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A helyi költségvetést terhelnék az RMDSZ támogatta juttatással

Újabb különleges nyugdíjak
A minimálbérnek megfe-

lelő összegű különleges 

nyugdíjat kaphatnának a 

helyi választott tisztségvi-

selők egy friss törvényter-

vezet értelmében.

Különleges nyugdíjat biztosíta-
na már 2019-től a polgármes-
tereknek, alpolgármesterek-

nek, megyeitanács-elnököknek, va-
lamint alelnököknek az a törvény-
tervezet, amelyet csaknem vala-
mennyi parlamenti párt képviselő-
je vagy szenátora ellátott kézjegyé-
vel, és április 16-áig nyilvános vi-
tára bocsátották. Ezt követően el-
ső megkeresett kamaraként az al-
sóház vitatja meg, a végső döntés 
pedig a szenátusé. Nem ez az első 
próbálkozás egyébként a helyi elöl-
járók különleges nyugdíjára, koráb-
ban már átment egy tervezet a par-
lamenten, azonban az alkotmány-
bíróság úgy ítélte meg, hogy ellent-
mond Románia alaptörvényének.

Korrupt elöljáróknak nem jár

A most beterjesztett jogszabályja-
vaslat értelmében azok a helyi elöl-
járók kapnának havonta pluszjá-
randóságot a rendes nyugdíjuk mel-
lé, akik legalább három teljes man-
dátumot kitöltöttek, majd nyugdíj-
ba mentek. Amennyiben a nyugdíj-
korhatár betöltése után újra meg-
választják őket, mandátumuk gya-
korlása közben nem jár az összeg. 
A más állami vagy magánnyugdíj-
jal halmozható többletjuttatás ösz-
szegét úgy számolnák ki, hogy a 
mandátumok számát (legtöbb há-
rom mandátumot vesznek számí-
tásba) megszorozzák a bruttó mi-
nimálbér (1900 lej) egynegyedé-
vel. Nem járna a különleges nyugdíj 
azoknak a választott elöljáróknak, 
akiket polgármesterként, alpolgár-
mesterként, tanácselnökként vagy 
alelnökként elkövetett korrupci-

ós bűncselekmény miatt jogerősen 
elítéltek. Ha pedig a nyugdíjkorha-
tár betöltésekor korrupciós ügyben 
zajlik ellenük eljárás vagy már meg 
is történt a vádemelés, akkor mind-
addig nem folyósítják számukra a 
különleges nyugdíjat, amíg jogerős 
ítélet nem születik. Felmentő íté-
let esetén visszamenőleg is utalják 
az összeget. A különleges nyugdíja-
kat a törvénytervezet értelmében a 
helyi vagy megyei önkormányzat-
nak saját bevételi forrásaiból kell 
fedeznie, amennyiben pedig addig 
átmegy a parlamenten a javaslat, 
akkor a 2019-es helyi vagy megyei 
költségvetésben, a kiadási oldalon 
külön fejezetben kell előirányozni a 
szükséges pénzösszegeket.

Mint a jogszabály indoklásá-
ból megtudhatjuk, kidolgozásakor 
szem előtt tartották az alkotmány-
bíróság által korábban emelt ki-
fogásokat, ezért is javasolták azt, 
hogy a helyi költségvetésből fizes-
sék az összegeket.

Megosztó intézkedés

A törvénytervezetet különben a Ment-
sétek meg Romániát Szövetségen 
(USR) kívül valamennyi parlament 
párt képviselői vagy szenátorai tá-
mogatták kézjegyükkel. A kezdemé-
nyező Corneliu Olar nemzeti liberá-
lis párti (PNL) képviselő, de az alá-
írók között párttársai mellett talá-
lunk szociáldemokratákat (PSD), a 
Népi Mozgalom Pártjának (PMP) egy 
szenátorát, az RMDSZ részéről pe-
dig Ambrus Izabella-Ágnes, Bende 
Sándor, Benedek Zakariás, Erdei 
Dolóczki István, Faragó Péter, Ma-
gyar Loránd-Bálint neve szerepel a 
támogatók között.

