A Csíkcsicsói Polgármesteri Hivatal 
részéről Márton András gazdasági 
referens a téma kapcsán kifejtette: 
egy régi írógéppel írt listájuk van a 
volt szövetkezeti tagok ledolgozott 
idejéről (románul: Situația timpu-
lui util la pensie a foștilor membri 
C.A.P.). A lista szerint állítják ki az 

igazolást az igénylőknek, azonban 
melléje két tanú saját felelősségre 
kitöltött nyilatkozatát is csatolják. 
A tanúk, akiknek szintén szere-
pelniük kell a listán, tudják bizo-
nyítani, hogy a kérvényező velük 
együtt dolgozott. A hivatal munka-
társa hozzátette, az így összeállított 
dokumentációt eddig elfogadta a 
nyugdíjpénztár.

Munkanormák szerint

A volt MTSZ tagok nyugdíjazásának 
eljárását ugyanazon törvény szabá-
lyozza, mint az állami szektorban 
dolgozókét – magyarázta Bán Kata-
lin, a Hargita Megyei Nyugdíjpénz-
tár vezetője. Hozzátette, a 2010-ből 
származó 263-as törvény, illetve a 

2011-ből származó 257-es kormány-
határozat értelmében a a nyugdíj 
kiszámításánál fi gyelembe vehe-
tő az az időszak, amely alatt a volt 
MTSZ-tagok úgynevezett munka-
normát valósítottak meg. A megva-
lósított szolgálati időt úgy számítják 
ki, hogy összegzik az évente megva-
lósított munkanormákat, ezt pedig 
elosztják az MTSZ közgyűlése által 
jóváhagyott legkisebb munkanor-
mával. Az így kiszámított szolgála-
ti idő nem lehet nagyobb, mint az 
MTSZ-ben ledolgozott évek száma. 
Tehát hiába, hogy a munkanormák 
szerint 13 év lenne valakinek a szol-
gálati ideje, ha csak 12 év a ledolgo-
zott idő, mert úgyis csak a 12 évet 
veszik számításba. Ugyanakkor hiá-
ba dolgozott valaki például 10 évet 
a szövetkezetben, ha a munkanor-
mája szerint csak 8 év jön ki mint le-
dolgozott szolgálati idő, mert akkor 
csak a 8 évet veszik fi gyelembe.

Indokolt esetben kérik

„Az MTSZ-ben megvalósított szol-
gálati idő elismerése a biztosítási 
könyv (carnet de pensii si asigurări 
sociale) vagy a polgármesteri hiva-
tal által kiállított igazolás alapján 
történik. Sok esetben ahhoz, hogy 
a szolgálati idő elismerhető legyen, 
további információkra, igazoló ak-
tákra van szükség, például a szol-
gálati időnek számító periódusok 
egymásra tevődése esetén, vagy 
amikor az igazolás formai, illetve 
tartalmi hibát tartalmaz, valamint 
akkor, ha az aktacsomóban egy-
másnak ellentmondó információkat 
tartalmazó dokumentumok vannak. 
Ezekben az esetekben kérjük azok-
nak az alapaktáknak a másolatát, 
amelyeknek birtokában került ki-
állításra a polgármesteri hivatalok 
által az MTSZ-ben ledolgozott időt 
bizonyító igazolás” – részletezte a 
nyugdíjpénztár igazgatója.

Pityókaszedés. Többnyire 
mezőgazdasági munkákat 
végeztek a volt MTSZ tagok

▾   KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

KOVÁCS ATTILA

K észülnek a kiviteli tervek, ezt 
követően lehet kiírni a kivite-

lezéshez szükséges közbeszerzési 
eljárást az Octavian Goga sétány fel-
újítására – tudtuk meg Szőke Domo-
kostól. Csíkszereda alpolgármestere 
elmondta, a tervezők nemrég bejár-
ták a lakóövezetet, és most a műszaki 
tervek véglegesítése következik, eze-
ket augusztusban kell leadni. A kivi-
telezéshez szükséges közbeszerzési 
eljárást a tervek birtokában írja ki a 

polgármesteri hivatal, és amennyi-
ben lesz megfelelő ajánlattevő cég, 
amellyel szerződést írhatnak alá, a 
munkálat az ősz folyamán el is kez-
dődik – vetítette előre a folyamatot.

Zárt rendszerű parkolás

Első lépésként a lakóövezet esővíz-el-
vezető hálózatát kell elkészíteni, mert 
jelenleg alig működik a meglévő rend-
szer, és nagyobb esőzések nyomán ösz-
szefüggő vízfelületek maradnak az út-
testen. De szükség lesz a szennyvíz- és 
az ivóvízhálózat részleges felújítására 
is, így ezzel kezdik majd a beavatko-

zást. A bádoggarázsoktól mentesült 
sétány, amely valójában egy tömbhá-
zak közé zsúfolt, meglehetősen zárt 
városrész, autók számára mindössze 
két be-, illetve kijárattal rendelkezik. 
Így adottságainak köszönhetően ide-
ális helyszín egy olyan zárt parkolási 
övezet kialakítására, ahová a bejutást 
sorompók szabályozzák, és csak az ott 
lakók hajthatnak be. Ezt tartalmazza 
az a megvalósíthatósági tanulmány és 
beavatkozási dokumentáció, amelyet 
korábban elfogadott az önkormány-
zati képviselő-testület. A ki- és bejá-
rás a Decemberi Forradalom utcából 
lesz, a Kossuth Lajos utcai bejáratot a 
gyalogosoknak tartják fenn, autóval 
ezt csak szükséghelyzetekben lehet 
majd használni. A lakóövezetben bel-
ső, hátsó udvarokat is kialakítanak, 
amelyeket csak a társasházakon át 
lehet megközelíteni. Készül egy ját-

szótér is, mivel ez jelenleg hiányzik. 
A közműrendszerek elkészültével az 
út- és járdaburkolatok elkészítése, il-
letve parkolók építése történik meg. 
Az elfogadott dokumentációban áfá-
val együtt 9,8 millió lejre becsülték a 
felújítás költségét, a munkálat időtar-

tamát pedig 12 hónapban határozták 
meg. A tervezett parkolók felülete eléri 
a 4000 négyzetmétert, akárcsak az 
útfelületé, a gyalogosok 4800 négyzet-
méteres területen közlekedhetnek, és 
több mint 5500 négyzetméternyi zöld-
övezetet alakítanak ki.

Átalakul és megújul az Octavian Goga sétány
•  Várhatóan elkezdik idén Csíkszereda egyik központi 
lakóövezetének átalakítását és korszerűsítését. Az Oc-
tavian Goga sétányon zárt rendszerű parkolást alakíta-
nak ki, az áthaladó forgalmat kizárják.

Elhanyagolt környezet, riasztó 
állapotok. Felújítás több mint 
harminc év után
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