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Nagy változásokról beszél a munkaügyi miniszter

Megosztó nyugdíjpolitika

Nem minősülnek nyugdíjasnak 
a készülő nyugdíjtörvény sze-
rint azok, akik legalább tíz 

éven át nem fizettek társadalom-
biztosítási hozzájárulást – jelenleg 
minimálnyugdíjat kapnak, a jövőben 
pedig szociális segélyben részesü-
lőként kezelik őket, és különálló tör-
vény vonatkozik majd rájuk. Minder-
ről Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi 
miniszter beszélt vasárnap este az 
Antena 3 hírcsatorna műsorában, 
amikor arról kérdezték, hogy az új 
nyugdíjtörvény korrigálja-e majd an-
nak a több mint 3,2 millió román ál-
lampolgárnak a helyzetét, akiknek 
a nyugdíja jelen pillanatban nem éri 
el az 1000 lejt. Vasilescu igennel vá-
laszolt, ám rögtön hozzátette, hogy 
„kivonják a nyugdíjasok sorából azo-
kat, akik legalább tíz éven át nem já-
rultak hozzá a nyugdíjalaphoz”. „Ott 
tartunk, hogy a minimálnyugdíjból 
élők utolértek olyanokat, akik 15–20 

éven át fizettek társadalombiztosítá-
si hozzájárulást, hisz ők is 500–600 
lejt kapnak. Ők szociális segélyezet-
tek lesznek, és külön törvény vonat-
kozik rájuk. Az ő nyugdíjuk idén júli-

us elsejétől 640 lejre nő. De figyelem, 
egyetlen nyugdíj sem csökken 640 
lej alá, azoké sem, akik több mint 10 
évig fizettek járulékot” – fogalma-
zott Vasilescu.

Kitért arra is, hogy a szociál-
liberális kormány számításai szerint 
a nyugdíjpont értéke amúgy 2020-ig 
eléri az 1775 lejt.

 
Bálint EsztEr

Több mint egymillió eurós fejlesztés 
kezdődik márciusban Békés és a Bi-
har megyében, amelyet az Interreg 
V-A Románia–Magyarország prog-
ramban valósítanak meg – jelentet-
ték be tegnap Békéscsabán. Orosz 
Tivadar, a Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BMKIK) elnöke 
elmondta, a projekt összköltsége 1,1 
millió euró, amelynek a legnagyobb 
részét, 630 ezer eurót a Körös–Ma-
ros Nemzeti Park (KMNP) használ-
hatja fel. A KMNP egyebek mellett a 
szarvasi látogatóközpontban egy új, 
240 négyzetméteres oktatási létesít-
ményt épít, fejleszti a meglévő túra-
útvonalakat, és a Sebes-Körösön tíz-
állomásos élővíz-túrautat alakít ki 
– tette hozzá.

A projekt két év alatt valósul meg, 
és a BMKIK – amely öt százalék ön-
erővel járul hozzá a programhoz – 
turisztikai infopontot működtet Bé-
késcsabán, ahol népszerűsíti a fej-
lesztést, illetve konferenciákat és 

workshopokat rendez a békési me-
gyeszékhelyen, valamint Aradon és 
Nagyváradon.

 A romániai oldalon Vársonkolyos 
környékén hoznak létre erdei iskola-
ként és információs központként mű-
ködő létesítményt, valamint az ott lé-
vő barlangok népszerűsítésére ala-
kítanak ki túraútvonalat – mondta 
el a romániai pályázó, a Don Orione 
Alapítvány elnöke, Mihai Fecheta. 
Kifejtette, főként a fiatalokat szeret-
nék környezettudatosságra és a ter-
mészet szeretetére nevelni, illetve 
növelni a vendégéjszakák számát.

 A nagyváradi Don Orione Alapít-
ványt 1991-ben, egy több mint har-
minc országban működő katolikus 
szerzetesrend alapította. Az alapít-
vány óvodát, általános és középis-
kolát tart fenn, amelyekben 630-nál 
több diák tanul. Emellett a fiatalok 
számára hétvégi programokat szer-
veznek, és karitatív tevékenységet 
látnak el – közölte Mihai Fecheta.

