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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Társulási megállapodást ha-
gyott jóvá a Kolozs Megyei Ta-

nács tegnapi ülésén Torda és Ara-
nyosgyéres várossal a körgyűrű 
megépítésére, amely biztosítaná 
az áthaladó és a nehézjármű-for-
galom elterelését a településeken 
kívülre, az úthálózat tehermente-
sítését. A megállapodás értelmé-
ben a megyei önkormányzat fela-
data a műszaki-gazdasági, illetve 
a területrendezési dokumentáci-
ók kidolgozása, a társult városoké 
pedig a pénzügyi források előte-
remtése. A körgyűrű nyomvonala 
még egyeztetés alatt áll. A tordai, 

aranyosgyéresi, bánff yhunyadi, 
dési terelőutak hiányának kérdé-
se szerepel Kolozs megye 2014–
2020-as fejlesztési stratégiájában 
is. A beruházás elősegíti a térség 
közúti összeköttetését, mobilitá-
sát, és csökkentené a légszennye-
zettségi értékeket is. „Mindennapi 
megterhelést jelent az ott élő la-
kosok számára a megnövekedett 
forgalom. Ne felejtsük el, hogy 
Torda Kolozs megye második leg-
nagyobb városa. A körgyűrű meg-
építése a térség fejlődését segíti 
elő, gazdaságilag is új lendületet 
adhat” –  nyilatkozta az RMDSZ 
közleménye szerint Vákár István, 
a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. 

Társulás a körgyűrűértÚJRA RENDELHETŐ TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS A FOGYATÉKOSSÁGI ILLETÉKBŐL

Megkésett segítség
Nem igazán tudnak örülni 
a fogyatékkal élők foglal-
koztatását segítő érintettek 
az új törvénynek, miszerint 
ismét vásárolhatnak termé-
keket a cégek úgynevezett 
védett egységektől. Ugyanis 
utóbbiak nagy része az 
elmúlt években megszűnt, 
miközben nem tudni, hová 
„folyik el” a fogyatékkal 
élők munkahelyi integrá-
ciójának elősegítése címén 
beszedett illeték.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú jra vásárolhatnak a cégek 
terméket vagy szolgálta-
tást az úgynevezett védett 

egységektől a fogyatékossági 
illeték befi zetése helyett. A már 
hatályba lépett 2020/193-as tör-
vény úgy rendelkezik, hogy az 
illeték összegének a felét fordít-
hatják erre a célra. Makkai Péter 
református lelkész, a korábban 
védett műhelyt is működtető 
sepsiszentgyörgyi Írisz Ház igaz-
gatója lapunknak elmondta, a 
rendelkezés megkésett, hiszen 
az elmúlt években a védett egy-
ségek többsége megrendelés hí-
ján megszűnt. Ugyanakkor úgy 
véli, fontosabb lenne, ha fogya-
tékossági illeték címen beszedett 
összeget valóban a fogyatékkal 
élők munkahelyi integrációjára 
fordítaná az állam, lekövethető 
lenne a pénz útja.

A törvény szerint minden 
olyan cégnél, ahol ötvennél több 
személy dolgozik, az alkalmazot-
tak legalább 4 százaléka fogya-

tékkal élő kell hogy legyen. Ha ez 
nem történik meg, akkor minden 
ilyen munkahely után havonta 
be kell fi zetni az államkasszába a 
bruttó minimálbérnek megfelelő 
illetéket. Ezelőtt három évvel az 
akkori kormány egy tollvonással 
eltörölte azt a lehetőséget, hogy 
a munkaadók a fogyatékossági 
illeték befi zetése helyett a hátrá-
nyos helyzetűeket foglalkoztató, 
úgynevezett védett egységektől 
rendelhessenek terméket vagy 
szolgáltatást. Ugyanakkor az 
összeget kétszeresére emelték, 
mert korábban csak a minimál-
bér felét kellett befi zetni. Tehát 
a mostani visszaállással ugyan-
akkora összeghez juthatnának 
a védett egységek, mint három 
évvel ezelőtt. Makkai Péter em-
lékeztetett, hogy három évvel ez-
előtt kénytelenek voltak az Írisz 
Ház 21 fogyatékkal élő alkalma-
zottjából 19-et elbocsátani. Áthi-
daló megoldásként az alapítvány 
munkaközvetítő irodát hozott 
létre a fogyatékkal élők számára, 
próbálnak cégeknél állást találni 
számukra, a múlt héten például 
két hátrányos helyzetű helyezke-
dett el egy barkácsáruházban a 
közvetítésükkel.

