
Erdélyi tudósítások2021. június 18–20.
péntek–vasárnap2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Az oktatási minisztérium büdzsé-
jében 100 millió lejt különítettek 

el a tanulók ingázására, a román 
kormány szerdai ülésén elfogadott 
rendelet egyik új eleme az, hogy az 
iskolától 50 kilométernél távolabb 
lakó tanulók ingázási költségeit is 
megtérítik. Sorin Cîmpeanu, a szak-
tárca vezetője elmondta, a tanulók 
ingázási költségeinek megtérítését 
lehetővé tevő jogszabálytervezet há-
rom elemet tartalmaz. Ezek közül 
egyik arra vonatkozik, hogy az első 
három kilométerre nem 10, hanem 

30 lejt juttatnak az ingázónak. Egy 
másik újítás arra vonatkozik, hogy 
az iskolától 50 kilométernél távolabb 
lakó tanulók ingázási költségeit is 
megtérítik. A harmadik újítás értel-
mében az oktatási minisztérium a 
megyei tanfelügyelőségeken és az 
iskolákon keresztül megelőlegezi a 
pénzt a tanulóknak.

A Florin Cîțu vezette kabinet szer-
dai ülésén fogadta el a lakóhelyük-
től eltérő településen tanuló diákok 
ingázási költségeinek elszámolá-
sáról szóló sürgősségi rendeletet. 
Idén – az elmúlt években jegyzett 
igénylések, illetve a költségvetési 

lehetőségek figyelembevételével – 
100 millió lejt szán a szaktárca az 
iskolások ingázási költségeire. A 
minisztérium átlagban 770 lejjel 
számol fejenként egy tanévre, így 
várhatóan mintegy 130 ezer kedvez-
ményezettje lesz az intézkedésnek. 
A rendelet részleteit ismertetve So-
rin Cîmpeanu oktatási miniszter 
rámutatott, az eddigi 10 lejről havi 
30 lejre emelték az első három ki-
lométerre járó összeget, amelyhez 
hozzáadódik további 3-3 lej kilo-
méterenként 50 kilométerig. 50 
kilométeres távolság esetén ez 171 
lejes havi bérletet jelent. Cîmpeanu 

újdonságként említette, hogy az 50 
kilométert meghaladó távolság ese-
tén is elszámolják az utazási költ-
séget, illetve azt, hogy a szülőknek 
nem kell ezután kifizetniük ezeket 
az összegeket, mert az oktatási mi-
nisztérium a tanfelügyelőségeken 
keresztül megelőlegezi a pénzt, és 
hónap végén számolják el a költ-
ségeket a szállítócég által kiadott 
bizonyító dokumentumok alapján. 
Azon tanulók esetében, akik kollé-
giumban  vagy albérletben laknak, 
nyolc utazás költségét számolják el 
félévenként – ismertette Sorin Cîm-
peanu oktatási miniszter.

Megtérítik az iskolától 50 kilométernél távolabb lakó diákok ingázását is

 »  Az eddigi 
10 lejről havi 30 
lejre emelték 
az első három 
kilométerre járó 
összeget, amely-
hez hozzáadódik 
további 3-3 lej 
kilométerenként 
50 kilométerig.

A gyerekek számától függő 
vissza nem térítendő támoga-
tást, kamatmentes kölcsönt 
kezdeményez többek között 
családtámogatási javaslat-
csomagjában az RMDSZ, 
amely azt is szeretné, hogy 
a családok kapjanak üdülési 
utalványokat, a nagyszülők 
gyermekgondozási díjat, ne-
gyedik osztályig pedig min-
den gyerek meleg ebédet az 
iskolában.

 » KRÓNIKA

Ú j családtámogatási rendszert 
dolgoz ki és terjeszt legké-
sőbb az év végéig a bukaresti 

kormánykoalíció elé az RMDSZ. En-
nek az új támogatási rendszernek a 
középpontjában a családok állnak, 
a cél az, hogy növelje a gyermek-
vállalási kedvet – jelentette ki csü-
törtökön Kelemen Hunor szövetségi 
elnök, miniszterelnök-helyettes. A 
közösségi oldalon közzétett videó-
ban a kormányfőhelyettes kifejtette, 
hogy a jelenlegi családtámogatási 
rendszer elavult, és nem ösztönzi a 
családokat arra, hogy több gyereket 
vállaljanak. Felidézte, hogy 1990-
ben Romániában még 315 ezer gye-
rek született, 30 évvel később, 2020-
ban már csak 178 ezer.

