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 1 euró       4,7626
1 dollár      4,2949
 1 svájci frank 4,3255
1 font sterling 5,5344
100 forint 1,4368

Valutaváltó

 » RÖVIDEN

Nincs adóssága
Sepsiszentgyörgynek
A napokban határidő előtt az 
utolsó hitelrészletét is törleszti a 
sepsiszentgyörgyi önkormány-
zat, így az új évet adósság nélkül 
kezdi – jelentette be Antal Árpád  
a keddi tanácsülésen. A testület 
módosította a város költségveté-
sét, 6,7 millió lejjel egészítették ki 
a bevételt, és több tételt átcso-
portosítottak. A saját bevételt 
nagyobb arányban valósították 
meg, mint a tervezett kiadásokat, 
a különbözet több mint 15 millió 
lej, és ebből az összegből törlesz-
tik az Európai Fejlesztési Banktól 
(EBRD) felvett hitel utolsó részle-
tét. Antal Árpád polgármester az 
ülésen kifejtette, ezt az összeget 
egy „normális országban” a 
város lakói által jelzett gondok 
orvoslására kellene fordítani, ám 
inkább törlesztik a banknak az 
utolsó hitelt, mert a tapasztalatok 
alapján megtörténhet, hogy a jól 
gazdálkodó önkormányzatok pén-
zét az év végén elveszi a kormány. 
Cáfolta ugyanakkor a felröppent 
híreszteléseket, miszerint a város 
eladósodott, mondván, a jövő 
évet nulla adóssággal kezdik. Leg-
utóbb nulla adóssága 2002-ben 
volt a városnak, majd ezután a 
legmagasabb szint 10,59 százalék 
2006-ban volt. Antal Árpád le-
szögezte, nem ellenzi a hiteleket, 
hiszen vannak helyzetek, amikor 
ezzel jelentősen lehet fejleszte-
ni a várost.  A város 2014-ben 
kötött megállapodást az Európai 
Fejlesztési Bankkal 12 millió eurós 
hitelkeretre, ebből csak 7 millió 
eurót hívtak le. A hitelfelvételi 
szerződés kapcsán indított az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) vizsgálatot, amit végül 
vádemelés nélkül lezártak.
 
Nőtt az aranykereslet
Az idei év első kilenc hónapjában 
3317,5 tonna arany fogyott világ-
szerte, közel 7 százalékkal több 
2018 azonos időszakához képest, 
miután megugrott a nemesfém be-
fektetési célú vásárlása. Az Arany 
Világtanács (WGC) legfrissebb 
adatai szerint a világ jegybankjai 
tovább növelték aranykészleteiket. 
A jegybankok fő célja az arany-
vásárlással az, hogy a növekvő 
globális kockázatok közepette 
megőrizzék pénzügyi rendszerük 
stabilitását.  Az arany idei három-
negyedév végi unciánkénti 1473 
dollár körüli ára 22 százalékkal 
haladta meg a 2018. szeptember 
végit. Árfolyama szerdán, 13 óra 
körül 1486,85 dolláron állt.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » BÁLINT ESZTER

A kormány biztosan megemeli 2020 
januárjától a minimálbér érté-

két, azonban egy elemzést is elindít, 
amelynek célja a kormány által garan-
tált legkisebb fi zetés emelési mecha-
nizmusának megállapítása – jelentette 
be tegnap Ludovic Orban kormányfő a 
pénzügyminisztériumban megtartott 
sajtótájékoztatón újságírói kérdésre 

válaszolva. Mint magyarázta, a mini-
málbér emelésének objektív gazdasági 
mutatókon kell alapulnia, összhang-
ban kell állnia a magánszektorban 
tapasztalt valósággal. Hozzátette: a 
témáról természetesen egyeztetnek a 
munkáltatók és a szakszervezetek kép-
viselőivel is. Sajtóhírek szerint a készü-
lő elemzés arra tehet majd javaslatot, 
hogy a kül- és belpiaci versenyképes-
ség, a magánszektor munkaerővel járó 

kiadásai és a vállalatok nyereségessé-
gére gyakorolt hatás legyen a meghatá-
rozó a minimálbér emelésénél.

