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Változnak az adók jövő évtől
Tanácsülést tartottak Székelyudvarhelyen

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A z adók központilag megálla-
pított alapszintjének csök-
kentésére nincs lehetőségük 

a helyi önkormányzatoknak, ezeket 
ugyanakkor megemelhetik, maxi-

mum ötven százalékkal – ve-
zette fel a napirendet Czika 
Edit, a polgármesteri hivatal 
adók és illetékek osztályá-
nak vezetője. Mint mondta, 
a határozattervezettel kap-
csolatos egyeztetések során 
arra jutottak, hogy jövőre is 

igyekeznek a 2019-es szinten 
tartani az adókat és illetékeket, ám a 
törvény szerint nem minden esetben 
van erre lehetőségük.

Ami növekedni fog

Eddig az alapszintet alkalmazva 
számolták ki természetes személyek 
esetében az épületadó mértékét, 
most azonban kötelesek emelni ezt 
az összeget az infl áció mértékével, 
vagyis 4,6 százalékkal – magyaráz-
ta a szakember. Példaként említet-
te, hogy egy kétszobás tömbházla-
kás éves adója 156 lejről 160 lejre 
emelkedik jövőre. Mindemellett el-
hangzott, hogy a Pacsirta, a Bartók 
Béla és a Lakatosok utca, valamint 
a Kőkereszt tér 5. szám más zónába 
kerül át, ami több adó befi zetésére 
kötelezi majd az ott lakókat. Egye-
dül a Budvár utca egy része kap 
olyan besorolást, ami adócsökke-
nést eredményez. Mint kiderült, a 
városháza által bérbe adott épületek 

és területek adóját is növelni kell 
az infl áció mértékével, akárcsak a 
koncesszióba adott ingatlanok ese-
tében. Utóbbinál érdekesség, hogy 
jelentősen nő majd a város tulaj-
donában lévő, orvosi rendelőként 

használt épületek koncessziós díja. 
Míg eddig csak évi 100 eurót kellett 
befi zetniük a háziorvosoknak, jö-
vőtől elhelyezkedéstől függően már 
négyzetméterenként 1,72–2,15 eu-
rót kell, havonta. Ezt a módosítást 
egyébként már évekkel ezelőtt meg 
kellett volna tenni, hiszen törvény 
kötelez rá. A vendéglátó egységek 
által befi zetendő illetékeket a helyi-
ségek méretei szerint osztották fel.

És ami csökken

Az ülésen jelen voltak az Udvarhely-
széki Kis- és Középvállalkozások 
Szövetségének (UKKSZ) képviselői 
is, akik felajánlották, hogy nem ké-
rik az ingatlanadók csökkentését, 
vagyis megelégednek az eddig al-
kalmazott egyszázalékos adókulcs-
csal, mivel látják, hogy a városve-

zetésnek szüksége van a pénzre a 
folyamatban lévő fejlesztések miatt. 
Ennek ellenére az RMDSZ módosí-
tásként kérte, hogy az adókulcsot 
0,9 százalékra változtassák. Mind-
emellett a többi frakció képviselői 
javasolták, hogy a strand- és a kor-
csolyapálya-belépők árát is csök-
kentsék. Noha voltak nézeteltérések, 
végül a kért módosítások után a kép-
viselők megszavazták az összetett 
határozattervezetet. Döntésük már 
csak azért is lényeges, mert ha év vé-
géig nem születik konszenzus a kér-
désben, akkor a törvények szerint 
a legmagasabb adót kellett volna 
befi zetniük a természetes és a jogi 
személyeknek is.

Több módosítás után végül 
mindenki egyetértett a 
határozattervezettel

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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• Az infláció mértékével növelték a 2020-ra vonat-
kozó, természetes személyek által befizetendő épü-
letadót, ugyanakkor hasonló mértékben emelték a 
közvagyonban lévő területek bérleti díját is a székely-
udvarhelyi önkormányzati képviselők tegnapi ülésü-
kön. Mindemellett kevesebb ingatlanadót kell majd 
fizetniük a vállalkozóknak.

