Mégis ingyenesen házasodhatnak hétköznap a csíkszeredaiak
2018. 2. 16.

Ezentúl csak a szombati ceremóniákért kérnek 200 lejes illetéket, illetve a különleges helyszíneken
szervezett esketésekért 500 lejt számolnak fel.
Fordulat történt Csíkszeredában a fizetőssé tett esketés ügyében: visszaáll az 2017 novemberéig
érvényes, hétköznapokon térítésmentes ügymenet. A helyi önkormányzat testülete egyhangúlag
fogadta el keddi rendkívüli ülésén az erre vonatkozó határozat módosító javaslatát, és ezzel
illetékmentesítette a hét közben bejegyzett házasságokat.
2017 novemberéig hétköznapokon ingyenesen lehetett Csíkszeredában is házasságot kötni, ám
ekkor polgármesteri rendelettel áthelyezték ezt a közszolgálatot a Mikó-vár épületébe. Ezután a
testület elfogadta (a Néppártos tanácsosok kivételével - szerk. megj.) a 2018-ra javasolt helyi adók
és illetékek tetemes listáját is, amelynek melléklete a 19. oldalon már kötelező díjszabást is rendelt
speciális illetékként a polgármesteri rendeletben foglaltakhoz. Egy érintett menyasszony perelni
kívánta a városházát, panasza nyomán pedig a Hargita Népe napilap két ankétban tárta fel a
jogszerűtlen helyzetet, melyre a Facebookon civil tiltakozáshullámmal reagáltak a csíkszeredaiak. írja a maszol.ro
Az ügy kapcsán az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai szervezete tiltakozó nyilatkozatot tett közzé,
mi szerint a házasságkötés fizetésessé tételét elítélik és elutasítják. Erről önkormányzati határozat
nem került beterjesztésre, így értelemszerűen ezt az áldatlan állapotot nem erősíti meg egyetlen
határozat sem. Véleményük szerint ez esetben a városvezetés egy kiskaput használt ki, melyre két
másik határozat adott nekik erre lehetőséget. Keresik a jogi lehetőségeket ezen kiskapu
végérvényes bezárására. - áll a Tőke Ervin, önkormányzati képviselő által közzétett állásfoglalásban.
Többek közöttt a lakosság ellenállása miatt keddre rendkívüli tanácsülést hívtak össze és
beterjesztettek egy módosítást, amely alapján továbbra is ingyenes marad a házasságkötés
ceremóniamentes változata.
András Hunor Jenő, RMDSZ-s tanácsos, akit kijelöltek a módosítás aláírására a Maszol számára
elismerte, hogy első perctől ellenezték volna ezt a díjkötelezést, ám a novemberi illetékek tetemes
listájának mellékletén egyszerűen „nem vették észre” novemberben, hogy a szintén RMDSZ-es
városvezetés gyakorlatilag speciális díjszabást rendelt a polgári esküvők Csíki Székely Múzeumba
történő áthelyezésével.
Ezentúl tehát hétköznap ingyenesen használható majd a parkoló és a Csíki Székely Múzeum terme
is az esküvők hivatalos beiktatásakor. Mostantól tehát csakis szombaton (8-17 óra között) kell 200
lejt fizetni esketési költségként a múzeumban, és 500 lejt akkor, ha külső helyszínt választanának a
csíkszeredai házasulandók.
(Forrás: Székelyöld, szekelyfold.ma)
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