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Két független jelöltet is támogatnak
Kikkel vág neki az önkormányzati választásoknak a marosszéki RMDSZ?
• Lesznek személyi 
cserék és függetlene-
ket is támogatni fog a 
helyhatósági választá-
sokon a Maros megyei 
RMDSZ – tudtuk meg 
Kovács Leventétől, az 
RMDSZ Maros megyei 
szervezetének ügy-
vezetőjétől, amikor a 
marosszéki jelöltekről 
érdeklődtünk. 

SIMON VIRÁG

M aros megyében a 102 pol-
gármesteri hivatal közül 
40-ben van jelenleg olyan 

polgármester, amelyet négy évvel 
ezelőtt az RMDSZ állított vagy támo-
gatott. Harmincnyolc helyen saját 
jelöltje volt az RMDSZ-nek, két he-
lyen, Mezőmadarason és Maroske-
resztúron független jelölteket támo-
gatott a szövetség.

Hölgyek is vannak 
a jelöltek között

Mint Kovács Levente elmondta, a 
soron következő helyhatósági vá-
lasztásokon is támogatni fogják a 
továbbra is függetlenként induló 
Kovács Edit maroskeresztúri polgár-
mestert, de Mezőmadarason saját 
jelöltet indít az RMDSZ, a jelenlegi 
alpolgármester, Kovács Ilona sze-
mélyében. S lesz még egy hölgy elöl-
járó jelölve, Segesváron, ahol a helyi 
RMDSZ döntése alapján Buzogány 
Erzsébet kerül fel a polgármester-je-
lölteket összesítő szavazólapra.

Ha a városokat nézzük, Segesvár 
mellett, Marosvásárhelyen a füg-
getlenként induló Soós Zoltánt tá-
mogatja az RMDSZ, Szászrégenben 
Márk Endre jelenlegi alpolgármester 
pályázza meg a városvezetői széket, 

míg Dicsőszentmártonban Fodor 
János az RDMSZ jelöltje. Maroslu-
dason, Radnóton, Nagysármáson 
és Nyárádtőn nem állítanak jelöltet, 
Szovátán, Erdőszentgyörgyön és 
Nyárádszeredában pedig az eddigi 

polgármesterek újráznak.
Biztos váltás lesz még, hiszen 

nem az eddigi polgármester fog 
megméretkezni Nyárádmagyaró-
son, ahol a jelenlegi polgármester 
nem vállalhat újabb mandátumot, 

és Kacsó Lajos kerül fel a listára. 
Előválasztás volt és így derült ki a je-
lölt neve Balavásáron (Varga Ador-
ján), Nyárádkarácsonyfalván (Bodó 
Károly) és Mikefalván (Béres János).

Jelenleg a Magyar Polgári Párt-
nak Makfalván van polgármesterre, 
itt a soron következő hely-
hatósági választásokon az 
RMDSZ jelöltje Dósa Medárd 
lesz. A többi településen 
a már meglevő RMDSZ-es 
polgármesterek újráznak, 
összesen a megyében 47 
RMDSZ-es polgármester-jelölt 
lesz. A megyében az RMDSZ 74 ta-
nácsosi listát indít. Ugyanakkor a 
Maros Megyei Tanács elnöki tisztsé-
gét ismét megpályázza Péter Ferenc 
jelenlegi tanácselnök.

A jelenlegi forgatókönyv 
szerint szeptember végén kell 
használjuk a pecséteket
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EMNP: nem nyilvános még  minden jelölt neve

GERGELY IMRE

Amint a legutóbbi tanácsülésen 
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 

polgármestere ismertette, a ked-
vezmény egyaránt érvényes a 
magánszemélyekre és vállal-
kozásokra is, és ezt az indo-
kolja, hogy a járványhelyzet 
számos gyergyószentmik-
lósit sodort nehéz helyzetbe. 
A sürgősségi állapot idején 

boltokat, vendéglátóhelyeket 
kellett bezárni, és emiatt részben vagy 
teljesen megszűnt a bevételi forrásuk.

A kedvezményekről

50 százalékos kedvezményt kap-
nak az ingatlanadóból, akik saját 
tulajdonú ingatlanban folytatnak 
gazdasági tevékenységet, de ezt 
a fertőzésveszély miatt bevezetett 
korlátozó rendelkezések után fel 
kellett függesszék. Szintén meg-
felezik azok adóját is, akik bérbe 
adták az ingatlanjukat, de a jár-
ványhelyzet alatt elengedték a bér 
felét, vagy az adott épület lega-
lább fele kihasználatlan maradt 
ezekben a hónapokban. Az adó-
kedvezmény a sürgősségi állapot 
hónapjaira érvényes, de ha a hely-

zet úgy hozza, ez meghosszabbít-
ható a készenléti állapot idejére, 
akár az év végéig is, amennyiben a 
kormány ilyen jellegű jogszabályt 
hoz – a következő időszakban –, 
amely megengedi ezt.

Az adókedvezményt igénylőknek 
szeptember 15-ig kell benyújtaniuk 
egy igénylést a gyergyószentmik-
lósi városházára, és igazolniuk kell, 
hogy a korlátozások miatt milyen 
mértékű bevételkiesést szenvedtek 
el a sürgősségi állapot idején. Egy 
másik kedvezmény, amelyet szintén 
most vezetett be a gyergyószentmik-
lósi önkormányzat, azokon segíthet, 
akik adóhátralékokat halmoztak fel. 

Eltörlik a 2020. március 31-ig felgyűlt 
tartozások kamatait, amennyiben az 
alapadósság törlesztve lesz.

Gyergyói adókedvezmény a járvány gazdasági áldozatainak
• Segítséget nyújt Gyergyószentmiklós önkormányzata azoknak a helybélieknek, 
akik ingatlanjaikat gazdasági célokra használják, ám a koronavírus-járvány miatt 
részben, vagy egészben kiesett az ezekből remélt bevételük. Az érintetteknek szep-
tember középéig kell jelezniük igényeiket. 

A gyergyószentmiklósi városháza 
nyitott a segítségnyújtásra

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
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A Székelyhon érdeklődésére Brassai Hunor, az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi 
elnöke elmondta, hogy az elkövetkező időben sor-
ra be fogják mutatni az Erdélyi Magyar Szövetség 
polgármester- és tanácsosjelöltjeit. Nevekről nem 
kívánt beszélni, de azt elárulta, hogy 50 marosszé-
ki településen lesz polgármester- vagy tanácsos-
jelöltjük. Hangsúlyozta, hogy Marosvásárhelyen 
Soós Zoltán független polgármesterjelöltet támo-
gatják és az ő munkáját szeretnék az önkormány-

zatban is segíteni. Marosvásárhelyen a Néppárt 
saját logója és neve alatt indít tanácsosjelölteket. 
Listavezető: Mihály István fizikatanár, a Romániai 
Magyar Pedagógus Szövetség alapító tagja, je-
lenleg a marosvásárhelyi szervezet alelnöke. Vele 
együtt marosvásárhelyi önkormányzati tanácsos 
akar lenni Donáth Árpád fogorvos, vállalkozó. A 
lista harmadik helyét Brassai Hunor foglalja el. 
A Néppárt nem indít jelölteket a Maros Megyei 
Tanács elnöki és tanácsosi tisztségeire.




