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Körkép
társadalom

A társAdAlombiztosítási hozzájárulásokról

Lehetőség a kedvezményes törlesztésre 
már többször írtunk arról, hogy 
a 2011/30-as kormányrendelet 
értelmében lehetőség nyílt az 
állami költségvetéssel, illetve 
a másabb költségvetésekkel 
szembeni adósságok kedvez-
ményes körülmények közötti 
törlesztésére. Ez azt jelenti, 
hogy bizonyos feltételek telje-
sítése közepette eltörölhető a 
késedelmi bírság, és 50 száza-
lékkal csökkenthető a késedel-
mi kamat.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Megjelent a Hivatalos 
Közlöny de cem ber 5-i 
számában az Orszá-

gos Nyugdíjpénztár elnökének 
2011/ 1252-es rendelete, amely 
értelmében kiterjesztették a szó-
ban forgó kedvezménynyújtást a 
társadalombiztosítási hozzájáru-
lások terén felhalmozott tarto-
zásokra is azon magánszemélyek 
esetében, akik a szóban forgó 
hozzájárulást közvetlenül a nyug-
díjpénztáraknál fizetik be. Azaz 
ennek a rendeletnek az előírásai 
az engedélyezett magánszemé-
lyekre, a családi vállalkozásokra, 
az egyéni vállalkozásokra és a sza-
badfoglalkozásúakra vonatkoz-
nak. E rendelet kapcsán azonban 
joggal kifogásolható az is, hogy 
megkésve jelent meg. Ilyen össze-
függésben kifogásolható, hogy a 
rendelet ugyan november 24-én 
megszületett, de közlésére csak 

december 5-én került sor. Így va-
lószínűsíthető, hogy az érintettek 
közül kevesen élhetnek a felkí-
nált lehetőséggel, mindenekelőtt 
időszűke miatt. A rendelet szerint 
amennyiben ezek a társadalom-
biztosítási hozzájárulás fizetésére 
kötelezett személyek 2011. de-
cember 31-ig kiegyenlítik alap-
tartozásukat és azok kamatjait, 
akkor eltörlik a késedelmi bírsá-
got, valamint a késedelmi kamat 
50 százalékos kvótáját. Ameny-
nyiben a befizetésre 2012. június 
30-ig kerül sor, a késedelmi bírság 
50 százalékkal csökkentendő, és 
ugyancsak 50 százalékkal a már 
említett késedelmi kamatkvóta. 
A 2011. augusztus 1-jén jegyzett 
alaptartozás alatt az a hozzájárulás 
értendő, amelyet 2011. augusztus 
1-jéig halmozott fel az érintett 
személy, és azt 2011. augusztus 
25-éig nem fizette be. A késedelmi 
kamatokra nyújtott kedvezmény 
a 2006. január 1-je és 2010. június 
30-a között felgyülemlett kama-
tokra vonatkozik. Ahhoz, hogy 
az érintett adós haszonélvezője 
lehessen a rendelet előírta kedvez-
ményeknek, a területileg illetékes 
nyugdíjpénztárhoz kérést kell be-
nyújtania, amely révén kérelmezi 
a „helyzetjelentést” a fizetési köte-
lezettségeire vonatkozóan. Ugyan-
akkor a nyugdíjpénztárnak is mód-
jában áll a helyzet tisztázása végett 
dokumentumokat bekérni az 
érintett személyektől. A kérés be-
nyújtásától számított 5 munkanap 

elteltével a nyugdíjpénztár közli az 
adóssal a hátralékos fizetési köte-
lezettségeit és az azokra nyújtható 
kedvezményeket. Amennyiben a 
közléstől számított 10 napon belül 
befizetésre kerül az alaptartozás és 
annak kamatja, az érintett személy 
jogosult lesz a kedvezményekre. 
Azokra vonatkozóan a nyugdíj-
pénztár végzést bocsát ki, s azt köz-
li az érintettel. Nagyjából ugyanez 
az eljárás akkor is, ha a befizetésre 
2012. június 30-ig kerül sor, de a 
kedvezmény mértéke csökkenni 
fog. Amennyiben az érintett a ké-
rést nem nyújtja be, és időközben 
befizeti az alaptartozást, azok ka-
matját, illetve a késedelmi bírságot 
és a késedelmi kamatot, utólag jo-
gosult lesz a kedvezményekre, azaz 
visszaigényelheti a késedelmi bír-
ságot, valamint a késedelmi kamat 
adott kvótáját.