Ám a jelek szerint megosztja a li-
berálisokat honatyájuk javaslata, 
tegnap addig fajult a történet, hogy 
Corneliu Olar visszavonta aláírását 
saját kezdeményezéséről. Alighogy 
a sajtó rácsapott a jogszabályterve-
zetre, Laurenţiu Leoreanu, a PNL al-
elnöke közölte: a Nemzeti Liberális 

Párt kihátrál a törvényjavaslat mögül, 
és azt javasolta azoknak a honatyák-
nak, akik támogatták azt kézje-
gyükkel, hogy vonják vissza aláírá-
sukat. Corneliu Olar elmondása sze-
rint így is jártak el, de egyúttal beje-
lentette, ő személy szerint a további-
akban vállalja a kockázatot, és a plé-
numban igennel szavaz majd a helyi 
és megyei elöljárók különleges nyug-
díjára. Kiemelte ugyanakkor, hogy 
nem különleges nyugdíjról van szó, 
hanem egy illetményről, ami a kor-
határ betöltése után jár. Hangsúlyoz-
ta továbbá, hogy nem nagy összegről 
van szó, mandátumonként 400 lejjel 
nőne meg az exelöljárók havi járan-
dósága, és négy mandátum után sem 
haladná meg az 1300–1400 lejt.

Olar egyúttal bejelentette, a PNL 
egy olyan új törvénytervezettel kí-
ván a helyzet rendezése érdekében 
előrukkolni, ami valamennyi nyug-
díjasra vonatkozna, akik keveset 
kapnak, és ebbe belefoglalnák a he-
lyi választottakat.

Erdei: motiváció forrása lehet

A szolgálatért járó bónuszként érté-
kelte a helyi és megyei elöljáróknak 
járó összegeket a Krónika megkere-
sésére Erdei Dolóczki István, akit – 
mint hangsúlyozta – a kezdeménye-
zők keresték meg, hogy támogassa a 
kezdeményezést, és megtette. Kér-
désünkre ugyanakkor több érvet is 
felsorakoztatott amellett, hogy miért 
járnának a helyi választott tisztség-
viselőknek ezek az összegek. Első-
ként említette, hogy ideális esetben 
egyetemet végzett, befutott személy-
ről beszélünk, aki mielőtt elindult 
volna  a választásokon, már karri-
ert épített magának mérnökként, ta-
nárként vagy éppen állatorvosként, 
ezt pedig megszakítja három man-
dátum esetén akár tizenkét évre is. 
„Akit pedig háromszor megválasz-
tottak, az azt jelenti, hogy valami jót 
tett a közösségért, s úgy gondoltuk, 
megérdemel egy ilyen illetményt” 
– indokolta a juttatás létjogosultsá-
gát az RMDSZ-es honatya. Meglá-
tása szerint az összeg jó motiváció 
is lehet arra, hogy olyan személyek 
szálljanak versenybe a polgármes-
teri székért, akik arra valóban érde-
mesek, már bizonyítottak. Ugyanak-
kor – tette hozzá – elég, ha szétné-
zünk közvetlen környezetünkben, 
láthatjuk, hogy egy-egy település 
életében nincs sok olyan személy, 
akinek járna a különleges nyugdíj.

Kérdésünkre, miszerint a koráb-
bi alkotmányossági aggályok után 
mekkora esélyt lát arra, hogy a ta-
láros testület ezúttal ne kaszálja el 
a kezdeményezést, a Szatmár me-
gyei képviselő emlékeztetett, koráb-
ban az alkotmánybíróság azt kifo-
gásolta, hogy a javaslat értelmében 
nem a társadalombiztosítási hozzá-
járulások alapján járna ez az összeg 
az elöljáróknak. Ezt most azzal or-
vosolták, hogy a helyi költségvetést 
terhelik meg vele. Annak kapcsán, 
hogy a különleges illetmény hátrá-
nyos megkülönböztetésben részesí-
ti a tanácsosokat, leszögezte: nekik 
nem kell otthagyniuk munkahelyü-
ket mandátumuk idején, a polgár-
mestereknek, alpolgármestereknek, 
megyeitanács-elnököknek, valamint 
alelnököknek viszont igen.

Bálint EsztEr

reklám

erdei Dolóczki István szerint a jó elöljárók megérdemlik az illetményt

Erdei Dolóczki István szerint ha háromszor megválasztottak 
egy elöljárót, az azt jelenti, hogy valami jót tett a 
közösségért, ezért megérdemel egy ilyen illetményt.
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