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Kell-e az ötvenmillió lej?
Nézeteltérést szült a kölcsönfelvétellel kapcsolatos elképzelés

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

E gy felelős vezető csak addig 
játsszon a pénzzel, amíg veze-
tői megbízása tart, utódjaira 

ne hagyjon adósságot! – üzeni Mezei 
János Borboly Csabának. A Magyar 
Polgári Párt elnöke megyei önkor-
mányzati képviselőként mutatott 
rá, hogy miért utasították el Borboly 
nagy összegű kölcsön felvételére 
vonatkozó javaslatát. Mezei szerint 
a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi 
Magyar Néppárt megmentették a me-
gyét az eladósodástól azzal, hogy a 
javaslatot elutasították. Ugyanakkor 
megjegyezte, hogy a testület több 
RMDSZ-es tagja sem támogatta a köl-
csönfelvételt, és tartózkodtak a sza-
vazáskor. Szerdai sajtótájékoztatóján 
Mezei János kifejtette, a javaslat eluta-
sítóinak álláspontja szerint a hitelfel-
vétel nem indokolt. A pénzt ugyanis 
megnyert pályázatok előfi nanszírozá-
sára fordítanák, azaz a kölcsön célja 
nem több, mint hogy felgyorsítsa az 
amúgy fi nanszírozást nyert projektek 
kivitelezését. Egy ilyen hitelfelvétel 
akkor lenne esetleg érthető, ha beru-
házások önrészét kellene ebből előte-
remteni – mondta.

Anyagi biztonság?

Az elképzelést támogató Bíró Barna 
Botond, Hargita Megye Tanácsának 
(HMT) RMDSZ-es alelnöke – aki nem 
tudott részt venni a legutóbbi önkor-
mányzati ülésen – hangsúlyozta, 
egy olyan 50 millió lej értékű hitelvo-
nal megteremtéséről van szó, amely 

lehetővé teszi, hogy szükség esetén 
a bank kölcsönt folyósítson az intéz-
ménynek. Ezt a pénzt kizárólag egy 
projektre használhatják fel, amellyel 
ötven kilométernyi utat korszerűsíte-
nek Udvarhelyszéken. Erre európai 
uniós támogatást is nyertek. Elkép-
zelésük lényegesen felgyorsítaná 
a megvalósítást, ráadásul a helyi, 
kisebb tőkével rendelkező vállalko-
zóknak is lehetőséget biztosítana a 
kivitelezés érdekében meghirdetett 
közbeszerzési eljáráson való rész-
vételhez. „A hitelvonal egyfajta 
biztonságot jelent, hiszen ezáltal a 
kisebb tőkével rendelkező vállalko-
zók tudhatják, hogy nem kell az Eu-
rópai Unió által beígért összegekre 

várni, hanem intézményünk időben 
fi zethet nekik. Ráadásul ehhez nem 
is kell a költségvetésünkből lekötni 
összegeket, így a többi munka is ha-
ladhat” – magyarázta a tisztségvise-
lő, hozzátéve, hogy a hitelvonallal a 
kivitelezés esetleges akadozását is 
meggátolhatják. A törlesztőrészlete-
ket az Európai Uniótól érkező össze-
gekből fi zetnék ki, a jelentéktelen-
nek számító kamatokat pedig saját 
költségvetésükből.

Bíró arra is kitért, hogy vállal-
kozások és más önkormányzatok 
által is bevett szokás, hogy hitelből 
dolgoznak, hiszen ez is egyik záloga 
lehet a hatékony, gyors és nélkülöz-
hetetlen fejlesztéseknek. Ráadásul 
nem az első esetről van szó, ami-
kor hitelhez folyamodna a HMT. Az 
alelnök rámutatott, a témához kap-
csolódó határozattervezet előter-
jesztését egy évig tartó gazdasági és 
jogi elemzések, illetve tanulmányok 
előzték meg, amelyekbe külsős 
szakembereket is bevontak.

Az MPP és az EMNP elutasító 
megnyilvánulásait egyszerű ijeszt-
getésnek, illetve politikai imáz s-

szerzési kísérletnek tartotta. Ugyan-
akkor úgy véli, a későbbiekben a 
képviselők szükséges többsége meg 
fogja szavazni a témához kapcsoló-
dó határozattervezetet.

Átláthatatlan, indokolatlan

Zakariás Zoltán EMNP-s megyei ön-
kormányzati képviselő rámutatott, 
indokolatlannak tartják a kölcsön-
felvétellel kapcsolatos előterjesz-
tést, hiszen a tavalyi költségvetés-
ből 53 millió lejnyi összeget 
görgetett át Hargita Megye 
Tanácsa. Ráadásul idén – a 
szeptemberi zárszámadás 
szerint – csak 23 százalék-
ban használták fel a beru-
házásokra szánt pénzeket. 
Persze utóbbi nem feltétlenül az 
intézmény hibája, hiszen ezt a pia-
ci körülmények is befolyásolták. A 
másik probléma Zakariás szerint az, 
hogy „bármennyire is az ellenkező-
jét hangoztatják”, nem hitelkeretről 
van szó, hanem egyszerű hitelről, 
hiszen egyszázalékos törlesztési ka-
mattal kell számolni. 

