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Már harmincezren jelentkeztek
A rendőrségi adatokat is fi gyelembe veszik a szemétdíjnál

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen az előző 
években a tömbházlakók 
a lakótársulásoknál, a ma-

gánházakban élők pedig a szemét-
szolgáltatónál törlesztették havonta 
a szemétdíjat. Idén azonban válto-
zott, így függetlenül attól, hogy ki 
hol lakik, mindenkinek a városhá-
zán, a helyi adókkal és illetékekkel 
együtt kell törlesztenie a szemétdí-
jat. Az éves szemétdíj személyen-
ként 142,50 lej. Mivel ezt a díjat 
személyenként kell fi zetni, minden 
család köteles nyilatkozatot benyúj-
tani arról, hogy lakásában hányan 
laknak. Ezeket az adatokat összeve-
tik a rendőrségtől kapott adatokkal, 
és ellenőrzésekre is lehet számíta-
ni. Erre a városvezetés szerint azért 
van szükség, mert az előző években 
a valós létszámnál jóval keveseb-
ben fi zették a köztisztasági díjat.

Sokan éltek a lehetőséggel

A marosvásárhelyi városháza 
adóügyi osztályán folyamatosan 
dolgozzák fel a hagyományos vagy 
elektronikus postán küldött, illetve 
személyesen bevitt nyilatkozatokat, 
és vezetik be a számítógépes nyil-
vántartásba. Mint az adóügyi osz-
tály vezetőjétől, Szövérfi  Lászlótól 
megtudtuk, eddig több mint 30 ezer 

nyilatkozatot kaptak. „Aki leadta 
a nyilatkozatot, kap egy iktatószá-
mot, és azon feltüntetik, hogy hány 
személyről nyilatkozott. Ezzel el 
tud menni a pénztárhoz, és helyben 
ki tudja fi zetni kedvezményesen az 
adót és illetéket, továbbá az éves 
szemétdíjat is annyi személyre, 
ahányat bevallott. Fontos tudni-
való, hogy a köztisztasági illetékre 
nincs kedvezmény, de nem muszáj 

egy összegben kifi zetni, négy rész-
letben is lehet törleszteni.”

Szövérfi  elmondta, azért határoz-
ták meg március 1-jében a szemétdíj 
kiszámításához szükséges nyilat-
kozatok benyújtásának határidejét, 
hogy ne maradjon az is március 31-
éig, amikor lejár az adókedvezmé-
nyek határideje, hiszen köztudott, 
hogy az utolsó napokban mindig 
tolongás van a pénztárnál. De a 

nyilatkozatokat március végéig be 
lehet nyújtani, és idénre az azok-
ban bevallott személyszám érvé-
nyes. Mint megtudtuk, a városháza 
kikérte a rend őrségtől azt, hogy 
melyik lakásban hány személy van 
nyilvántartva, és szúrópróbasze-
rűen összehasonlítják ezt a beval-
lott számokkal. „Eddig elsősorban 
azok vallották be, hogy hányan 
laknak egy-egy háztartásban, ahol 
háromnál kevesebb személyről van 
szó és érdekük volt, hogy ne a szá-
mítógépes program által generált 
három személy után fi zessék a sze-
métadót. Reméljük, hogy azok is 
eljönnek majd, akik háromnál több 
személlyel élnek egy háztartásban, 

hogy pontosan ki tudjuk számolni, 
melyik otthonra mennyi szemétdíjat 
kell kiróni. Ez azért is fontos, mert 
március 31. után azon lakások ese-
tében, amelyekre nem nyújtottak be 
nyilatkozatot, a rendőrségtől kapott 
nyilvántartást vesszük fi gyelem-
be. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki 
eladta a lakását, de nem cserélt 
személyi igazolványt, így a 
régi lakcímére szól az irata, 
akkor lehetséges, hogy az 
épületben a régi és az új lakó 
is nyilván van tartva, és így 
nem a valóságnak megfelelő 
személyszámra számítjuk 
ki a díjat.” Szövérfi től tudjuk, 
hogy már voltak szúrópróbaszerű 
ellenőrzések, és ahol a rendőrségi és 
a bevallott nyilatkozat között nagy 
volt az eltérés, első körben telefonon 
érdeklődtek, hogy mi a valóság.

Hol lehet jelentkezni?

Jó hír, hogy mától hosszabbított prog-
ram szerint fogadják az ügyfeleket a 
marosvásárhelyi városháza adóügyi 
osztályán, vagyis kedden 18.30-ig be 
lehet nyújtani a nyilatkozatokat a vá-
rosházán. Szombaton is van ügyfél-
fogadás 8–12 óra között szintén a vá-
rosháza irodáiban. A nyilatkozatokat 
be lehet nyújtatni a Bolyai és a Tudor 
lakótelepen lévő adóügyi irodában 
is, valamint el lehet küldeni online 
is. Minden ezzel kapcsolatos fontos 
adat megtalálható magyar nyelven is 
a marosvásárhelyi városháza honlap-
ján (www.tirgumures.ro).

Elsősorban az idősebbek nyújtják be 
személyesen a nyilatkozatokat

◂  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

• A rendőrségtől kikért hivatalos személylétszámot is összevetik azokkal a nyilat-
kozatokkal, amelyeket a lakók nyújtanak be Marosvásárhelyen az éves köztisztasá-
gi díj kiszámítása érdekében – tudtuk meg a marosvásárhelyi városháza illetékesé-
től, aki azt is elmondta, hivatalosan március elsejéig várják a nyilatkozatokat. Eddig 
több mint 30 ezren tettek eleget ennek a kötelezettségnek.

