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Kormányprogram kevés konkrétum mal
A minimálbér-emelés kérdőjeles, a nyugdíjemelés biztosnak tűnik
• Messzemenő következ-
tetéseket nem lehet levonni 
a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) kormányprogramjá-
nak gazdasági és pénzügyi 
vonatkozásairól a lapcsalá-
dunknak nyilatkozó szakér-
tő szerint, túl nagy hatást 
pedig nem is várhatunk, 
hiszen jövőre parlamenti 
választások lesznek.

B Á L I N T  E S Z T E R ,  B Í R Ó  B L A N K A

F elpörgetné a beruházásokat, haté-
konyabbá tenné az adóbegyűjtést, 
támogatná a vállalkozói formát a 

parlament bizalmi szavazására váró Or-
ban-kormány a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) által kidolgozott kormányprogram 
szerint. A PNL például leszögezi, hogy 
meg akarja tartani a 16 százalékos egy-
séges adókulcsot. Eltörölnék viszont az 
üzemanyagok extra jövedéki adóját, és 
a hírhedt 2018-114-es számú sürgősségi 
kormányrendeleten is módosítani kíván-
nak – a sajtóba kiszivárgott kormány-
program azonban arra nem tér ki, hogy 
milyen konkrét intézkedéseket terveznek 
módosítani. A nyugdíjrendszer kapcsán 
Ludovic Orbanék azt tervezik, hogy visz-
szatérnek a korábbi konstrukcióhoz, és el-
törlik a PSD-kormány által bevezetett újí-
tást, miszerint választani lehet az első és 
a második pillér, vagyis a kötelező állami 
és a kötelező magánnyugdíj között. A PNL 
emellett szeretné visszaszorítani az előre-
hozott nyugdíjba vonulók számát, a fi zeté-
sek terén pedig tervezik, hogy csökkentik 
a magán- és a közszférában nyújtott bérek 
közötti különbséget. Szó van ugyanakkor 
privatizációkról és az állami beruházások 
felgyorsításáról is. Az üzleti szférát eköz-

ben a Start-up Nation és a Romania Tech 
Nation programokkal egyaránt támogatni 
kívánja. A magánszemélyek és a vállalko-
zók számára egyaránt jó hír ugyanakkor, 
hogy a hatóságokat arra kényszerítenék, 
hogy valamennyi űrlapot, kérést, nyilat-
kozatot lehessen benyújtani online is. 
Azt azonban, hogy január elsejétől nő-e a 
minimálbér, ahogyan azt a szociáldemok-
raták által közvitára bocsátott kormány-
határozat-tervezet előírná, nehéz lenne 
most megmondani. A nyugdíjak terén va-
lamennyivel világosabb a helyzet, hiszen 
Orban a napokban úgy nyilatkozott, hogy 
a nyugdíjtörvény érvényben van, és ennek 
megfelelően az új kormány tiszteletben 
fogja tartani azt. A miniszterelnök-jelölt a 
minap beszélt ugyanakkor arról is: leen-
dő kormánya nem tudja megígérni, hogy 
sikerül 3 százalék alatt tartani a költség-

vetési hiánycélt, fi gyelembe véve, hogy az 
első 9 havi költségvetés-végrehajtás 2,7 
százalékos költségvetési hiányt mutat. 

 
Hiányoznak egyelőre a konkrétumok

Politikai programot tett közzé a beiktatás-
ra váró Orban-kormány, sok konkrétumot 
nem lehet belőle kiolvasni, általános, 
szépen megfogalmazott elveket tartal-
maz – értékelt Králik Lóránd egyetemi 
adjunktus, a Partiumi Keresztény Egye-
tem (PKE) gazdaságtudományi tanszéké-
nek oktatója. Rámutatott, nyilatkozatok 
szintjén több minden megfogalmazódott, 
viszont továbbra is kérdés, hogy miként 
tudná a kormány a költségvetési hiányt 
csökkenteni, olyan körülmények között, 
hogy inkább lazító intézkedéseket helyez 
kilátásba, például, hogy megszünteti az 

