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Infrastruktúrafüggő adózás
Átszabták az ingatlanadózási övezeteket Csíkszeredában
• Új adózási térképet

Fontos változások

dolgozott ki és fogadott el Csíkszereda
önkormányzati képviselő-testülete az
ingatlanok kapcsán, a
határozat értelmében
átértekelték egyes
övezetek besorolását.
Mint elhangzott, a
továbbiakban az infrastruktúra milyensége
határozza meg az
ingatlanadószinteket.
KORPOS ATTILA

K
Csíkszék

orodi Attila polgármester
a keddi ülésen azt mondta,
a képviselő-testület elkezdett egy tervezési folyamatot a
beruházások és gazdaságfejlesztés terén, amelyek 2021-ben bontakoznak majd ki.
A tanácsülésen sor került az önkormányzat hatáskörébe tartozó kulturális intézmények
vezetőtanácsi testületeinek
frissítésére (Csíki Játékszín,
Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes, Csíki Székely Múzeum), továbbá az
önkormányzati
tulajdonban,
illetve társtulajdonban lévő vállalkozások közgyűlési képviseletének
nevesítésére (Goscom Rt., Harvíz
Rt., Csíki Trans Kft .).

Új adóbesorolás
Elfogadták ugyanakkor a szabályzatot a város adózási zónákra való be-

sorolásának átszabásával kapcsolatban. „A városban ezáltal megvalósul
az egyforma mércével mért, infrastrukturális (csatornahálózat, földgáz, villany áram, aszfaltréteg stb.)
fejlesztések függvényében kiszabott
adózási rendszer. Így akiknek környezetében nem eléggé kiépített az
infrastruktúra, alacsonyabb adózási
zónába kerülnek” – foglalta össze a
városvezető, hozzátéve, hogy ezál-

tal normalizálódhatnak az adózási
szintek a városban.
A testület arról is döntött, hogy
a Csíki Játékszín éléről távozó Kányádi Szilárd igazgatói pozíciójára
kiírják az új versenyvizsgát, hiszen
– mint fogalmazott – Erdély egyik
legnívósabb kulturális intézményének vezetése komoly munkát
igényel. Az igazgató kilétére jövő
év február végén derülhet fény.

Csíkszereda nyugati kijárata,
a nyugati ipari zóna egy része

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: PINTI ATTILA
Napirenden volt még az egykori
Gyopár Sportszálló helyére tervezett Lidl áruház övezeti rendezési
tervének (PUZ) elfogadása is, de a
védelmi minisztérium jóváhagyásának hiányában erről nem tudott
dönteni a testület.

A helyi adók és illetékek terén
újdonságokat hoz az új adótörvénykönyv, de kisebb-nagyobb
módosulásokat már a helyi önkormányzat is eszközölt – jelezte
a csíkszeredai városháza sajtószolgálata. A leglátványosabb a
közélelmezési illeték „visszafaragása” a 2019-es szintre: az 500
négyzetméternél kisebb felületű
egységek 1500 lej helyett ismét
250 lejes havi illetéket fizetnek,
az ennél nagyobb felületűek
pedig 2000 lej helyett 500 lejt.
A Csíkszereda belterületén lévő
utakat, utcákat egységes szempontok alapján csoportosították.
Egy-egy pontot jelent az ivóvíz,
a szennyvíz, az esővíz-elvezetés
megléte, a földgázhoz, valamint
a villanyáramhoz való hozzáférés, illetve az aszfalt- vagy
betonburkolat és a városközponti
fekvés. Egy-egy pontlevonással
jár ugyanakkor, ha nehéz a behajtás, ha teherforgalom vagy intenzív forgalom jellemzi az utat,
illetve ha szociális szempontból
hátrányos az adott övezet. A
maximális 7 pontot elérő utcákat
az A csoport ba sorolták, az 5–6
pontot elérőket a B kategóriába,
a 3–4 pontosokat a C-be, az
ennél is kevesebb pontszámmal
rendelkezőket pedig a D-be. A
változások az utóbbi évek felújításainak, hibajavításainak, új
utcák létrejöttének és a feltételrendszer egységesítésének tudhatók be. Ezek alapján például B
kategóriából D-be sorolták Szécsenyt és a C-be Zsögödfürdőt,
a tehermentesülés viszont C-ből
B-be léptette elő a Rét utcának a
két körforgalom közti szakaszát
és az ennek szomszédságában
lévő Forrás utcát.

