
A legmagasabb szinten a 
gépkocsiadó Szentgyörgyön

A törvény által megengedett le-
hető legmagasabb szintre emelik 
a gépkocsiadót Sepsiszentgyör-
gyön. Sztakics Éva, Sepsiszent-
györgy alpolgármestere ennek 
kapcsán elmondta, a gépkocsik 
számának növekedése miatt dön-
töttek a vonatkozó adó emelésé-
ről, hiszen a várost „elárasztják” 
a járművek. Nem a helyi költség-
vetést pótolják az adóemeléssel, 
hanem konkrét célja van: a befolyt 
pluszösszegből új parkolóhelyeket 
alakítanak ki. Az ezirányú igény fo-
lyamatosan növekszik, és jelentős 
kiadásokat generál, ezt próbálják 
az adónöveléssel pótolni. A hibrid 
gépkocsik tulajdonosai viszont 
75 százalékkal kevesebbet kell 
adózzanak. Sepsiszentgyörgyön 
tavaly 840 gépkocsit írattak be 
a forgalomba a meglevők mellé, 
tehát naponta 2,3 gépkocsival lett 
több. A gépjárművek számának ro-
hamos növekedése következtében 
kialakult nehézségeket lakossági 
parkolóhelyek létesítésével, és 
bérbeadásával is igyekszik orvo-
solni a háromszéki önkormányzat. 
Az újonnan létesített lakossági 
parkolóhelyekről az önkormány-
zat értesíti a lakóbizottságokat, 
akik az érintett lépcsőházak lakóit 
tájékoztatják. (Bíró Blanka)
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4,6 százalékos adóemelés
Az infláció mértékével arányosan kiigazították a helyi adókat és illetékeket

• Az adótörvénykönyv
előírásai szerint az
infláció mértékével
arányosan, 4,6 szá-
zalékkal emelték a
jövő évi helyi adókat
Csíkszeredában. Nem-
csak az épület- és
területadó növekedett,
hanem a kereskedelmi
illetékeket is emelték.

B A R A B Á S  H A J N A L

Megállapították a 2020-as év-
re vonatkozó helyi adók és 
illetékek mértékét Csíksze-

redában, erről döntött a helyi önkor-
mányzati képviselő-testület pénteki 
soros ülésén. A helyi adókat a 2018-
as infl áció mértékével arányosan 4,6 
százalékkal kellett megemelniük. 
Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgár-

mestere kihangsúlyozta, a tör-
vényi előírásoknak tesznek 
ezzel eleget, nem önszán-
tukból emelik az adókat. 
„Az adótörvénykönyv 491. 

cikkelye ugyanis arra kötele-
zi a helyhatóságokat, hogy az előző 
pénzügyi év infl ációjával arányo-
san emeljék mindhárom adónemet 
(épületadó, telekadó, gépjárműadó) 
és azon illetékeket, amelyeknek 
mértékéről az adótörvénykönyv ösz-
szegszerűen rendelkezik” – írták 

magyarázatként a városháza közle-
ményében. A határozattervezetet az 
EMNP-s Tőke Ervin és Márk Dezső 
nem szavazta meg, mert javasla-
tukkal, miszerint a kereskedelmi 
illetékek maradjanak meg a tavalyi 
szinteken, nem jártak sikerrel. Az 
adók mellett ugyanis a kereskedelmi 
illetékek mértékét is emelték. Utóbbi 
intézkedésüket Füleki azzal indokol-
ta, hogy ezek az illetékek évek óta 
nem változtak. „Még az emeléssel is 
az illetékek többségében a törvény 
által megengedett érték alig egyhar-
madát, adott esetben 50 százalékát 
állapítottuk meg” – jegyezte meg. 
Az illetékek esetében a cégtáblákra, 

illetve reklámtáblákra vonatkozó 
illeték, valamint a közélelmezési 
dokumentumok kiváltásáért és az 
urbanisztikai szolgáltatásokért fi ze-
tendő illeték mértéke növekedett.

Példák

Rodica Ţiriac, a csíkszeredai polgár-
mesteri hivatal adó- és illetékosztá-
lyának vezetője néhány példával is 
szolgált. Mint magyarázta, egy 50 
négyzetméteres lakás adója erre az 
évre 122 lej volt, jövőre az adóeme-
léssel 127 lej lesz. Az illetékek mér-
tékéről beszélve elmondta, egy 
négyzetméter illeték cégtáblára 38 

lej volt, jövőre 49 lej lesz, a reklám-
tábla esetében 28 lej helyett 36 lej. Az 
urbanisztikai bizonylatért fi  zeten-
dő illetékek mértéke elenyésző, 150 
négyzetméter esetében 7 lejről 9 lejre 
emelkedik. Nagyobb növekedéssel 
számolhatnak a közélelmezéssel 
foglalkozó kereskedelmi egységek 
(üzletek, éttermek, szállodák). Az 
500 négyzetméteren aluli egységek-
nek évi 250 lej helyett 1500 lejt, az 
500 négyzetméter fölöttieknek (ilyen 
csak kettő van a városban) évi 500 lej 
helyett 2000 lejt kell jövőre illeték-
ként befi zetniük a város kasszájába. 
Az osztályvezető fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy a törvény ennél 

jóval magasabb értéket is megen-
gedne, akár 4052, illetve 8477 lejt is 
elkérhetnének illetékként.

