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Különleges nyugdíjat biz-
tosítana már 2019-től a 
polgármestereknek, al-

polgármestereknek, megyei-
tanács-elnököknek, valamint 
alelnököknek az a törvényterve-
zet, amelyet csaknem valameny-
nyi parlamenti párt képviselője 
vagy szenátora ellátott kézjegyé-
vel, és április 16-áig nyilvános 
vitán van. Ezt követően első meg-
keresett testületként az alsóház 
vitatja meg, a végső döntés pedig 
a szenátus kezében lesz. Nem ez 
az első próbálkozás – mint isme-
retes – a helyi elöljárók különleges 
nyugdíjára korábban már átment 
egy tervezet a parlamenten, azon-
ban az alkotmánybíróság úgy ítél-
te meg, hogy ellentmond Románia 
alaptörvényének.

Korrupt elöljáróknak nem jár

A most beterjesztett jogszabály-
javaslat értelmében azok a helyi 
elöljárók kapnának havonta egy, a 
mindenkori minimálbérnek meg-
felelő összeget a rendes nyugdíjuk 
mellé, akik legalább három tel-
jes mandátumot kitöltöttek, majd 
nyugdíjba mentek. Amennyiben a 
nyugdíjkorhatár betöltése után új-
ra megválasztják őket, amíg hiva-
talban vannak, nem jár az összeg. 
Nem jár ugyanakkor a különle-
ges nyugdíj azoknak a választott 
elöljáróknak, akiket polgármes-
terként, alpolgármesterként, ta-
nácselnökként vagy alelnökként 
elkövetett korrupciós bűncselek-
mény miatt jogerősen elítéltek. 
Ha pedig a nyugdíjkorhatár betöl-
tésekor korrupciós ügyben zajlik 
ellenük eljárás vagy már meg is 

történt a vádemelés, akkor mind-
addig nem folyósítják számukra 
a különleges nyugdíjat, amíg jog-
erős ítélet nem születik. Felmen-
tő ítélet esetén visszamenőleg 
is utalják az összeget. A külön-
leges nyugdíjakat a törvényter-
vezet értelmében a helyi vagy 
megyei önkormányzatnak saját 
bevételi forrásaiból kell kifizet-
nie, amennyiben pedig addig át-
megy 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, kidolgozá-
sakor szem előtt tartották az 
alkotmánybíróság által korábban 
emelt kifogásokat, ezért is java-
solták azt, hogy a helyi költség-
vetésből fizessék az összegeket.

Megosztó intézkedés

A törvénytervezetet különben 
a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetségen (USR) kívül valamennyi 

parlamenti párt képviselői vagy 
szenátorai támogatták kézjegyük-
kel. A kezdeményező Corneliu 
Olar nemzeti liberális párti (PNL) 
képviselő, de az aláírók között 
párttársai mellett találunk szo-
ciáldemokratákat (PSD), a Népi 
Mozgalom Pártjának (PMP) egy 
szenátorát, az RMDSZ részéről 
pedig Ambrus Izabella Ágnes, 
Bende Sándor, Benedek Zakari-
ás, Erdei-Dolóczki István, Faragó 
Péter, Magyar Loránd Bálint neve 
szerepel a támogatók között.

Ám úgy tűnik, megosztja a li-
berálisokat kollégájuk javasla-
ta, tegnap addig fajult a történet, 
hogy Corneliu Olar visszavonta 
aláírását saját kezdeményezésé-
ről. Alighogy a sajtó rácsapott a 
jogszabálytervezetre, Laurenţiu 
Leoreanu, a PNL alelnöke közölte, 
a Nemzeti Liberális Párt nem tá-
mogatja a törvényjavaslatot, és azt 
javasolta azoknak a honatyáknak, 
akik támogatták kézjegyükkel, 
hogy vonják vissza aláírásukat. 
Corneliu Olar elmondása szerint 
így is jártak el, de egyúttal beje-

lentette, ő személy szerint a to-
vábbiakban vállalja a kockázatot, 
és a plénumban igennel szavaz 
majd a helyi és megyei elöljárók 
különleges nyugdíjára. Kiemel-
te ugyanakkor, hogy nem külön-
leges nyugdíjról van szó, hanem 
egy illetményről, ami a korhatár 
betöltése után jár. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy nem nagy összeg-
ről van szó, mandátumonként 400 
lejjel nőne meg az exelöljáró havi 
járandósága, és négy mandátum 
után sem haladná meg az  1300-
1400 lejt.

Olar egyúttal bejelentette, a 
PNL egy olyan új törvényterve-
zettel kíván a helyzet rendezése 
érdekében előrukkolni, ami vala-
mennyi nyugdíjasra vonatkozna, 
akik keveset kapnak, és ebbe be-
lefoglalnák a helyi választottakat.