üzemanyagokra kivetett extra jövedéki 
adót. Králik Lóránd szerint mindenkép-
pen üdvözlendő, hogy azt ígérik, első 
lépésként hozzálátnak a jövő évi költség-
vetési törvény kidolgozásához, hiszen 
az elmúlt években mindig problémát je-
lentett, hogy késett a büdzsé. A szakértő 
szerint szintén jó lépés, hogy a magány-
nyugdíjalap rendszerét megszilárdítják, 
hiszen ehhez korábban folyamatosan 
hozzá akart nyúlni a pénzügyminisztéri-
um, és csak jó lesz a társadalomnak, ha 
az alap rombolását célzó intézkedéseket 
visszafogják. „Ezek jó intézkedések, ám 
az konkrétan nem szerepel a programban, 
hogy a bevételi oldalon, honnan lesz több-
let” – szögezte le Králik Lóránd. 

Ludovic Orban minapi ígérete szerint 
az új kormány tiszteletben fogja 
tartani a nyugdíjtörvényt

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
     FOTÓ: GECSE NOÉMI

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

A szép időnek köszönhetően jól haladt 
a 134C jelzésű megyei út újjáépíté-

se – jelentette ki lapunknak Bíró Barna 
Botond, Hargita Megye Tanácsának al-
elnöke. Mint mondta, a megbízott cég 

már kiszélesítette az utat, elhelyezte az 
átereszeket, elkészítette a sáncokat, je-
lenleg a kőréteg leterítésénél tartanak. 
Ha minden a tervek szerint halad, akkor 
jövő héten el is kezdhetik az 1,3 kilométer 
hosszú szakasz leaszfaltozását. Az elkép-
zelés szerint még idén befejeznék az út 
burkolását és festését, persze ehhez to-
vábbra is kedvező időjárási viszonyokra 

van szükség. A tervekben hat centis alap- 
és négy centis kópóréteg aszfalt szerepel. 
Mindemellett hátra van a bekötő utak 
bejáratának rendbetétele is. A munkálat 
becsült értéke 1,16 millió lej.

Felkarolt cselekvés

Kovács Lehel, farkaslaki polgármester 
korábban lapunknak elmondta, hogy a 
helyi polgármesteri hivatal készíttette el 
a megvalósításhoz szükséges terveket és 
egyéb dokumentációkat. Céljuk éppen 
az volt, hogy mihamarabb elkészüljön a 
helyieknek fontos útszakasz, ezért is se-
gítettek be Hargita Megye Tanácsának. 

Rámutatott, hozzáállásuknak köszönhe-
tően hamar el is kezdődhetett a megva-
lósítás, vagyis jó partnernek bizonyult 
a megyei intézmény. Az utat 
egyébként az utóbbi időszak-
ban már csak ritkán használták 
a bogárfalviak, hiszen nagyon 
rossz állapotban volt. A Széke-
lyudvarhely irányából érkezők 
is inkább Székelyszentléleken 
áthaladva – 3-5 kilométeres ke-
rülőt téve – közelítették meg a tele-
pülést. Jelenleg egyébként a folyamatban 
lévő munkálatok miatt le van zárva az út, 
úgyhogy csak az említett kerülővel lehet 
eljutni Bogárfalvára.

Még idén leaszfaltoznák a Bogárfalva felé vezető szakaszt
• Kedvezett az időjárás a 134C jelzésű, Bogárfalva fele vezető 
megyei út újjáépítésével dolgozó vállalatnak, így a munka is jól 
haladt. Kis szerencsével még időn aszfalt kerülhet az említett 
szakaszra. A beruházás finanszírozója a farkaslaki önkormányzat 
és Hargita Megye Tanácsa.

HELYI CIKKEK, REJTVÉNYEK AJÁNDÉKBA!

Udvarhelyszék




