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H I R D E T É S

A HELYI FEJLESZTÉSEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉT KÉRIK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 

Sürgetik a kormányt a községek
Bonyolult bürokratikus 
eljárásokat kell végigjárniuk 
a helyi fejlesztési projektek 
kezdeményezéséhez és 
lebonyolításához a községi 
önkormányzatoknak. Ilyés 
Gyula, a Szatmár megyei 
Vetés község polgármestere, 
az RMDSZ önkormányzati 
szakértője úgy vélekedik, 
a kormánynak fel kellene 
gyorsítania a kifi zetéseket.

 » BÍRÓ BLANKA

N ehezményezik a romániai 
községek képviselői, hogy 
bonyolult, bürokratikus 

eljárásokat kell végigjárniuk a 
helyi fejlesztési projektek kez-
deményezéséhez és lebonyolítá-
sához. A lapunknak nyilatkozó 
Ilyés Gyula, a Szatmár megyei 
Vetés község polgármestere, az 
RMDSZ önkormányzati szakér-
tője elmondta, az állam késik a 
kifi zetésekkel, ez pedig cégek 
sokaságát sodorja a fi zetéskép-
telenség szélére. A Romániai 
Községek Egyesületének képvi-
selői a héten találkoztak Ludo-
vic Orban miniszterelnökkel, a 
költségvetés kiegészítéséről és 
az elvárásokról egyeztettek. A 
miniszterelnök arról biztosítot-

ta a községek vezetőit, hogy a 
kormánynak szándékában áll 
felszámolni a bürokráciát és le-
egyszerűsíteni a közigazgatási 
procedúrákat. Az Országos Vi-
dékfejlesztési Programra (PNDL) 
szükség van, kötelező a kormány-
szintű, állami támogatás a helyi 
beruházásokhoz, ám hatalmas 
gondot jelent, hogy a projektek 
kifi zetése késik – összegezte meg-
keresésünkre Ilyés Gyula. Rámu-
tatott, rengeteg projektet elindíta-
nak, a cégek licitálnak, elvégzik 
a munkát, majd sokszor hóna-
pokat, gyakran félévet várnak, 
míg megkapják a pénzüket. „A 
vállalkozó elvégzi a munkát, ki-
számlázza, ezután kifi zeti az áfát, 
a járulékos adókat, és vár. Azok 
a cégek, melyek szeptemberben 
kiszámlázták az augusztusban 
elvégzett munkálatokat, azt a vá-
laszt kapták, hogy jövőre kapnak 
pénzt, mert most nincs. Ez töme-
gesen sodorja a vállalkozásokat 
a fi zetésképtelenség, a csőd szé-
lére” – részletezte Ilyés Gyula. 
Meglátása szerint a kormánynak 
fel kellene gyorsítania a kifi zeté-
seket. Hozzátette, Romániában 
elképzelhetetlen az élet költség-
vetés-kiegészítés nélkül, hiszen 
nem lehet előre tervezni, nem 
elég stabil a gazdasági-pénzügyi 
helyzet, a költségek, kiadások 
sem előreláthatóak. A fogyaték-
kal élők és gondozóik juttatásait 

az önkormányzatokra „sózta” a 
kormány, ezt az összeget az év 
végén pótolni kell. Más kérdés 
az önkormányzatok működésé-
re, a bérekre szükséges fedezet. 
Ilyés Gyula rámutatott, a helyi 
önkormányzati vezetők felelőt-
lensége, ha olyan magas fi zeté-
seket határoznak meg az alkal-
mazottaknak, amit nem tudnak 
majd kigazdálkodni. „Nagyfokú 
cinizmusra vall, ha egy közigaz-
gatási egység minden alkalma-
zottja a törvény által megszabott 
keretek között a lehető legmaga-
sabb bért kapja. Nem lehetünk 
felelőtlenek közigazgatási auto-
nómia címén, mert ezzel az elvet 
kompromittáljuk” – szögezte le 
Ilyés Gyula. Az e heti találkozón 
Ludovic Orban miniszterelnök 
azt mondta a községek vezető-
inek, három objektív kritérium 
szerint egészítik ki a költségveté-
süket: biztosítják az európai ala-
pokból fi nanszírozott projektek 
önrészét, a fogyatékkal élők és 
gondozóik juttatásait, valamint 
az önkormányzatok működési 
és fenntartási költségeit. Mint 
fogalmazott, biztosítani fogják 
a pénzügyi forrásokat az intéz-
mények és önkormányzatok jó 
működésére, a bérek kifi zeté-
sére, a szociális juttatásokra 
és az olyan költségekre mint a 
közvilágítás vagy a tanintézetek 
fűtése.

 » PAP MELINDA

Látszik a fény az alagút végén, 
mondhatnánk, ugyanis több-

nyelvű – román, magyar és angol – 
pannókat is kihelyezett kolozsvári 
fényinstallációi mellé a Light on 
Romania. Ezek az első magyar 
nyelvű pannók, melyek kikerül-
nek a kincses város köztereire.

A fi atal művészek által elindí-
tott projekt már tavaly belopta 
magát a kolozsváriak szívébe, 
és az idén második kiadását 
ünneplő fényfesztivál szervezői 
úgy döntöttek, beépítik a ma-
gyar nyelvet a kommunikáció-

ba. „A Lights On Románia azért 
döntött a magyar nyelv haszná-
lata mellett, mert szeretnénk, 
hogy a kolozsvári magyarok is 
élvezhessék a fényinstalláci-
ókat. Mi több, Erdély minden 
szegletéből érkeznek magyarok 
Kolozsvárra, ez is egy plusz ok” 
– indokolta a döntést korábbi 
közleményében Andi Daiszler, 
a fényfesztivál igazgatója. A 
kültéri pannók mellett a pro-
jekt teljes kommunikációja há-
rom – román, magyar és angol 
– nyelven zajlik, honlapjuknak 
is van magyar verziója, melyen 
az installációk listája is elér-

hető. A Lights On idei kiadása 
november 21. és december 15. 
között látható Kolozsváron. A 
fesztivál híres nemzetközi és 
helyi művészek fényszobrait 
állítja ki kolozsvári helyszíne-
ken, többek között a The Office 
irodaház belsejében vagy az Er-
zsébet hídon, ahol a Nekem is 
(Și mie) felirat a londoni Hiány-
zolra (Mi-e dor de tine) felel, és 
a több millió külföldre emigrált 
honfi társunkra utal. A művészek 
Mátyás-ház előtti tavalyi instal-
lációja annyira elnyerte a lako-
sok tetszését, hogy egész évre ott 
marasztalták.

Magyar nyelvű pannók Kolozsváron

Fény az alagút végén. A kolozsvári Sétatéren látható installáció és a tájékoztató szöveget tartalmazó pannó
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