Mint ismert, a szociáldemokrata 
kormány azt javasolta, hogy januártól 
a minimálbér nőjön 2262 lejre, a felső-
fokú végzettséggel rendelkező alkal-
mazottak esetében pedig 2620 lejre. 
Jelenleg csaknem 1,7 millió romániai 
alkalmazott dolgozik 2080 lejes vagy 
3000 lejes minimálbérért.

Ludovic Orban: biztos nő januártól a minimálbér
 » Mint magya-

rázta, a minimál-
bér-emelésnek 
objektív gazda-
sági mutatókon 
kell alapulnia, 
összhangban 
kell állnia a 
magánszektor-
ban tapasztalt 
valósággal. 

MIKÖZBEN A DIICOT VIZSGÁLÓDIK, A KERET SOK HELYEN KI IS MERÜLT

Zöld ház: maradt a csalás árnyéka

Vizsgálat indult. Sok a kérdőjel a napelemprogram körül

Ugyan a Szervezettbűnözés- 
és Terrorellenes Ügyosztály 
(DIICOT) vizsgálódik a szep-
temberben útjára indított Zöld 
ház program körül tapasztalt 
rendellenességek miatt, tegnap 
újraindult a dossziék regiszt-
rálására, sőt a Bukarest-Ilfov 
régiót leszámítva, mindenhol ki 
is merült a keret.

 » BÍRÓ BLANKA

A kadozva, nehézkesen indult 
újra tegnap reggel a Zöld Ház 
napelemprogramba a kéré-

sek feltöltése. A programot lebonyo-
lító Környezetvédelmi Alap (AFM) 
honlapjáról az derül ki, hogy a pá-
lyázati alap délutánig Bukarest-Ilfov 
kivételével mind a hat másik régió-
ban elfogyott. A kivitelezők csaló-
dottak, felmerül a gyanú, hogy nem 
sikerült az ígérethez híven kiküszö-
bölni a robotprogramokat. Közben a 
Szervezettbűnözés- és Terrorellenes 
Ügyosztály (DIICOT) is vizsgálódik, 
még az első nekifutáskor, tehát 
szeptember 10-én felmerült gyanú 
miatt, hogy a cégek egy része robot-
programokkal gyorsította a feltöl-
tést. Ha a gyanú beigazolódik, a tel-
jes támogatási összeget vissza kell 
fi zetni, és összeomlik a program. 
Így a szerződésben levő cégek és a 
kéréseket azokhoz benyújtó magán-

személyek is csak reménykedhet-
nek, hogy minden rendben lesz, az 
eddigi utánajárás, ügyintézés nem 
volt hiábavaló.

Nem javult a helyzet
Az applikáció útnak indítása közel 
sem volt tegnap olyan zökkenőmen-
tes, mint két hónappal ezelőtt a né-
hány óra után leállított első próbál-
kozás. A pályázati alapot a lakosság 
számához viszonyítva nyolc régióra 
osztották el, hét régióban gyor-
sabb-lassabb ütemben elfogytak a 
pénzek, lapzártánkig már csak a Bu-
karest-Ilfov régióban maradt több 
mint 36 millió lej leszerződhető ösz-
szeg, a szakértők szerint valószínű-
leg azért, mert ebben a térségben 
a többség tömbházba lakik, tehát 
nem kivitelezhető a saját napkollek-
tor beszerelése. A többi régióban a 
kivitelező cégek abban bíznak, hogy 
ezt a megmaradt összeget, ami több 
mint kétezer pályázat fi nanszírozá-
sára elegendő, átcsoportosítják a 
hatóságok, és így újabb igénylések-
nek tudnak eleget tenni ott, ahol 
nagy az érdeklődés. Lapzártánkkor 
25 255 kérés szerepelt a honlapon, 
ebből 13 271 igénylést regisztráltak 
szeptember 10-én. 

