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Helyreállt a természetes rend, 
hiszen nem volt az természe-
tes, hogy a borszéki természeti 
kincsekből csak az állam 
profi tált – értékelt a Krónika 
megkeresésére Mik József, a 
székelyföldi fürdőváros polgár-
mestere, amikor a Klaus Io-
hannis államfő aláírására váró 
jogszabály kapcsán kérdeztük, 
ami szerint helyben marad az 
ásványvíz-kitermelésért befi -
zetett illetékek 80 százaléka. A 
többletbevételeket fejlesztésre 
kívánják fordítani.

 » BÍRÓ BLANKA

E urópa ásványvízforrásainak egy-
negyede a Székelyföldön található, 
ám eddig nem lehetett a helyi kö-

zösség fejlődését erre alapozni, mivel 
a kitermelés után befi zetett illeték be-
folyt az államkasszába. Ezen a helyze-
ten változtat a bányatörvény módosí-
tása, amely alapján az ásványvízipari 
kitermelés után befi zetett illetékek 80 
százaléka helyben marad. A jogsza-
bályt még ki kell hirdetnie az államfő-
nek, és meg kell jelennie a Hivatalos 
Közlönyben ahhoz, hogy hatályba 
lépjen.

Helyreállt a természetes rend
Nagyjából 4 millió lejt hozhat 
évente a törvénymódosítás a bor-
vízforrásairól és palackozott ás-
ványvizeiről híres Hargita megyei 
Borszéken – mutatott rá a Krónika 
megkeresésére Mik József polgár-
mester. Ez pedig tetemes összeg, ha 
abból indulunk ki, hogy jelenleg az 
önkormányzat saját jövedelme – 
vagyis ami befolyik a helyi adókból 

és illetékekből, valamint a szemé-
lyi jövedelemadó visszaosztásából 
– évi 6,6 millió lejre rúg. Ha ehhez 
még hozzájön évi négymillió lej, 
rengeteg fejlesztés megvalósulhat 
a településen.

„Nem úgy állunk, hogy az ölünk-
be hullt egy összeg, és nem tudjuk, 
mit kezdjünk vele. Minden lejnek 
megvan a helye. Most írtunk alá egy 
ötmillió euró értékű nagy integrált 
pályázatot, ennek az önrésze két-
millió euró” – részletezte a székely-
földi fürdőváros elöljárója.

Mik József úgy értékeli, a törvény-
módosítással helyreállt a norma-
litás, hiszen nem volt az rendben, 
hogy a borszéki természeti kincsek-
ből csak az állam profi tált. „Olyan 
beruházásokat tudunk eszközölni 
az infrastruktúra, az oktatás, az 
egészségügy terén, amelyek minden 
borszéki embernek a hasznára vál-

nak” – húzta alá Mik József. Meglá-
tása szerint az ásványvíz-kitermelő 
és -palackozó vállalat is közvetlenül 
megtapasztalja majd a befi zetett il-
leték hasznát. A kitermelt ásvány-
víz köbméterére mindenképpen be 
kell fi zetnie a négy euró illetéket, 
ám ha ennek egy része helyben ma-
rad, a vállalat és az alkalmazottai is 
nyernek például a jobb infrastruk-
túrával. A polgármester felidézte, 
a bányatörvény módosítása folya-
matosan téma volt, ő 2008 óta pol-
gármester, és azóta próbálkozott az 
RMDSZ, hogy helyben maradjon az 
ásványvíz-kitermelés után befi zetett 
illeték egy része.

A reform folytatását várják
„Most először érezhetik a Székely-
föld lakói, hogy nyernek a lábuk 
alatt lévő természeti kincsekből. 
Hosszú évek munkája és vitája van 
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A helyieknek is hasznuk lesz a borvízforrásokból
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a háttérben” – értékelt a törvény-
módosítás kapcsán a Krónika 
megkeresésére Borboly Csaba, a 
Hargita megyei önkormányzat el-
nöke. Arra a kérdésünkre, hogy 
mire fordítják az illeték megyénél 
maradó 35 százalékát nem vála-
szolt, viszont a parlamenti részvé-
tel és a december 6-ai választások 
fontosságát részletezte. Arra is 
kitért, hogy Európa-szerte bevett 
rendszer, hogy a források nagy 
része helyben maradjon, Románi-
ában még mindig a központosított 
szemlélet a jellemző. Mint kifejtet-
te, abban bízik, hogy ha nem is az 
elvárt ütemben, de egyre inkább 
sikerül megreformálni a pénz-
ügyi rendszert. „Nem szeretnék 
arra gondolni, hogy a kormányzat 
igyekszik kihátrálni a fi nanszíro-
zási kötelezettségei alól. Például 
az állam kötelessége ellátni a szo-
ciálisan rászorulókat, nem hárít-
hat mindent az önkormányzatok-
ra, alapvető alkotmányos jogokról 
van szó, melyek nem függhetnek a 
megyék gazdasági teljesítményé-
től” – mondta Borboly Csaba.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, az új jogszabály alapján 
az ásványvíz-kitermelésért befi ze-
tett illetékek 35 százaléka a me-
gyei önkormányzatot illeti meg, 
45 százaléka pedig ahhoz a helyi 
önkormányzathoz kerül, ahol a ki-
termelés folyik. Az államnak csak 
20 százalékot kell befi zetni az ed-
digi 100 százalék helyett. Mint 
Bende Sándor, az RMDSZ Hargita 
megyei parlamenti képviselője, 
a módosító javaslat egyik kidol-
gozója korábban emlékeztetett, 
a Székelyföldön több mint 2000 
borvízforrás van, Romániában az 
évente palackozott mintegy 2 mil-
liárd liter ásványvíz több mint fele 
a Székelyföldről származik.