Erdei: motiváció forrása lehet

A szolgálatért járó bónuszként 
értékelte a helyi és megyei elöljá-
róknak járó összegeket a Krónika 
megkeresésére Erdei-Dolóczki 

István, aki – mint hangsúlyozta 
– a kezdeményezők megkeres-
ték, hogy támogassa a kezdemé-
nyezést, és megtette. Több érvet 
is felsorakoztatott amellett, hogy 
miért járnának ezek az össze-
gek. Elsőként említette, hogy ide-
ális esetben egyetemet végzett, 
befutott személyről beszélünk, 
aki mielőtt elindult volna  a vá-
lasztásokon, már karriert épített 
magának mérnökként, tanárként 
vagy éppen állatorvosként, ezt 
pedig megszakítja három man-
dátum esetén akár tizenkét évre 
is. „Akit pedig háromszor meg-
választottak, az azt jelenti, hogy 
valami jót tett a közösségért, 
s úgy gondoltuk, megérdemel 
egy ilyen illetményt” – indokol-
ta a juttatás létjogosultságát az 
RMDSZ-es honatya. Meglátá-
sa szerint az összeg jó motiváció 
is lehet arra, hogy olyan szemé-
lyek szálljanak versenybe a pol-
gármesteri székért, akik arra 
valóban érdemesek, már bizonyí-
tottak. Ugyanakkor – tette hozzá 
– elég, ha szétnézünk közvet-
len környezetünkben, láthatjuk, 
hogy egy-egy település életében 
nincs sok olyan személy, akinek 
járna a különleges nyugdíj.

A lap kérdésére, hogy a koráb-
bi alkotmányossági aggályok után 
mekkora esélyt lát arra, hogy a ta-
láros testület ezúttal ne kaszálja 
el a kezdeményezést, a Szatmár 
megyei képviselő emlékeztetett, 
korábban az alkotmánybíróság 
azt kifogásolta, hogy a javaslat ér-
telmében nem a társadalombiz-
tosítási hozzájárulások alapján 
járna ez az összeg az elöljárók-
nak – ezt pedig orvosolták azzal, 
hogy a helyi költségvetést ter-
helik meg vele. Annak kapcsán, 
hogy a különleges illetmény hát-
rányos megkülönböztetésben ré-
szesíti a tanácsosokat, leszögezte, 
nekik nem kell otthagyniuk mun-
kahelyüket, a polgármestereknek, 
alpolgármestereknek, megyeita-
nács-elnököknek, valamint alel-
nököknek viszont igen.

BÁLINT ESZTER

A helyi költségvetésből kellene kifizetni az RMDSZ-es honatyák által is támogatott havi illetményt

Különleges nyugdíj a helyi elöljáróknak

Újabb próbálkozás. A 2016-os alkotmánybírósági vétó után ismét előkerült a speciális nyugdíj kérdése

A vizsgát a megye 14 iskolájában kell megszervezzék

A minimálbérnek meg-

felelő összegű különle-

ges nyugdíjat kaphat-

nának a helyi választott 

elöljárók egy törvény-

tervezet értelmében.

Március 16. és 26. között 
szervezik meg a nyolcadik 
osztályosok képességfelmérő 
próbavizsgáját azokban a Hargita 
megyei iskolákban, ahol a taná-
rok bojkottálták a megmérette-
tést. A tételeket megyei szinten, 
a szaktanfelügyelők dolgozzák ki 
– írja az Agerpres hírügynökség. 
Hodgyai László tanfelügyelő tájé-
koztatása szerint a román nyelv 
és irodalom vizsgát a megye 14 
iskolájában szervezik meg. Ma-
tematikából 10 tanintézet di-
ákjainak kell vizsgázniuk, míg 
anyanyelvből négy oktatási in-
tézetben szerveznek próbavizs-
gát. A nyolcadikosok március 
16-án román nyelv és irodalom-

ból, március 23-án matematiká-
ból vizsgáznak, március 26-án 
pedig anyanyelvi képességeiket 
mérik fel. A Hargita megyei tan-
felügyelőség tájékoztatása sze-
rint a pedagógusok március 5. és 
7. között csatlakoztak a bojkott-
hoz, így azoknak a diákoknak a 
dolgozatait kijavítják, akik részt 
vettek a próbavizsgán. Mint is-
meretes, a tiltakozást a Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek Szövet-
sége (FSLI) szervezte. Eredetileg 
1100 iskola jelezte, hogy csatla-
kozik az akcióhoz, de végül csak 
25-ben tartották meg ténylegesen 
a bojkottot, ezek többsége Hargi-
ta megyei iskola.

KŐRÖSSY ANDREA

Péntektől újráznak a nyolcadikosok
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