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Kirekesztés vagy problémamegoldás?
Nem mindenki kérhetett az áfavisszaosztásból Hargita megyében
• Mintegy 1,7 millió 
lejt utalt a kormány év 
végi áfavisszaosztás-
ként Hargita megyé-
nek, az összegből a 
megyei önkormányzat 
azoknak a telepü-
léseknek továbbít, 
amelyek adóssággal 
rendelkeznek, és még 
idén el tudják költeni a 
pénzt. Noha már szü-
letett egy döntés az 
utalások címzettjeiről, 
hamarosan újratár-
gyalja a kérdést Har-
gita Megye Tanácsa.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

F élretájékoztatással vádolta 
meg Hargita Megye Tanácsát 
Mezei János, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) elnöke, megyei tanácsos, 
amiért múlt pénteki közleményükben 
azt állították, hogy minden település 
kapott pénzt az áfavisszaosztásból. 
Az MPP-elnök több olyan önkormány-
zatot is felsorolt, amelyben a polgá-
riak nyertek vezető mandátumot, 
és közölte, hogy ők egyáltalán nem 
kaptak a támogatásból. Mezei éppen 
ezért politikai alapú diszkrimináci-
ót sejt a háttérben.

Feltételrendszer szerint

Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke lapunknak cáfolta, 
hogy politikai hovatartozás alapján 
döntötték volna el, mely települések-
nek utalnak az áfa-visszaosztásból 
származó összegből. Mint mondta, 
az általuk kidolgozott feltételrendszer 
szerint csak azok az önkormányzatok 
igényelhettek támogatást, amelyek 
adóssággal rendelkeztek, illetve sür-
gős fejlesztésre van szükségük, és 
még idén el tudják költeni a kért ösz-
szeget. „Minden esetben jóváhagy-
tuk az igénylést, ha megfelelő célok-
ra kérték a pénzt. Tudni kell azt is, 
hogy mi nem utalhatunk pénzt pél-
dául elmaradt személyzeti bérekre 
és szociális segélyekre. Ezenkívül 
minden polgármesternek nyilat-
kozatot kellett tennie arról, hogy 
nem tartalékolni akarja a pénzt” – 
fogalmazott. Ennek függvényében 
persze voltak MPP-s és RMDSZ-es 
többségű önkormányzatok is, ahol 
egyáltalán nem igényeltek részt az 
áfavisszaosztásból. Borboly egyéb-
ként a múlt pénteki közleménnyel 
kapcsolatban kijelentette, munka-
társai hibáztak, azonban kisvártat-
va egy pontosítást is közöltek.

Újratárgyalják
Gyorsan kellett cselekedni a pénzek 
visszaosztásával kapcsolatban, hiszen 
csak múlt hétfőn tudták meg, hogy 
egyáltalán lesz miből gazdálkodni – 
magyarázta a megyei tanács elnöke. 
Mint mondta, a biztonság kedvéért 
előre elküldték a polgármestereknek 
az igénylési íveket. Kérések ugyan-
akkor még múlt szerdán is érkeztek 
intézményükbe. „Három település 
volt, ahonnan nem kaptunk megfele-
lően részletes igénylést, így nekik nem 
tudtunk pénzt elkülöníteni a múlt heti 
ülésen. Ezért rögtön elkértük a háttér-
dokumentációt, és úgy döntöttünk, 
szerdán újratárgyaljuk az ügyet” – je-
lentette ki Borboly. Hozzátette, ezen az 
ülésen már csak kisebb módosításokat 
hajthatnak végre. Ismét fontos lesz a 
gyors és operatív munka, hogy az ön-
kormányzatok időben elkölthessék a 
rendelkezésükre bocsátott összegeket.

Ahol jól teljesítettek

Tusnádfürdőn nem kaptak, de nem is 
kértek az áfavisszaosztásból származó 
összegből, mivel a jó gazdálkodásnak 
köszönhetően nem voltak adósságaik 
– tudtuk meg Albert Tibor polgármes-
tertől. Hasonló a helyzet Farkaslakán 
is, ahol szintén nem lesz üres az ön-
kormányzat kasszája év végén. Ko-
vács Lehel polgármester elmondta, ez 
nemcsak a megfelelő gazdálkodásnak 
köszönhető, hanem annak is, hogy a 
jelentősebb beruházásokat pályáza-
tokból fi nanszírozzák.

Volt helye a pénznek

Nagygalambfalvának 98 ezer lejt 
hagyott jóvá a megyei tanács, mely 
összeg elengedhetetlen egy na-
gyobb adósságuk kifizetéséhez 
– tudtuk meg Gyerkó Levente 
polgármestertől. Rámutatott, 
ők éppen annyit kaptak, ameny-
nyit kértek, így nagyon örül 

az összegnek. Csíkszentimrén 
167 500 lejt költhetnek hasonló 
célokra, és a kapott összeg szin-
tén megegyezik az igényelt ér-
tékkel, ezért Kencse Előd polgár-
mester is elégedett.

Kiknek utalnak a pénzből?
Korond 50 000 lejt, Ditró 160 000 
lejt, Gyergyóalfalu 299 500 lejt, Csík-
madaras 107 000 lejt, Kászonaltíz 
16 000 lejt, Csíkszentimre 67 500 
lejt, Madéfalva pedig 70 000 lejt 

költhet községi utak felújítására 
– közölte Hargita Megye Tanácsá-
nak sajtószolgálata. Ezek már mind 
elkezdett korszerűsítések, ám az 
önkormányzatok még nem tud-
ták kifi zetni az elvégzett munkát. 
Adósságok törlesztésére, a helyi 
költségvetés kiegészítésére és sür-
gős fejlesztésekre Székelykeresztúr 
65 000, Gyergyószentmiklós 
245 000, Korond 119 000, Csíkkoz-
más 236 000, Székelyderzs 50 000, 
Csíkdánfalva 150 000, Oroszhegy 
86 000, Felsőboldogfalva 226 000, 
Gyimesfelsőlok 50 000, Nagy-
galambfalva 98 000, Csíkrákos 
12 000, Gyergyóremete 205 000, Csík-
szentimre 100 000, Madéfalva pedig 
58 000 lejt kap. Ugyanakkor még 
nem tudni, hogy az említett összegek 
miként módosulnak a megyei tanács 
szerdai döntése nyomán.

Nagyjából 1,7 millió lej szétosztásáról 
döntött Hargita Megye Tanácsa 
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