 » „Minden 
lejnek megvan 
a helye. Most 
írtunk alá egy 
ötmillió euró 
értékű pályáza-
tot, az önrésze 
kétmillió euró” 
– részletezte az 
elöljáró. 

 » BÁLINT ESZTER

Cáfolta tegnapi sajtótájékoztató-
ján Florin Cîţu pénzügyminisz-

ter, hogy a nemzeti liberális párti 
(PNL) kormány adóemelésre készül-
ne, és kizártnak nevezte azt is, hogy 

megállapodást készülnének kötni a 
Nemzetközi Valutaalappal (IMF). A 
pénzügyi tárca vezetője a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) manipulációjá-
nak nevezte azokat a híreszteléseket, 
amelyek szerint az Orban-kabinet 
adóemelésre készülne. Újfent hang-

súlyozta: a kormány adókat törölt 
el. Példaként az üzemanyagok ext-
ra jövedéki adóját és a részmunka-
idős szerződések extra adóját hozta 
fel. „Több bevételünk volt, mint a 
PSD-nek ezekkel az adókkal együtt 
gazdasági növekedés idején. Nincs 
szükségünk adóemelésre, nem eme-
lünk adót. Közönséges manipuláció, 
de hozzászoktunk a PSD részéről a  
hasonló manipulációkhoz” – han-
goztatta a pénzügyi tárca vezetője.

Kizártnak nevezte egyúttal, hogy 
megállapodást készülnének kötni 
a Nemzetközi Valutaalappal. „Ha 
megnyerted a piac és a befektetők bi-
zalmát, a nemzetközi pénzintézetek 
nélkül is tudod fi nanszírozni a nagy 
költségvetési hiányt. Nem léteznek 
ilyen egyeztetések” – szögezte le 
Cîțu. Handsúlyozta, az idei fi nanszí-
rozási szükséglet 97 százalékban le 
van fedve.

A jövőt nézve is derűlátó, azt 
mondja, jövőre legalább egy száza-
lékponttal csökkenni fog az állam-
háztartás defi citje, és az elkövetkező 
évek a pénzügyi konszolidációról 

fognak szólni. „Ez a konszolidáció 
nem adóemelésekkel valósul meg, 
hanem hatékonyabb begyűjtéssel és 
digitalizációval” – húzta alá a pénz-
ügyminiszter. Ígéretet tett egyúttal, 
hogy minden évben fogják emelni a 
nyugdíjpont értékét. 

Miniszteri ígéret: nem lesz adóemelés, sem IMF-megállapodás, nő a nyugdíj
 » „Ez a konszo-

lidáció begyűj-
téssel és digita-
lizációval valósul 
meg” – húzta alá 
a pénzügymi-
niszter. 

Orban támogatást ígér a vendéglátóknak és a művészeknek

Állami támogatási rendszert dolgoz ki a kormány a vendéglátóipar és a privát 
kulturális szektor megsegítésére – jelentette be vasárnap este a B1 Tv műso-
rában Ludovic Orban miniszterelnök. Mint részletezte, más európai országok 
mintájára törekszenek a vendéglátóipar – szállodák, panziók, vendéglők, 
kávéházak – megsegítésére. Ennek keretében az érintett vállalatok idei for-
galmában regisztrált veszteség – a 2019-es forgalom és a 2020-as forgalom 
közötti különbség – 20 százalékát téríti meg az állam. A kormányfő jelezte 
egyúttal: a támogatási rendszer jóváhagyásáért az Európai Bizottsághoz 
fordulnak. Orban arról is beszélt, hogy más uniós országok példájából kiin-
dulva tervezik a magántulajdonban lévő kulturális intézmények támogatási 
rendszerének kidolgozását is, ez azonban bonyolult, mert egyesek közülük 
alapítványként, mások vállalkozásként működnek, de olyan művészek is van-
nak, akiknek még egyéni vállalkozói engedélyük sincs. „Ilyen körülmények 
között nehéz egységes támogatási keretet kidolgozni mindazok számára, 
akik kultúrát szolgáltatnak, és a pandémia miatti korlátozások idén lehetet-
lenné tették számukra a működést” – magyarázta a miniszterelnök.

Florin Cîţu szerint nincs szükség adóemelésre 