Állítják: petárda nélkül is van szilveszter
• A pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire

M

Már több ezer robbanószert
foglaltak le
Az állami rendőrség a szilveszter
előtti időszakban minden évben
ellenőrzéseket tart, idén Hargita
megyében több fogás is akadt. Legutóbb hétfőn Etéd községben foglaltak le 300 darab pirotechnikai
eszközt: a robbanószerek egy részét
egy kereskedelmi egységben találták, amelynek nem volt engedélye
a forgalmazásukhoz. 164 darabot
pedig egy szintén etédi, 16 éves
fi atalnál találtak, akit 2500 lejes
bírsággal sújtottak. Néhány nappal
korábban, december 24-én Gyergyóújfaluban több mint ötven pirotechnikai eszközt foglaltak le egy
helyi kereskedőnél, aki nem rendel-

kezett a megfelelő engedélyekkel,
illetve 21-én Csíkszeredában foglaltak le összesen 2650 darab – mintegy tíz kilogrammnyi – robbanóeszközt egy homoródalmási nőnél.
Egy héttel korábban pedig Tusnádfürdőn foglaltak le közel
4000 darab pirotechnikai
eszközt: két Kovászna megyei személy gépjárműből
árusította a robbanóeszközöket, engedély nélkül. A
Hargita megyei rendőrség
minden esetben lefoglalta
a tiltott robbanószereket,
az érintettek ellen pedig eljárás
indult. Egyébként az ellenőrzések
sora ezzel nem járt le, az elkövetkező napokban és szilveszter estéjén
is folytatódni fog.

Udvarhelyszék

közök,akülönbözőcsillagszórók
é s kisebb fá klyá k, de ettől függetfigyelmeztet a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség, újfent
lenül használatuk veszélyes és tűzarra is felhívva a figyelmet, hogy a tiltott robbanószerek
veszélyes. Ezeket a petárdákat és
és tűzijátékok használata bűncselekménynek minősül.
fényszórókat egyébként kizárólag
engedé llyelrendelkezőeladóktól
nikrohamot vá lthatnak ki az embe- szabad vásárolni, ugyanis a piroKOVÁCS ESZTER
technikaieszközökengedélynélreknélésazállatoknálegyaránt.
küliárusításaisbűncselekménynekminősül.„Kérjük,gondolják
A használat és az árusítás is
át,ésapetárdáravagykülönböző
inden év szilvesztere körül előbüntethető
rakétákraszántösszegetlehetőséfordulnak balesetek, ezért a
gü kszerintinkábbhasználjákjótéSzékelyudvarhelyi Helyi Rendőrség Egyébként a tiltottnak minősített
újfent fontosnak tartotta hangsúlyozpirotechnikai eszközök használata kony cé lra, segí tsenek vele embertá rsaikon vagy az á llatokon. Hisz
ni: a pirotechnikai eszkö zö k mind – a vonatkozó 1995/126-os törvény
használóikra,mindakörnyezetükértelmében – há rom hó naptó l egy ami önöknekcsupánnéhánypercig
tartó örömet,szórakozástjelent,az
ben tartó zkodó kra, de az á llatokra évigterjedőszabadságvesztéssel
is veszélyesek, illetve a robbaná ssal bü ntethető . Fontos tudni, hogy nem má sokszámáraéletreszólótrauegyü ttjáróerősfény-éshanghatások
minő sü lnek tiltottnak az 1-es é s P1- má t okozhat” – hangsúlyozzák a
helyi rendőrök.
ijedtsé get, sú lyos esetben pedig pá - es kategóriájúpirotechnikaiesz-