Mint András Lehel, a programban 
részt vevő székelyudvarhelyi székhe-
lyű Melinda-Impex Install Kft . vezér-
igazgatója a Krónikának elmondta, 
10 órakor megjelent az oldal, ám 
legalább húsz percig nem tudtak fel-
tölteni adatokat. Másrészt a Környe-

zetvédelmi Alap utolsó percben sza-
bályozta, hogy minden kivitelező 
legtöbb öt felhasználó fi ókkal dol-
gozhat, ám az újabb fi ókokat nem si-
került létrehozni, mert nem küldték 
vissza időben a bejelentkezéshez 
szükséges PIN-kódot. „A közpon-
ti fejlesztési régióban 11.09 órakor 
már kimerült az újraindításkor ren-
delkezésre álló mintegy 9 millió le-
jes alap. Addig a mi cégünk öt irat-
csomót tudott feltölteni” – mondta 
el András Lehel. Hozzátette, a pénz 
mintegy 450 pályázat fi nanszíro-
zására volt elegendő, kiszámolták, 
hogy percenként 9 kérést töltöttek 
fel. „Nagy csalódás volt, hiszen a 
beharangozott óvintézkedések el-
lenére, gyorsabban fogyott a pénz, 
mint szeptember 10-én, sőt lehet 
még gyorsabban. Ilyen ütemben 
csak ügyeskedve lehetett tölteni, 
újra felmerül a robotprogram-hasz-
nálatának gyanúja” – hangsúlyozta 
az igazgató. Hozzáfűzte, más kivi-
telezők is panaszkodtak, hogy nem 
tudnak létrehozni új felhasználói 
fi ókot, a központi régióban pedig a 
többség 10–15 iratcsomót tudott ik-
tatni, mielőtt kimerült a keret.

Vizsgálódik a DIICOT
Közben megerősítést nyert, hogy a 
szeptember 10-én történtek ügyé-
ben a DIICOT is vizsgálódik, mert 
felmerült az informatikai csalás 
gyanúja. A fejlesztési miniszté-
rium közlése szerint az európai 
uniós pénzeket fel lehet használni 
abban az esetben is, ha felmerült a 
csalás gyanúja, mindaddig, amíg 
nem születik vádemelés. Viszont 
ha a visszaélés beigazolódik, a 
programot lebonyolító Környezet-
védelmi Alapnak vissza kell téríte-
nie az erre szánt pénzt a fejlesztési 
minisztériumnak.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a Zöld ház programra 
656 millió lejt különítettek el, ami 
a becslések szerint 33 ezer rend-
szer telepítésére elég. Legtöbb 20 
ezer lejig terjedő támogatás hívha-
tó le, 10 százalék önrészt kérnek 
a legalább 3 kWp teljesítményű 
napelemek vásárlására és szerelé-
sére.  Miután a kéréseket elbírál-
ják, azoknak a magánszemélyek-
nek, akik sikeresen pályáztak, be 
kell szerezniük 90 napon belül az 
áramszolgáltatótól a visszatáplálá-
si engedélyt, majd ezután kerül sor 
a szerződéskötésre. Ezt követően a 
kivitelezőnek nyolc hónapon belül 
kell átadnia a munkálatot.

 »  „Nagy csaló-
dás volt, hiszen 
a beharangozott 
óvintézkedések 
ellenére, gyor-
sabban fogyott 
a pénz, mint 
szeptember 
10-én, sőt lehet 
még gyorsabban. 
Ilyen ütemben 
csak ügyeskedve 
lehetett tölteni, 
újra felmerül 
a robotprog-
ram-használa-
tának gyanúja” 
– hangsúlyozta 
az igazgató. 
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