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Az államnak jobb a dolgozó anya
Havi 650 lej helyett 1500 lejt adnak, ha a szülés után fél évvel munkába állnak

H A J N A L  C S I L L A

Sürgősségi kormányrende-
letet készítettek elő a gye-
reknevelési szabadságról 

munkába visszatérő szülők visz-
szailleszkedési pótlékjának növe-
lése érdekében. A tervezet szerint 
ha egy anya visszamegy dolgozni, 
mielőtt a gyereke betöltené a hat 
hónapot, akkor az eddigi 650 lej 
helyett 1500 lejes pótlékot kapna 

egészen addig, amíg a gye-
reke betölti a két évet. A 
mihamarabbi visszatérés-
sel megelőznék az anyák 
szakmai kiesését, ami a 
munkaadó szempontjából 
is előny, hiszen ha van egy 

képzett alkalmazott, nehezeb-
ben nélkülözik őt hosszú időre – 
fogalmazta meg Csép Éva Andrea, 
az RMDSZ szociális ügyekért fele-
lős parlamenti képviselője. Túl az 
anyák szakmai sikerén azonban 
mégiscsak az állam szempontjá-
ból „kifizetődőbb”, ha az anya mi-
hamarabb dolgozni megy. Ugyan-
is azok, akik gyereknevelési 
szabadságon vannak, nem adófi-

zetők, tehát mindent az állam fizet 
helyettük, kezdve a társadalom-
biztosítástól az összes adóig.

Választási lehetőség

Csép Éva Andrea lapunknak elma-
gyarázta, az új tervezet megadja a 
választási lehetőséget az anyának, 
hogy ha úgy dönt, hogy szülés után 
öt hónappal visszamegy, akkor a fi -
zetésen felül nem 650 lejes ösztön-
ző pótlékot kap, hanem 1500 lejt, 
fogyatékkal élő gyerek esetében 
pedig ha egy évnél korábban megy 
vissza, akkor kapja meg az 1500 
lejt. Egészséges gyerek esetében 
mindezt a gyerek kétéves koráig, 
fogyatékkal élő gyerek esetében 
három évig kapná. Továbbra is ma-
rad az a lehetőség, hogy 650 lej ösz-
tönző pótlékot kapnak azok, akik 
hat hónap után mennek vissza 
dolgozni, de legalább két hónappal 
a gyerek kétéves kora előtt. A be-
illeszkedési pótlékot ezután meg-
kapná az a szülő is, aki jogosult 
arra, hogy otthon üljön a 3–7 éves 
fogyatékos gyerekével, de ő úgy 
dönt, hogy hamarabb visszamegy 
dolgozni, eddig ez nem így volt” – 
részletezte Csép Éva Andrea.

Százmilliót spórolna 
így az állam

A minisztérium számításai szerint 
megközelítőleg százmillió lej meg-
takarítást jelentene az állami költ-
ségvetésben, ha ez a rendelkezés 
érvénybe lépne. A minisztérium 
nyilvántartása szerint jelenleg 178 
700 jogosult tölti gyereknevelési 
szabadságát, akiknek megközelí-
tőleg 20 százaléka úgy tér vissza, 
hogy kapja az ösztönző pótlékot – 
világított rá a parlamenti képviselő 
a munkaügyi minisztérium adatai-

ra. Most készül a tervezet erről, de 
amint elfogadta a kormány, meg-
jelenik a Hivatalos Közlönyben, és 
azzal érvénybe is lép, tehát várható-
an még idén élhetnek ezzel a lehe-
tőséggel az anyák. „Az még kérdés, 
hogy miután a gyerek betöltötte a 
két évet, jogosult-e még egy évig a 
650 lejes ösztönző pótlékra, mint 
a többi anya, aki a gyerek kétéves 
kora előtt két hónappal megy visz-
sza dolgozni. Erre még nem tudott 
konkrét választ adni Raluca Turcan 

munkaügyi miniszter, majd a papír-
ra vetett tervezetből kiderül” – fej-
tette ki Csép Éva Andrea.

Több nyugati országban mini-
mális az az idő, amit gyereknevelési 
szabadságon tölthetnek az anyák. 
Az Egyesült Királyságban például a 
törvényes anyasági ellátást a mun-
káltató fi zeti 39 héten át annak, aki 
a szülést megelőző 15. héten már 
legalább 26 hete az alkalmazásában 
állt. Heti összege a korábbi fi zetés 90 
százaléka az első hat hétre, majd a 
fennmaradó időre mintegy 600 lejnek 
megfelelő font jár az anyának.