Adókat és illetékeket emeltek 
Csíkszeredában is
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GERGELY IMRE

A kötelező adóemelésen túl a gép-
járművek utáni fi zetnivalók ese-

tében hoztak módosításokat. Mint 
Nagy Zoltán polgármester előterjesz-
tésében elhangzott, a kisebb henger-
űrtartalmú motorral felszerelt autók 
tulajdonosainak pár lejjel keveseb-
bet, a nagyobbaknak viszont többet 

kell majd fi zetniük. Azaz egy 
1400 köbcentis motorral 
közlekedő autó után Gyer-
gyószentmiklóson idén 63 
lejt kellett fi zetni, 2020-ban 
ennél kevesebb, 60 lej lesz 
az adó. Az 1800 köbcen-

tis járművek esetében ez 171 
lejről 181-re nő, míg a 2200 köbcen-
tiseknél 825-ről 874-re emelkedik a 
költség. A testület bevezetett egy új 

adónemet is: a Gyilkostó üdülőtele-
pen megszálló vendégeknek 2 száza-
lékos idegenforgalmi adót kell majd 
fi zetniük. A polgármester szerint ez 
mindössze pár lejjel növeli meg a tu-
risták szállásköltségét. Az így befolyt 
összeget az üdülőhely marketingjére, 
reklámozására fogják visszaforgatni.

Ösztönzés és büntetések

A testület pénteki ülésén elfogadták 
a helyi köztisztasági szabályzatot is, 
amely december 1-jétől hatályba is lé-
pett.  Ennek egyik fontos eleme, hogy 
újraszervezik a szelektív hulladékgyűj-
tést, és erre ösztönzik a helybélieket. 
Első lépésként a kertes házakban élők 
tapasztalnak változást: különböző 
színű zsákokat kapnak, és ezekbe 
kell gyűjteniük az annak megfelelő 
műanyag-, papír-, fém-, üveghulladé-
kot. Jövőre hulladékudvart létesítenek, 

ahova bárki díjmentesen elszállíthatja 
azokat a feleslegessé vált tárgyakat, 
amelyek nem minősülnek háztartá-
si hulladéknak, azaz nem a kukák-
ban van a helyük. Például megunt, 
lecserélt bútorok kerülhetnek ide. A 
hulladékudvarra lehet szállítani az 
építkezési törmelékeket is, fejenként 
egy köbméterig ingyenesen, nagyobb 
mennyiséget meghatározott összegért. 
Büntetéseket is rögzít a határozat. Aki 
nem a kukákban helyezi el a háztartási 
hulladékot, vagy oda nem való tárgya-
kat rak le a kukák környékén, 150 és 
250 lej közötti bírsággal sújtható, jogi 
személyek esetében ez 500–2500 lej is 
lehet. Szükség van a szigorításra, hi-
szen ebben az évben mintegy 70 ezer 
lejbe került a városnak az ilyen típusú 
szemét elszállíttatása – hangzott el. 
Büntetik azokat is, akik a kukák kör-
nyékén úgy parkolnak, hogy megnehe-
zítik a szemeteskocsik közlekedését. Az 

új szabályzat ismertetésére kampányt 
indítanak, és az RDE hulladékgazdál-
kodási vállalat a következő havi szám-
la mellé egy tájékoztatót is kézbesít.

Új beruházások

A tanácsülésen új beruházásokról 
is döntött a testület. 260 ezer lejből 
egy rolbát (jéggyalut) vásárol a VSK, 
a sportiskola sízőinek pedig 30 ezer 
lejből vásárolhatnak tevékenységük-
höz szükséges eszközöket. A Feltöltő 

ökumenikus együttes 15 ezer lejért 
hangszereket szerezhet be. Szintén 
15 ezer lejt különítettek el a gyilkostói 
csatornahálózat kiépítéséhez szüksé-
ges közbeszerzésekre. A tervek elké-
szültek, és ha a közbeszerzés rendben 
lezajlik, tavasszal már elkezdődhet a 
munka. Mint elhangzott: a város azért 
fordíthat pénzt ilyen típusú beruhá-
zásokra, illetve eszközbeszerzésekre, 
mert Hargita Megye Tanácsa idén 
1,7 millió lejt osztott vissza Gyergyó-
szentmiklósnak.

Amennyit a törvény előír: zsebbe kell nyúlni Gyergyószentmiklóson is
• Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a 2020-as évre érvényes helyi
adók és illetékek mértékét. Átlagosan a törvény által előírt – a tavalyi inflációval ará-
nyosan – 4,6 százalékkal kell majd többet fizetni.

Jó évet zár Gyergyószentmiklós. Több pénzből gazdákozhatnak
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