Az MPP-s és az EMNP-s képviselők is ellenzik a kölcsönt, az alelnök szerint csak riogat az ellenzék. Mezei János, Bíró Barna Bo tond és Zakariás Zoltán
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ellentét

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig előadássorozat 
keretében december 13-án, 
pénteken 18 órától dr. Bakó 
Hajnalka Ég és föld között Is-
tennel – Inkák honában címmel 

vetített képes előadást tart 
Csíkszeredában, a városházán.

Hagyományőrzők 
a könyvtárban
Hatodik alkalommal rendezik 
meg Gyergyószentmiklóson 
a hagyományőrzők találko-
zóját, melynek idei témája a 

hagyományos élet a konyhánk-
ban. A Városi Könyvtárban ma 
17 órától tartandó rendezvény 

vendégei Bara István tanyázó, 
Bányász József parasztgazda 
és Bíró-Boér Attila, a Magyar 
Népi Ízőrző Lovagrend lovag-
ja. Az esemény szervezői a 

Tizenhat Patak Egyesület és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
gyergyószéki szervezete.

Alzheimer Café
Ma 16 órakor újabb beszélge-
tésre, kávézásra, nassolásra 
várják Csíkszeredában a 
demens betegeket és hozzá-

tartozóikat, ismerőseiket. A 

Szabadság tér 10/B/2. szám 
alatt (a Penge tömb mögötti 
tízemeletes tömbház föld-
szintjén) tartandó találkozó 

házigazdája dr. Moldovan 
Csilla családorvos.

Színművész 
a Belső iránytűben
Fülöp Zoltán színművész 
érkezik Gyergyószentmiklósra 
december 13-án, pénteken 19 
órakor, hogy a Belső irány-
tű közönségének hitéről és 
hivatásáról beszéljen a Szent 
Miklós-plébánián.

Szülészeti látogatás
A Csíki Anyák Egyesülete 
nyolc éve, hogy havonta 
megszervezi a szülészeti láto-
gatást a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban, ezen-
túl azonban a kórház vállalja 
át a szervezést. Legközelebb 
december 14-én, szombaton 
10 órától várják a januárra, 
februárra vagy márciusra kiírt 
várandósokat és kísérőiket. 
A találkozó 10 órakor van, a 
kórház Dr. Kelemen József 
Könyvtárában: a kismamák 
és kísérőik szakorvosokkal, 
szülésznővel, a szülészeti 
osztály főasszisztensével, 
illetve pszichológussal talál-
kozhatnak, és értesülhetnek 
a szükséges tudnivalókról. 
A résztvevők egy szórólapon 
megkapják a kórházi csomag-
gal kapcsolatos információ-
kat is. A beszélgetés után az 
érdeklődők megtekinthetik a 
kórház szülészeti osztályát.

• RÖVIDEN

Borboly Csaba szerint Mezei János félretájékoztat

Az ügy kapcsán Hargita Megye Tanácsának elnöke  
(képünkön) is nyilatkozott. Szerinte Mezei János félretá-

jékoztat, és ennek három oka is lehet. „Az egyik, hogy tá-
jékozatlan, mert nem olvasta el a törvényt, a másik, hogy 
nem akarja támogatni az udvarhelyszéki beruházást, a 

harmadik – ez egyben szomorú és súlyos –, hogy egy-
szerűen hazudik” – fogalmazott az elöljáró. Fontosnak 
tartotta kihangsúlyozni, hogy a vitatott hitelvonal miatt 
nem adósodik el a megye, hiszen az nem kölcsön, hanem 
egy keretszerződés, amelyet egy bankkal köt a megye ve-
zetősége. „Oklándtól Kányádig és Petektől Székelyudvar-
helyig szeretnénk felújítani a 131-133-137A jelzésű megyei 
utakat EU-s támogatásból. Ennek értéke 120 millió lej, és 
ez Udvarhelyszék legnagyobb utas beruházása. Az EU-s 
támogatást meg kell előlegezni, mert az EU utólag fizeti 
ki a megnyert pályázati összeget. Tehát a munkálatokat 
szakaszonként ki kell fizetni a kivitelezőnek ahhoz, hogy 
az haladni tudjon: alapanyagot vásároljon, kifizesse a 
munkásait stb.. Mindez nem kis összegbe kerül, és a 
megyének erre egyelőre nincs fedezete. A hitelvonalról 
igénybe vett pénzt az EU-s támogatásból térítjük vissza. 
Ezt más is így csinálja, de látszik Gyergyószentmiklóson, 
hogy Mezei úr már akkor sem értette ezt a folyamatot, 
amikor polgármester volt” – vágott vissza Borboly az 
MPP elnökének. Végezetül arra kérte Mezeit, ne akadá-
lyozza az udvarhelyszéki beruházás megvalósítását.

• Ötvenmillió lej értékben venne fel hitelt Hargita
Megye Tanácsa, tizenkét éves törlesztési időszakkal. Az
elképzelés RMDSZ-es támogatói szerint a szükség ese-
tén folyósított összegekkel biztosítani lehetne egy több
millió eurós útfelújítási projekt zavartalan kivitelezését.
Az ezzel kapcsolatos határozattervezetet nem támogat-
ták az ellenzékben lévő MPP-s és EMNP-s képviselők,
mivel több szempontból is indokolatlannak tartják.




