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• Megtéríti az úti-
költség, a vonat- vagy 
autóbuszbérlet árának 
egy részét a tanügy-
minisztérium – tudtuk 
meg, amikor egy olva-
sónk kérésére annak 
jártunk utána, hogy ha 
kilencedik osztályos 
gyereke tömegközle-
kedési eszközzel jár a 
szomszédos település-
ről a marosvásárhelyi 
iskolába, jogosult-e va-
lamilyen anyagi hozzá-
járulásra. Mint kiderült, 
a bérletek árából 30 lejt 
térít meg a minisztéri-
um, illetve ehhez még 
hozzászámol kilométe-
renként 3 lejt.

A N T A L  E R I K A

E gy marosszentgyörgyi olva-
sónk azzal a kéréssel kere-
sett meg, hogy járjunk utá-

na, jogosult-e kilencedik osztályos 
gyereke ingyenes buszbérletre. „Az 
erre vonatkozó törvénycikkelyt is 
áttanulmányoztam, de számomra 
nem egyértelmű, hogy hol kell ezt 
igényelni, egyáltalán van-e erre le-
hetőségünk” – fogalmazott S. E.
A kérdés számos diákot és családot 
érint Maros, illetve Hargita megyé-
ben, hiszen nagyon sokan ingáznak 

a marosvásárhelyi középiskolákba 
a környező településekről, akárcsak 
Gyergyószentmiklósra, Székelyud-
varhelyre, illetve Csíkszeredába.

Kérvényezni kell

A tanügyminisztérium az isko-
lán keresztül hozzájárul a megvá-
sárolt bérletek árához – tudtuk meg 
Mátéfi  Istvántól, a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum igaz-
gatójától.Mint kifejtette, az ingázó 
diákoknak minden hónap 4. napjáig 
le kell adniuk az elhasznált bérletet 
vagy annak fénymásolatát az iskola 
titkárságára, és egy kérvényt is kell 
csatolni mellé. Ott kiszámítják, hogy 

a tanulók mekkora összegre jogo-
sultak. Az összesítést eljuttatják a 
tanfelügyelőségre, amely továbbítja 
azt a minisztériumba. Majd az iskola 
nyit egy hitelkeretet, amelyből a di-
ák bankszámlájára utalja a megítélt 
összeget. Egy bérlet árából 30 lejt 
térítenek meg a diák számára, vala-
mint a megtett távon kilométeren-
ként még 3 lejt számolnak. „Tehát 30 
lejt kap hivatalból, és amennyiben 
15 kilométer távolságból ingázik a 
diák, akkor még 45 lejt” – magya-
rázta az iskolaigazgató. Ha valaki 
több mint 50 kilométer távolságról 
ingázik, akkor azon felül minden 
kilométerért még 1 lej juttatást kap 
pluszban. Aki más településről szár-
mazik és a városban lakik, annak 
fél év alatt 16 útját fi zetik ki, hogy 

hazalátogathasson. „Például van 
egy borszéki diákunk, aki minden 
második hétvégén hazalátogathat a 
családjához” – említette Mátéfi  Ist-
ván, hozzátéve, hogy még nagyon az 
elején jár a törlesztés, az iskola még 
nem jutott hozzá ahhoz a kerethez, 
amelyből a diákok bérletéhez hoz-
zájárulhatna. „Eddig, a szeptemberi 
hónapra mindössze húszan adták le 
a bérleteiket, de az ingázók száma 
60–70 közötti” – mondta.

Csak vonattal vagy busszal 
ingázóknak jár

Az ingázó diákok csak akkor jogosul-
tak a támogatásra, ha tömegközleke-
déssel utaznak – hívta fel a fi gyelmet 
Silló Katalin, a csíkszeredai Márton 

Áron Főgimnázium főkönyvelője, 
hozzátéve, hogy akit a szülők hoznak 
és visznek saját gépkocsival, az nem 
kérhet az útiköltségre, ez esetben az 
üzemanyagra támogatást, mert nem 
jogosult arra. A főkönyvelő a Székely-
honnak azt is elmondta, a tanintéz-
mény hitelkeretét megnyitották, azok 
a tanulók, akik október 5-éig leadták 
bérleteiket, hozzájutnak a támoga-
táshoz. A Márton Áron Főgimnázi-
umban 159 ingázó diákot tartanak 
nyilván, a Bolyai Farkas Gimnázium-
ban 60–70-et, míg a marosvásárhelyi 
Elektromaros Szakközépiskola 900 
diákjának több mint fele, 500–600 
diák vidékről ingázik – tudtuk meg 
Selyem Zoltán iskolaigazgatótól. A 
székelyudvarhelyi Tamási Áron Gim-
náziumban is sok olyan diák tanul, 
aki a környező településekről jár 
be naponta – tájékoztatott Laczkó 
György igazgató. Míg Csíkszeredában 
már utalják a hozzájárulási összege-
ket, a Marosvásárhelyen tanuló diá-
koknak még várniuk kell erre.

