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• Évről évre többen 
használják ki a pol-
gármesteri hivatalok 
által biztosított 10 
százalékos adóked-
vezményt és fizetik 
ki a kirótt illetéke-
ket március végéig. 
Aki még nem tette 
meg, de tervezi, fi-
zethet személyesen 
a pénztáraknál, illet-
ve online is, az erre 
létrehozott felületen. 
Szűk tíz nap áll még 
az adófizetők rendel-
kezésére.

SIMON VIRÁG

Hargita és Maros megye ki-
sebb-nagyobb városaiban, 
de nem csak, egységesen 10 

százalékos kedvezményt kapnak 
azok az adófi zetők, akik március 
végéig a teljes évre kifi zetik a helyi 
adókat és illetékeket. Ez a kedvez-
mény a terület-, épület- és gépkocsi-
adóra, illetve illetékre érvényes.

Csaknem kétezerrel többen

Mint Zörgő Noémi, a székelyud-
varhelyi városháza sajtószóvivője 
elmondta, Székelyudvarhelyen je-
lentős eltérés van a múlt év azonos 

időszakában jegyzett befi zetések 
és a 2021-es adatok között: tavaly 13 
856 befi zetés volt kevéssel a határidő 
lejárta előtt, idén pedig ez a szám 15 
597. De tavalyhoz képest jelentősen 
emelkedett az online befi zetések 
száma. Míg 2020-ban ugyanebben az 
időszakban 836 ilyen kifi zetést esz-
közöltek, addig idén ez a szám 2227.

Sokan élnek a lehetőséggel

Rodica Ţiriac, a Csíkszeredai Pol-
gármesteri Hivatal adó- és illeték-
osztályának vezetője pontos szá-
mokkal ugyan nem tudott szolgálni, 
de érdeklődésünkre elmondta, azt 
tapasztalták, hogy az előző évekhez 
képest idén sokkal több természetes 

személy élt az adókedvezménnyel 
és fi zette ki egész évre az adókat és 
illetékeket. Hozzátette, pontos ada-
tokkal a március végi határidő lejár-
ta után tud majd szolgálni. 

A Gyergyószentmiklósi Polgármes-
teri Hivatal sajtószóvivője, Hegyi 
Zsuzsánna sem tudott pontos ada-
tokat mondani, de úgy tudta, hogy 
ott is sokan kihasználták a kedvez-
ményt.

Már befizettek 15 millió lejt

Marosvásárhelyen már több mint 
30 ezren törlesztették a helyi adókat 
és illetékeket, kihasználva, hogy 
a március végi határidő befi zetése 
esetén 10 százalékkal kevesebbet 
kell fi zetniük. Legtöbben az épület-
adót fi zették ki teljes mértékben, 
de 18 ezer személy az éves gépko-
csiadót is törlesztette. A városháza 
adóügyi hivatalának vezetője, Szö-
vérfi  László arról számolt be, hogy 
eddig több mint 15 millió lejt fi zet-
tek már be a vásárhelyi természetes 
személyek. 14 ezren online fi zettek, 
a többiek a pénztáraknál törlesztet-
ték a kirótt összegeket. Marosvásár-
helyen a városháza épületében lévő 
pénztáraknál szombatonként 8–12 
óra között is van ügyfélfogadás, 
akkor is lehet fi zetni. Idén Maros-
vásárhelyen a helyi adókkal és il-
letékekkel együtt kell törleszteni az 
éves szemétdíjat is, ami személyen-
ként 142 lej. Utóbbit négy részletben 
is ki lehet fi zetni, erre azonban nem 
érvényes a 10 százalékos adóked-
vezmény. Annak érdekében, hogy 
ezt az összeget pontosan, a valós 
személyszám alapján számítsák ki, 
a lakóknak március végéig nyilat-
kozatot kell benyújtaniuk, amely-
ben közlik, hogy a tulajdonukban 
lévő lakásban hányan élnek. Ma-
rosvásárhelyen közel 60 ezer ilyen 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk a 
városlakóknak, március közepéig 
45 ezren tették ezt meg.

Sorban állva vagy online?
Már csak másfél hétig érvényes a tízszázalékos adó- és illetékkedvezmény

KOVÁCS ATTILA

Egyetlen be- és kijárata van a Mi-
hail Sadoveanu utca 31-es, illet-

ve 33-as számú, valamint a Brassói 
út 9-es számú tömbháza által köz-

refogott belső udvarnak, 
a meglehetősen zárt la-
kóövezetbe való bejutást 
pedig egy olyan, betonból 
készült „kapu” is nehezíti, 
amelynek szükségességét 

nehezen tudná bárki meg-
magyarázni. Több mint 50 évvel 
ezelőtt, a társasházak építésekor 
egy több mint három méter széles, 

tartóoszlopokon nyugvó betonépít-
ménnyel kötötték össze a bejárat 
melletti tömbházakat, amelynek 
tetején volt ugyan bádoglemez bo-
rítás, de az már rég tönkrement, és 
többször kellett javítani. A tetőn 
összegyűlő csapadékvíz elvezetése 
nem biztosított, ezért a szomszédos 
lakások falait is áztatja – hívták fel 
fi gyelmünket az ott lakók, akik már 
évekkel ezelőtt javasolták, hogy a 
mindenkit akadályozó építményt 
bontsák le.

Leszigetelik a tetőt

Időközben a korábban elhanyagolt 
belső udvart teljesen felújították, 

esővíz-elvezető rendszer, új út- és 
járdaburkolat, parkoló, valamint 
közvilágítási rendszer készült. A ki-
fogásolt „kapu” azonban a helyén 
maradt, és meglehetősen elüt a fel-
újított környezettől, annál is inkább, 
hogy a tömbházakat is hőszigetelték. 
Kérdésünkre Bors Béla csíkszeredai 
alpolgármester elmondta, számára 
egyértelmű, hogy annak az épít-
ménynek nincs már ott létjogosult-
sága. Hozzátette, noha a hőszige-
telési projektben ez nem szerepelt, 
egyeztetettek a munkálatokat végző 
céggel, amely a befejezés előtt, még 
a tavasz folyamán le fogja szigetelni 
a tetőt, hogy megelőzzék a további 
beázást. Hosszú távon pedig a bon-

tást fogják kezdeményezni, amely 
azért sem egyszerű, mert a tető szé-
lén földgázvezetékek vannak, ame-
lyeket valószínűleg a föld alá kell 
helyezni. Bors Béla szerint a „kapu” 
szűk keresztmetszete a hulladék 

elszállítását is akadályozza: mivel 
bent földbe süllyesztett kukákat 
helyeztek el, de az ezek tartalmát el-
szállító autó nem fér be az alacsony 
tető miatt, a kukák kiürítésekor két 
autóval kell a helyszínre menni.

Áznak a lakások, bontani kell a betonakadályt
• A nagyobb járművek bejutását is akadályozza Csík-
szereda egyik legrégebbi tömbházlakás-övezetében az 
a betonépítmény, amelynek a tetején összegyűlő csapa-
dékvíz a lakásokat áztatja. Először leszigetelik, később 
viszont le kell bontani – tudtuk meg.

Mindenkinek kellemetlen, de nem 
egyszerű elbontani a betonból készült 
építményt

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Sokan nem bíznak az online 
fizetésben, ezért inkább sorba 
állnak és helyben fizetnek

▴  F O T Ó :  M A G Y A R I  H U N O R