Még kérdés, hogy miután 
a gyerek betöltötte a két évet, 
jogosult-e még egy évig a 650 
lejes ösztönző pótlékra az 
édesanya

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

• Egy készülő rendelettervezet szerint ezután kü-
lönbséget fognak tenni azon szülők visszailleszkedési 
pótlékja között, akik a gyerek születésétől számítva 
hat hónapon belül térnek vissza munkába, illetve akik 
utána, de legalább két hónappal a gyerek kétéves szü-
letésnapja előtt térnek vissza. A korábban munkába 
álló szülők 650 lej helyett 1500 lejes pótlékot kapnak a 
gyerek kétéves koráig.

K O V Á C S  E S Z T E R

Rendkívül hosszú, több évet fel-
ölelő folyamat volt a csereháti 

ANL-s lakások áruba bocsátásának 
procedúrája: ezt még 2016-ban tűz-
te ki célul a városvezetés, az akko-

ri igényfelmérés szerint az 
érintett családok közül 
mintegy 150-en éltek volna 
a lehetőséggel. Egyébként 
azok a bérlők kérvényez-
hetik a vásárlást, akik 
megszakítások nélkül leg-
alább egy évig bérelték 
már az ingatlant, nincs a 

tulajdonukban más lakás (csak 
ingatlantulajdon-rész, amelynek 
hasznos felülete nem haladja meg 

a 37 négyzetmétert). A Cserehát és 
Kiss Gergely utcákban összesen 254 
eladható lakrész van, amelyeket 
egyszeri kifi zetéssel, illetve rész-
letfi zetéssel is meg lehet vásárolni, 
utóbbi esetben 15, 20 vagy 25 éves 
törlesztési időszakot határoznak 
meg. Ugyancsak a részletfi zetés 
feltétele, hogy a vásárlási ár 15 szá-
zalékát előlegként, egy részletben 
kell kifi zetnie a vásárlónak. Fontos 
adalék, hogy az eladásból származó 
bevétel nem a város, hanem az Or-
szágos Lakásügynökség kasszájába 
kerül vissza, amely azt újabb ifj úsá-
gi lakások megépítésére fordítja.

Az áfát nem számolják

A különböző topográfi ai felmérések 
elkészíttetése után az ingatlanok te-
lekkönyvezése következett, a végső, 
teljes dokumentációt a lakásügy-
nökségnek kellett jóváhagynia. Idén 
januárban a lakásügynökség választ 
adott a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal azon átiratára is, 
amelyben kifejtették, hogy a lakások 

leltári értékékez nem kell hozzáadni 
az áfát. Ez kulcsfontosságú informá-
ció volt az árak kiszámításához, ez az 
információ pedig befolyásolta a sza-
bályzatot, ennek az új szabályzatnak 
a beterjesztése történt meg a februári 
tanácsülésen, amelyet el is fogadott 
a testület – sorolta az újabb fejlemé-
nyeket Zörgő Noémi. A polgármes-
teri hivatal sajtószóvivőjétől azt is 
megtudtuk, hogy az elmúlt hetekben 

megtörtént a lakások árának kiszá-
mítása és az eladás előkészítése.

Minden lakásnak más az ára

A lakások tényleges eladási árait a 
Hivatalos Közlönyben is megjelent 
négyzetméterenkénti egységár alap-
ján számolták ki, amelyből levonták 
az ingatlanok úgynevezett amortizá-
ciós értékét, tehát hogy megépítésük 
és használatba adásuk óta mennyit 
csökkent az értékük. Az így kapott 
négyzetméterenkénti ár alapján szá-
molták ki az egyes lakások eladási 
árát, de fontos adalék az is, hogy a 
tömbházak közös felületei (kazán-
ház, lépcsőház stb.) is beleszámo-
lódnak majd a teljes árba. Az egyes 
lakrészek ára tehát nem egységes, a 
kiszámolt összeget (a 2021 márciusá-
ban érvényes árat) levélben közlik 
azokkal a bérlőkkel, akik jogosultak 
a lakások megvásárlására. Ezt köve-
tően a vásárláshoz szükséges doku-
mentumokkal fogadják majd azokat 
a bérlőket, akik az adott áron is meg-
vásárolják az ingatlanokat.

Végéhez ért a folyamat, megvásárolhatók az ifjúsági lakások
• Évek után révbe érnek a székelyudvarhelyi Cserehát 
lakónegyedbeli ifjúsági lakások bérlői: hosszas, bürok-
ratikus folyamat végéhez ért a helyi polgármesteri hiva-
tal, nemcsak eladhatókká váltak az ingatlanok, hanem 
az árszámítás is megtörtént.

Bérlőkből tulajdonosokká válhatnak: sokan 
éveket vártak erre

▸  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