A politikus elmondta: ha Románia 
nem változtat a családtámogatási 

rendszerén, 2040-re 15–16 millióra 
csökken az ország lakossága. Kelemen 
közölte, hogy a kiskorú gyermek után 
járó családi pótlék (gyereknevelési tá-
mogatás) január 1-jétől 20 százalékkal 
fog nőni, erről a kormány várhatóan a 
következő héten fogad el jogszabályt. 
Emellett az RMDSZ több javaslatot fo-
galmaz meg koalíciós partnereinek, 
melyekkel elsősorban a lakásépítést 
akarják elősegíteni. A javaslatoknak 
két fő összetevőjük lesz. Az egyik 
a vissza nem térítendő támogatás, 

amely a gyerekek számától függ, a má-
sik a kamatmentes kölcsön. Ez utób-
biról Kelemen Hunor elmondta, hogy 
egy gyerek esetében kamatmentes köl-
csönt javasolnak, két gyerek esetében 
a kölcsönt csak 70 százalékban kell 
visszafi zetnie a családnak, míg három 
vagy több gyermek esetében 50 szá-
zalékát. Az RMDSZ azt szeretné, hogy 
minimum öt éven át lehessen igényel-
ni ezt a kölcsönt, de amennyiben a 
költségvetés lehetővé teszi, lehessen 
meghosszabbítani tíz évre.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSRA, KAMATMENTES KÖLCSÖNRE ALAPOZOTT CSALÁDBARÁT RENDSZERT DOLGOZ KI AZ RMDSZ

Személyi jövedelemadó gyereklétszám alapján?

Az RMDSZ azt javasolja, hogy negyedik osztályig minden gyerek kapjon meleg ebédet az iskolában
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A családtámogatási politika 
másik fontos eleme a bölcsőde-
építési program, amelyet a ro-
mán kormány már elindított. Az 
MTI által idézett Kelemen Hunor 
elmondta: a cél az, hogy falun 
és kisvárosokban is legyenek 
bölcsődék, ezek működési költ-
ségének jelentős részét pedig le 
kell venni az önkormányzatok 
válláról. Emellett javasolják, hogy 
a családok kapjanak üdülési utal-
ványokat, a nagyszülők pedig 
megkaphassák a gyermekgondo-
zási díjat, amikor a szülők vissza-
térnek dolgozni. Emellett javasol-
ják, hogy első lépésben negyedik 
osztályig minden gyerek kapjon az 
iskolában meleg ebédet, amit ha 
beválik, kiterjesztenének nyolca-
dik osztályig. Az RMDSZ javasolja 
még, hogy a személyi jövedelem-
adót csökkentsék a gyereklétszám 
függvényében, így a jelenlegi 10 
százalékos személyi jövedelem-
adó helyett 8 százalékot fi zesse-
nek az egy gyereket nevelő szülők, 
4 százalékot a kétgyerekes szülők, 
a három vagy több gyereket ne-
velőszülők pedig nem fi zetnének 
egyáltalán személyi jövedelem-
adót. A politikus közölte, hogy 
ez a kedvezmény csökkentené az 
önkormányzatok jövedelmét, de 
a kormány kompenzálhatja az így 
kieső bevételeiket. „Ha 2023-tól 
sikerül életbe léptetni ezt az új 
rendszert, akkor a gyereknevelési 
kedv nőni fog, tíz év alatt már lát-
ni lehet az eredményeit” – mond-
ta Kelemen Hunor.

 » A jelenlegi 
10 százalékos 
személyi jövede-
lemadó helyett 8 
százalékot fi zet-
nének az egy-, 4 
százalékot a két-
gyerekes szülők, 
a három vagy több 
gyereket nevelők 
nem fi zetnének 
jövedelemadót.