Egy védett egység beindítása, 
talpra állítása nehézkes feladat, 
hiszen ezek működtetése álta-
lában nem gazdaságos. „Egy 
fogyatékkal élőket foglalkoztató 
gyertyaöntő műhelyben nem 
lehet olyan minőségű terméket 
előállítani, mint ami Kínából 
érkezik dömpingáron” – rész-
letezte a lelkész. Rámutatott, 
három év alatt ezek az egységek 
megszűntek, most újra piacot 
kell találni, hiszen a vállalkozók 
nem vásárolnak meg bármit, 
csak amire valóban szükségük 

van. Makkai Péter kifejtette, 
amikor a kormány három évvel 
ezelőtt megszüntette ezt a lehe-
tőséget, arra hivatkoztak, hogy 
sok volt a visszaélés, hiszen a 
védett egységeknek kevés volt az 
alkalmazottjuk. Azt gyanították, 
hogy csak azért alkalmaztak fo-
gyatékkal élőket, hogy megsze-
rezzék a védett műhely státust, 
és bár nagyszámú védett műhely 
alakult, viszonylag kevés, fogya-
tékkal élő jutott így munkához. 
Az egységek egy része abból élt, 
hogy a magán- és állami szféra 
megrendeléseit teljesítette, így a 
pénz hozzájuk jutott, és nem az 
államkasszába, sőt nem is a fo-
gyatékkal élőket segítette.

„Valóban voltak visszaélések, 
ám ezeket nem lehetett kiszűr-
ni, hiszen a fogyatékkal élők 
is foglalkozhatnak kereskede-
lemmel. A gond az, hogy az évi 
500 millió euró az elmúlt három 
évben befolyt ugyan az állam-
kasszába, ám a fogyatékkal élők 
továbbra sem látták ennek a ho-
zadékát” – szögezte le a lelkész. 
Rámutatott, a fogyatékkal élők 
segítése címén beszedett illeték 
bekerült az államkasszába, nem 
lehet lekövetni az útját, és nem 
a hátrányos helyzetűek felzár-
kóztatására használtak. Ha az el-
múlt három évben ezt az évi 500 
millió eurót célzottan költik el, 
minden községben működhetne 
legalább egy, fogyatékkal élőket 
foglalkoztató nappali központ, 
vagy az integrációjukat támoga-
tó intézmény. Makkai Péter attól 
tart, hogy az ügyeskedők újra ki-
használják ezt a lehetőséget, és a 
pénz néhány vállalkozó zsebébe, 
a másik része az államkasszába 
jut, és továbbra sem szolgálja a 
fogyatékkal élők integrációját.

 » B. K. B.

Törvénymódosítástól remélnek 
előrelépést az önkormányza-

tok, hogy be tudják tartatni a ku-
tyák ivartalanításának kötelezett-
ségét, hogy ezáltal csökkenjen a 
szaporulat, illetve a kóbor kutyák 
száma. A Romániai Megyei Jogú 
Városok Szövetsége véleménye-
zésre küldte tagjainak azt a tör-
vénytervezetet, amely alapján 
nagyobb hatáskört kapnának az 
önkormányzatok a kötelezettség 
betartására. Tóth-Birtan Csaba 
sepsiszentgyörgyi alpolgármester 
lapunknak elmondta, pozitívan 
véleményezték a tervezetet, abban 
bíznak, hogy ez még idén a tör-
vényhozás elé kerül. A módosítás 
szerint az önkormányzatok emelt 
adóval sújthatnák azokat a kutya-
tulajdonosokat, akik nem tartják 
be a törvényt és nem ivartalanítják 
a kutyájukat. Az öt éve érvényben 
lévő jogszabály szerint a műtét 
kötelező, kivételt képeznek a faj-
tiszta, törzskönyvezett, tenyész-

tett példányok, a haszonkutyák, 
tehát azok, amelyek világtalan 
vagy fogyatékkal élő személyeket 
kísérnek, illetve a különböző intéz-
mények szolgálatában álló ebek, 
például a rendőrkutyák. A kutya-
tulajdonosok többsége azonban 
nem tartotta be a törvényt, a ható-
ságoknak pedig nem volt elegendő 
emberük, hogy ezt számon kérjék.

Az ivartalanítás drága, kevesen 
szánnak erre pénzt, az önkormány-

zati támogatás odaítélése bürokra-
tikus, ezért kevesen vették igénybe 
– részletezte Tóth-Birtan Csaba. A 
sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
nyilvántartásba vette a város köz-
igazgatási területén tartott kutyá-
kat, akkor 90 ezer lejt különítettek 
el az ivartalanítás támogatására, 
ám csak tucatnyian éltek a lehető-
séggel. Becslések szerint az elmúlt 
években a mintegy 1500 eb harma-
dát ivartalanították.

Emelt adóval a kutyaivartalanításért?

Hiába ugatnak. Csökkenne a kóbor ebek száma, ha betartanák a törvényt
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