T ársadalmi feszültséget szül 
Marosvásárhely Polgármeste-

ri Hivatala és a mezőcsávási Syle-
vy Salubriserv közötti konfl iktus, 
amely most már nemcsak a szemét 
eltakarításáról és a számlák törlesz-
téséről szól, hanem az utcaseprők 
megélhetéséről is. Az egyik napról a 
másikra munka nélkül maradt sze-

mélyek utcai tiltakozással 
fenyegetőznek, amennyi-
ben a felek nem találnak 
megoldást nehéz helyze-
tükre. Hogy egészen pon-
tosan hány utcaseprőről 
van szó, azt nem sikerült 

megtudnunk. Illyés Botond, 
a szolgáltató cég képviselője csak 
annyit volt hajlandó elárulni, hogy 
„sokról”. A marosvásárhelyi Hideg-
völgyben körülbelül száz személyről 
beszélnek, de van olyan érintett is, 
aki másfélszer ennyi kollégájáról 

tud. „Nem mondanak számot, mert 
egy részünket hivatalosan dolgoz-
tatnak, másokat meg… Szóval ér-
ti, nem? Bezzeg a régi Salubriserv 
idejében ilyesmi nem volt!” – pa-
naszkodott lapunknak egy neve 
elhallgatását kérő roma férfi . Felhá-
borodásánál csak az elkeseredése 
nagyobb; mint ecsetelte, ha a héten 
nem oldódik meg a helyzete, nem 
lesz miből eltartania a családját. 
Erről számolt be lapcsaládunknak 
Szász Péter, a vásárhelyi cigány 
közösség képviselője is. Elmondta: 
ahogy telnek a napok, egyre nehe-
zebben tudja visszafogni az érintet-
teket és családjaikat, akik a városhá-
za elé akarnak vonulni.

Nincs mit tenni?

„Nincs mit tennünk, jelenleg a vá-
rosháza nem tart igényt az utcák 

tisztítására” – mentegetőzött Illyés 
Botond, a szolgáltató cég képviselő-
je. A Sylevy Salubriserv azonban 
nem könnyen törődik bele az egyol-
dalú szerződésbontásba: magyará-
zatot kér az önkormányzattól, amely 
február 15-ei ülésén, Soós Zoltán 
polgármester javaslatára részben 
felbontotta az elődje, Dorin Florea 
által kötött egyezséget. Az előző vá-
rosatya 2020 nyarán, a vásárhelyi 
Salubriserv csődbe menetele után írt 
alá szerződést a mezőcsávási szék-
helyű céggel. A kenyértörésre azok 
után került sor, hogy kiderült: a köz-
tisztasági szolgáltatásokra vonat-
kozó szerződésben szereplő, egész 
éves keretösszegek nagy része röpke 
fél esztendő alatt elfogyott. A város-
háza ugyanakkor azt állítja, hogy 
a cég 10 millió lejjel többet számlá-
zott, mint amennyi szolgáltatást a 
valóságban elvégzett. Az Illyés csa-

lád által birtokolt vállalkozás szerint 
a tanács múlt heti döntése egyrészt 
törvénytelen, másrészt szakmai-
atlan. A városházának címzett fel-
szólításában, amelyben arra kérik 
az önkormányzatot, hogy vizsgálja 
fölül a döntését, a cég jogi képviselő-
je rámutat, hogy az egyoldalú dön-
tés törvénytelen. Ugyanakkor több 
kérdést fogalmaz meg, amelyben a 
további munkafolyamat mikéntjét 
igyekszik tisztázni. A polgármeste-
ri hivatal ugyanis csak részlegesen 
mondott le a Sylevy szolgáltatásai-
ról; mint Marius Libeg, a városháza 
kommunikációs osztályának veze-
tője lapunknak elmondta, az önkor-
mányzat ezentúl saját embereivel 
tartja karban a város zöldövezeteit és 
gyűjti össze a kis, utcai szemeteslá-
dákban lévő szemetet. Ugyanakkor 
az új adminisztráció arra törekedik, 
hogy a további szolgáltatásokra is 
szerezze meg a működési engedélye-
ket. Arra a kérdésünkre, hogy mind-
ezt a munkát kik fogják végezni, és 

honnan kerülnek majd elő, Borsos 
Csaba szóvivő elmondta, hogy nap-
számosokat készülnek megfogadni. 
„Az emberek sorban állnak a mun-
káért” – jelentette ki Borsos, utalva 
a hidegvölgyi romákra. A helyzetet 
értékelve Szász Péter úgy véli, a két 
fél harcának a harmadik, azaz a ci-
gányság esik áldozatául. 

Miután a vásárhelyi tanácsosok 
részlegesen fel bontották a június-
ban kötött szemétszolgáltatási szer-
ződést, abban bíznak, hogy a Sy-
levy az elkövetkezendő 90 napban 
mégis el fogja végezni a háztartási 
szemét begyűjtését. Ez idő alatt a 
tanácsnak új szolgáltatót kell talál-
nia. Kérdésünkre, hogy a városháza 
és a cég közötti puskaporos hangu-
lat nem vezethet-e oda, hogy a Syle-
vy „csomagol” és szemétben hagyja 
a várost, Soós Zoltán nemmel vá-
laszolt. Szerinte a vállalkozóknak 
üzleti érdekük pénzt szerezni, ezért 
nem fognak kivonulni Marosvásár-
helyről. (Szucher Ervin)

Marosvásárhelyi városháza kontra Sylevy: a cigányság veszít
• Tovább gyűrűzhet a marosvásárhelyi önkormányzat és a város köztisztasági szol-
gáltatója közötti konfliktus. A munka nélkül maradt utcaseprők tiltakoznának.