Az RDE takarítja el a havat
Noha eddig a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
hatásköre volt, tegnapi havi ülésén ideiglenesen az 
RDE Hargita Kft-t bízta meg az önkormányzat a hóelta-
karítással. Időközben közbeszerzési eljárást is fognak 
indítani a témában, amely értelmében öt évig tartó 
keretszerződéssel bízzák meg a nyertes vállalkozót a 
feladat elvégzésével. A képviselők azt is jóváhagyták, 
hogy a hivatal megvásároljon egy 518 négyzetméte-
res területet a Tompa László utcában: azt tervezik, 
hogy az ott található épületek elbontásával meg-
nyitják a teret, így rálátást biztosítanak a Városháza 
hátsó részére, ugyanakkor átjárható lesz az a rész a 

Székely Támadt-vár irányába. Az ülésen jelen voltak 
ugyanakkor azok a vállalkozók is, akik kifogásolják 
a Bethlen Gábor utcában felfestett biciklisávot. Egy 
szakember által készített módosításra vonatkozó 
tervrajzot is hoztak magukkal, amely megengedi az 
autósok számára a megállást. Ezt a későbbiekben 
vizsgálja meg az önkormányzat. Jakab Attila városme-
nedzser ugyanakkor tudatta, hogy a polgármesteri 
hivatal szándéknyilatkozatot fogalmazott meg, amely-
ben kérik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
temet, hogy hozzanak létre egy egészségügyi szakot 
Székelyudvarhelyen.

• Az új egyházi évet 
nyitó, vasárnappal 
elkezdődő időszak a 
római katolikus egy-
házban a várakozás, 
készület ideje. 

M O L N Á R  M E L I N D A

T eljes nevén az Úr eljövetele em-
lékidejének, az adventnek a nyi-

tányaként a katolikus temp-
lomokban szombaton, az 
előesti szentmisén ünnepé-
lyesen meggyújtják az első 
gyertyát az adventi koszo-

rún. Hétfőtől elkezdődnek a 
hajnali misék. A református egyház-
ban advent első vasárnapja úrvacso-

ravételes ünnep. A soron következő 
liturgikus időszak jelképeiben és 
tartalmi üzenetében rövid négy hét 
alatt végigköveti az egyháztörténe-
lem Messiás-váró korszakait, Isten és 
az ember titokzatos újratalálkozását. 
Átélhetjük általa az „idők teljessé-
gében” bekövetkezett Úrjövetet; a 
kegyelmi, személyes karácsonyvá-
rást; a lelki eljövetel örömteli vágya-
kozását és liturgiájában az egyház 

virrasztását, amellyel Krisztus máso-
dik, diadalmas eljövetelét várja.

Advent kiterjesztett idő: átérez-
hetjük az évezredeket átívelő, a 
Megváltóra várakozás hitét. A tevé-
keny készületben a Szűzanya lelkü-
letével remélhetjük: „Fiú születik, 
nekünk adatik”. Mélyebb szinten 
megtapasztalhatjuk az új egyházi 
év frissességét, de a decemberi ho-
mályban életutunk fénytelenségeit is 

fellelhetjük. A szerre gyúló gyertyák 
a teljes fény eljövetelét hirdetik. A lel-
ki készület utat nyit a karácsony égi 
örömének. Az adventi koszorú alakja 
a teljességet, örökzöldjei halhatatlan 
lelkünket jelképezik. A lila ösztönöz-
zön jóra, a rózsaszín ünnepváró pír-

ra. A hit világossága legyen az a ké-
szenléti lámpás, amely helyes irányt 
mutat tetteinknek. Áldott adventet, 
Úrjövetet kívánunk!

Advent, a tevékeny várakozás ideje

Hétvégén gyújtjuk meg az első 
adventi gyertyát

▾   FOTÓ: VERES NÁNDOR

Meggyújtják az első gyertyát 
Akárcsak a korábbi években, ezúttal is gyertyagyújtásra várják a 
városlakókat a karácsonyt megelőző adventi vasárnapokon. Székely-
udvarhelyen  december 1-jén délután 5 órától Ft. Mátyás Károly római 
katolikus főesperes mond áldást és a Szent Miklós-plébánia Musica 
Sacra kórusa lép fel a Márton Áron téren. Csíkszeredában  ugyancsak 
vasárnap 17 órakor gyújtják meg az első gyertyát a városi karácsonyfát 
körülölelő adventi koszorún a Majláth Gusztáv Károly téren. Megosztja 
ünnepi gondolatait Albert István, a csíksomlyói kegytemplom igazgató-
ja, és fellép a templom kórusa is.