A Hargita Megyei Nyugdíj-
pénztár ügyvezető igazgatója, 
Bán Katalin közgazdász véle-
ménye szerint valószínűsíthető, 
hogy körülményes lesz a rendelet 
előírásainak végrehajtása. Az ügy-
intézésre ugyan rövid határidőket 
szab meg, de számolni kell azzal is, 
hogy az év végéig alig 17 munka-
nap áll rendelkezésre. Az is felté-
telezhető, hogy esetenként  a valós 
helyzet megállapítása nehézkes 
lesz. Egyébként nyilvántartásaik 
szerint 1600-1800-ra tehető azok 
száma, akik érintettek/érdekeltek 
lehetnek a rendelet előírása alkal-
mazásainak tekintetében. 

Napi háromszor ülnek asztalhoz 
a napközis gyermekek a csík-
szeredai oktatási intézmények-
ben – az étkeztetésért azonban 
fizetni kell. Sajnos, gyakran elő-
fordul, hogy a szülők elmulaszt-
ják befizetni – az amúgy kötele-
ző – kosztpénzt, ezért levélben 
szólítják fel a mulasztókat adós-
ságuk rendezésére. 

Pál Bíborka
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A csíkszeredai napközi ott-
honokban a szülők és az 
oktatási intézmény között 

kötött szerződés alapján napi öt 
lejt fizetnek a családok a gyermek 
étkeztetésére. A legtöbb intézmény 
saját konyhát üzemeltet, itt állítják 
elő mindennap a felszolgált meleg 
és hideg ételeket. 

Gyakran előfordul azonban, 
hogy a szülők késve fizetik be az 
étkezés ellenértékét. S noha ezek 
a helyzetek többnyire gyorsan 
rendeződnek, akad arra is példa, 
hogy az óvoda vezetősége felszólí-
tó levélben kell kérje az elmaradt 
kosztpénzt.

– Azok a szülők, akik fele-
dékenységből, netán nemtörő-
dömségből elmaradnak a hozzá-
járulás összegével, akár törvényes 
úton is kötelezhetőek a törlesz-
tésre – mondta Székedy Judit, a 
Cimbora napközi otthon igazga-

tója –, de szerencsére eddig ilyen 
drasztikus módszert nem kellett 
eszközölnünk.

Mint mondta, az élelmiszert be-
szállító cégek többnyire megértőek, 
ha egy-két hónap késéssel tudnak 
fizetni az oktatási intézmények.

– Egy-két hónapos csúszá-
sok adódnak az étkezési díj be-
gyűjtésekor, de ez eddig nem 
okozott anyagi nehézséget szá-
munkra – nyilatkozta Albert 
Ibolya, a Napsugár napközi ve-
zetője. 

lEvélbEN szólítják fEl A mulAsztókAt Adósságuk rENdEzésérE

Késve fizetik az étkezési díjat
A COMPAS 

első éve
tavaly szeptember végén indí-
tot ták útjára a pedagógusok 
to vábbképzésének új formáját 
Com PAs néven. Az eltelt egy év 
eredményeiről számoltak be a 
tanfelügyelőség és a pedagógu-
sok háza képviselői. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Óvónők és tanítók számá-
ra tartottak képzéseket a 
COMPAS program első 

évében Hargita és Neamţ megyében. 
Összesen 800 pedagógus vett részt a 
képzésen, számukra a nyár folyamán 
segédkönyvet is készítettek. Március 
és szeptember között zajlott a kép-
zés, jelenleg a résztvevők tudásának 
felmérése zajlik. A tegnapi kiértéke-
lőn Batolf Hedwig programfelelős 
beszámolt az eddigi költségekről, 
amelyekből a pedagógusok utazta-
tását, a segédanyagokat, valamint a 
program lebonyolításához szükséges 
technikai felszerelést állták. A tanfo-
lyamokat 8 turnusban hétvégenként 
tartották Hargita megyében négy 
akkreditált színhelyen. A képzést a 
Brassói Egyetem tanárai, valamint 
helyi szakemberek tartották. 

Ebéd a napköziben. Törvényes úton is kötelezhetők a szülők a törlesztésre fotó: balázs attila / archív