Orosz Tivadar ugyanakkor ar-
ról is beszélt, hogy 2014 és 2020 kö-
zött a román–magyar határ men-
ti együttműködésre 231 millió eu-
ró áll rendelkezésre, a pályáza-
tok többségét a közeljövőben írják 
ki vagy bírálják el. Az irányító ha-
tóság a jelenlegi pénzügyi ciklus-
ban Romániában van. Hozzátette, 
a kamara, a Bihar megyei munka-
ügyi központ, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal, valamint a Békés Me-
gyéért Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány a napokban adott be egy 
újabb, 2,5 millió eurós pályázatot, 
amely foglalkoztatási együttmű-
ködést, a jövő nemzedék pályaori-
entációs tanácsadását támogatná. 
A magyar–román együttműködés 
évek óta zajlik, 2011-ben a két fél 
közösen hozott létre és működtet 
egy üzleti központot Békéscsabán 
– hangsúlyozta a kamarai elnök.

HírösszEfoglaló

reklám

Együtt fejleszt Bihar és Békés megye

Ellehetetlenítheti a kormány 
a helyi önkormányzatokat
Nem világos, hogy mi a terve a kor-
mánynak az önkormányzatok be-
vételével, ám ha a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) gyakorlatba ülte-
ti a kormányprogramját, félő, hogy 
ellehetetleníti a városokat – kon-
gatta meg tegnapi sajtótájékozta-
tóján a vészharangot Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere. 
Hangsúlyozta, a tervek szerint jö-
vő évben a személyi jövedelemadó 
100 százaléka helyben marad, ami 
nagyon jól hangzik, ám a kormány-
programban az is szerepel, hogy a 
következőkben a 2000 lej alatti fi-
zetések esetében teljesen eltörlik 
a személyi jövedelemadót. „A nul-
lának a száz százaléka is nulla, te-
hát ha ez a forgatókönyv érvénye-
sül, és a 2000 lej alatti bérek sze-
mélyi jövedelemadója helyben ma-
rad, az nulla, és akkor lakatot te-
hetünk az önkormányzatokra. Ha 
hozzányúlnak a személyi jövedel-
mi adóhoz, további kedvezménye-
ket vezetnek be, akkor hiába növe-
lik annak az arányát, ami helyben 
marad, úgysem éri el a tavalyi szin-
tet, amikor még csak az adó 41,7 
százaléka maradt helyben” – szö-
gezte le az elöljáró.

Antal Árpád valószínűnek tart-
ja, hogy a kormány a jelenlegi álla-
potot konzerválja, vagyis a 2017-es 
szintre fogja kiegészíteni az ön-
kormányzatok költségvetését, ez-
zel viszont az a gond, hogy telje-
sen elveszi a fejlődés lehetőségét, 
hiszen miközben a feladatok, a ki-
adások folyamatosan nőnek, a be-
vételek ugyanazon a szinten ma-
radnak. A kormány olyan döntése-
ket hoz, melyek az önkormányza tok 
büdzséjét is érintik, például emelik 
a minimálbért, meghatározzák a 
művelődési intézményekben dolgo-
zók fizetését, ám a bevételeket kor-
látozzák. A polgármester hangsú-
lyozta, ha megadják a lehetőséget, 
hogy tovább növeljék a helyi adókat, 
ez teljesen szembemegy az ő ön-
kormányzati politikájával, ami ar-
ra épül, hogy tartsák szinten a helyi 
adóterheket, és külső bevételekből, 
kormányzati vagy EU-s pénzekből 
fejlesszék a várost. 

Sepsiszentgyörgy idei költségve-
tését szavazzák meg, ez pedig An-
tal szerint „túlélési büdzsé”, hiszen 
a fizetéseket a kormány döntése 
alapján növelni kellett, ám jelen-
tős összegeket elveszítettek. „A fű-
nyíró elvét sem tudjuk alkalmazni, 

hogy minden tételnél egységesen 
visszavágunk, hiszen a fizetéseket 
ki kell adni, a közvilágítást nem le-
het lekapcsolni, így kénytelenek va-
gyunk a beruházásokat visszaven-
ni” – szögezte le Antal Árpád.