A semminél több

A szerkesztőségünkhöz fordult szü-
lő, miután tájékoztattuk a lehető-
ségekről, úgy fogalmazott: „Ez az 
összeg is több a semminél, hiszen 
mikor én jártam iskolába, senkit nem 
érdekelt, hogy édesanyámnak van-e 
miből kifi zetnie a buszbérletet. De 
úgy vélem, ez túl kevés a bérlet árá-
hoz viszonyítva, inkább megoldjuk 
mi, reggelente saját autóval hozzuk 
iskolába a gyereket” – tette hozzá. 
Egy másik szülő, akinek a gyerme-
ke egy másik faluból, tíz kilométer-
ről ingázik Marosvásárhelyre, örül 
ennek a lehetőségnek, és él is vele, 
hiszen „ha az egész összeget nem is, 
de valamennyit visszakapunk belő-
le. Mi ennek is örvendünk, mert nem 
tudjuk rendszeresen hozni-vinni a 
gyermekünket” – fogalmazott.

A kis összeg is segítség
Bepótol az oktatási minisztérium az ingázó diákok útiköltségébe

Sok diák ingázik a környező 
településekről
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A koronavírus terjedése miatt 
Marosvásárhelyen több kor-

látozó intézkedés is életbe lépett, 
ezek egyike az, hogy nem lehet 
csak besétálni és adót, illetéket fi-
zetni, hanem előzetesen időpontot 
kell kérni. Ez megtehető a városhá-
za honlapján (www.tirgumures.ro) 
lévő program segítségével, szerdán 
délben már nem volt csütörtökre 
hely, de péntekre és a jövő hét min-

den munkanapjára lehetett időpon-
tot kérni.

Újabb lehetőség

A marosvásárhelyi adófi zetők egy 
jelentős százaléka online fi zeti ki 
az adókat és illetékeket, és a jár-
ványidőszakban tovább nőtt azok 
száma, akik éltek ezzel a lehető-
séggel – mondta el Szövérfi  László, 
a városháza adóügyi osztályának 
vezetője. Mi több, a hét elejétől lehe-
tővé vált, hogy önkiszolgáló fi zetőál-
lomásokon is törlesszék az adókat 

és illetékeket a marosvásárhelyiek. 
Ilyen SelfPay rendszer van több na-
gyáruházban, üzemanyagtöltő állo-
másoknál, de szereltek egyet-egyet 
a városházára és a lakosság-nyil-
vántartó hivatalba is. Ezeknél bank-
kártyával és készpénzzel egyaránt 

lehet fi zetni. Jó tudni, hogy nem 
adnak vissza, ha több készpénzt ve-
zettünk be, hanem egy bizonylatot 
adnak a különbözettel, amelyet fel 
lehet használni a következő fi zetés-
kor. A fi zetőállomások beolvassák a 
vonalkódos számlákat, de be lehet 

vezetni a személyi számot is, és en-
nek alapján ki lehet fi zetni a helyi 
adót és illetéket. De nemcsak ez fi -
zethető ki, hanem a büntetések, az 
útlevél- és személyazonossági-díj 
is. A városvezetés szerint fon-
tos, hogy már önkiszolgáló 
fi zetőállomások is rendel-
kezésre állnak, hiszen így 
a nap bármelyik órájában 
tudnak fi zetni az adófi ze-
tők, és nem kell a hivatali 
nyitvatartást fi gyelembe 
venniük. Marosvásárhelyen a 
jogi személyek 85 százaléka törlesz-
tette az idei évre esedékes adókat és 
illetékeket, míg a természetes sze-
mélyek 80 százaléka.

Adófizetés csak időpontfoglalással vagy SelfPayen keresztül
• Csak előzetes időpontkéréssel lehet adót és illeté-
ket fizetni a marosvásárhelyi városházán, de alternatív 
megoldásként a városszerte 29 helyszínen lévő  ön-
kiszolgáló fizetőállomáson, úgynevezett SelfPayen 
keresztül is lehet törleszteni.

A városházán is van egy önkiszolgáló 
fizetőállomás