Erdei-Dolóczki István, a képvi-
selőház pénz- és bankügyi bizott-
ságának RMDSZ-es tagja tegnap 
a Krónika megkeresésére viszont 
úgy vélekedett, hogy minden való-
színűség szerint életbe léptetik a 
kormányprogramot, az adócsök-
kentést ugyanis általában minden-
ki támogatja. Ám – tette hozzá – a 
kormány alkotmányos kötelessé-
ge, hogy ha elvesz forrásokat az ön-
kormányzatoktól, akkor azt más-
honnan pótolja. Hangsúlyozta, az 
RMDSZ javasolta, hogy maradjon 
100  százalékban helyben a szemé-
lyi jövedelemadó, ám így is orszá-
gos szinten 13 milliárd lejjel keve-
sebb jut az önkormányzatoknak, 
mint amikor 16 százalékos volt ez 
az adó. Ezt a kormány más for-
rásokból, valószínűleg az általá-
nos forgalmi adóból (áfa/TVA) be-
folyt összegekből pótolja az egy év-
vel korábbi szintre. A kompenzá-
ció gyenge pontja, hogy azok az ön-
kormányzatok, amelyek 2016 vé-
gén pénzt tartalékoltak a számláju-
kon, ennek az összegnek a felét nem 
kapják meg kiegészítésképpen. 
Erdei-Dolóczki elmondta, szintén 
az RMDSZ javaslatára próbálnak 
ezen is enyhíteni, a második félévi 
költségvetés-kiegészítéskor azokat 
az összegeket már nem tekintik el 
nem költött pénznek, melyeket kü-
lönböző országos vagy EU-s prog-
ramok önrészére tartalékolt az ön-
kormányzat. A Szatmár megyei po-
litikus ugyanakkor arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy a befolyt pén-
zeket el kell költeni, hiszen az sem 
természetes, hogy az év végén 13-14 
milliárd lej „feküdt” az önkormány-
zatok számláján. Szerinte különben 
az lenne az optimális megoldás, ha 
a személyi jövedelmi adó a lakóhe-
lyére követné a munkavállalót, hi-
szen neki ott van szüksége infrast-
ruktúrára, szolgáltatásokra, járdá-
ra, iskolára, ahol él és nem ott, ahol 
dolgozik. Ám ez egyelőre utópisz-
tikus terv, hiszen nincs olyan ki-
terjedt informatikai hálózat, amely 
ezt lehetővé tenné – jegyezte meg 
Erdei-Dolóczki.

Bíró Blanka

Szociális segélyezettnek minősülnek a készülő nyug-

díjtörvényben mindazok, akik nem fizették legalább 

tíz évig a társadalombiztosítási hozzájárulást.

Vasilescu: nem csökkentek a bérek

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter továbbra is kitart amellett, hogy 
nem csökkentek a fizetések a közszférában, vagyis nem haladja meg a 3 szá-
zalékot azoknak a közalkalmazottaknak az aránya, akik a napokban keve-
sebb pénzt vittek haza, mint egy hónappal korábban vagy a tavalyi év végén. 
Utóbbiak kapcsán ugyanakkor az Antena 3 hírcsatorna vasárnap esti műso-
rában megjegyezte, amúgy „sem mernék közszemlére tenni bércédulájukat, 
mert akkor kiderülne, hogy honnan hova csökkent az összeg”. Közölte egyút-
tal, hogy látványos béremelésekre 2019-től kerül sor, most a bruttó fizetés 
emelése fedezi a társadalombiztosítási hozzájárulás terhének a munkáltató-
ról az alkalmazottra való átruházását, és van, akiknek enyhén nőtt is a nettó-
juk. „A közalkalmazottak esetében a nagy növekedések 2019-től kezdődnek” 
– ígérte a munkaügyi miniszter. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) közben nem 
mondott le a Vasilescu elleni egyszerű indítványról, és azt mondják, feb-
ruár 15-e után bércédulákkal is bizonyítani fogják a bércsökkenéseket.

Nyugdíj vagy segély? Alaposan átalakítaná a nyugdíjrendszert a szociálliberális kormány

arcHív




