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Székelyföldnek is haszna lesz
A több millió liter ásványvíz palackozásából befolyó pénz nagy része helyben marad
• Helyreállt a termé-
szetes rend, hiszen 
nem volt az rendben, 
hogy a borszéki ter-
mészeti kincsekből 
csak az állam profitált 
– értékelt lapcsalá-
dunk megkeresésére 
Mik József, a székely-
földi fürdőváros pol-
gármestere, amikor 
a Klaus Iohannis ál-
lamfő aláírására váró 
jogszabály kapcsán 
kérdeztük, ami szerint 
helyben marad az ás-
ványvíz-kitermelésért 
befizetett illetékek 80 
százaléka. A pluszbe-
vételeket fejlesztésre 
kívánják fordítani.

B Í R Ó  B L A N K A

E urópa ásványvízforrásainak 
egynegyede Székelyföldön 
található, ám eddig nem le-

hetett a helyi közösség fejlődését 
erre alapozni, mivel a kitermelés 
után befi zetett illeték befolyt az 
államkasszába. Ezen a helyzeten 
változtat a bányatörvény módosítá-
sa, ami alapján az ásványvízipari 
kitermelés után befi zetett illetékek 
80 százaléka helyben marad. A jog-
szabályt még ki kell hirdetnie az 
államfőnek, és meg kell jelennie a 

Hivatalos Közlönyben ahhoz, hogy 
érvénybe lépjen.

Helyreállt a természetes rend

Évi nagyjából 4 millió lejt hozhat a 
törvénymódosítás a borvízforrása-
iról és palackozott ásványvizeiről 
híres Borszéken – mutatott rá a Kró-
nika megkeresésére Mik József pol-
gármester. 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.

Mik József úgy értékeli, a törvény-
módosítással helyreállt a normalitás, 
hiszen nem volt az rendben, hogy a 
borszéki természeti kincsekből csak 
az állam profi tált. „Olyan beruhá-
zásokat tudunk eszközölni az infra-
struktúra, az oktatás, az egészségügy 
terén, ami minden borszéki embernek 
a hasznára válik” – húzta alá Mik Jó-
zsef. Meglátása szerint az ásvány-
víz-kitermelő és -palackozó vállalat 
is közvetlenül megtapasztalja majd a 
befi zetett illeték hasznát. A kitermelt 
ásványvíz köbméterére mindenkép-
pen be kell fi zetnie a négy euró illeté-
ket, ám ha ennek egy része helyben 
marad, a vállalat és az alkalmazot-
tai is nyernek például a jobb infra-
struktúrával. A polgármester feli-
dézte, a bányatörvény módosítása 

folyamatosan téma volt, ő 2008 óta 
polgármester, és azóta próbálkozott 
az RMDSZ, hogy helyben maradjon 
az ásványvíz-kitermelés után befi -
zetett illeték egy része.

A reform folytatását várják

„Most először érezhetik Székelyföld 
lakói, hogy nyernek a lábuk alatt 
levő természeti kincsekből. Hosszú 
évek munkája és vitája van a háttér-
ben” – értékelt a törvénymódosítás 
kapcsán a Krónika megkeresésére 
Borboly Csaba, a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke. Arra a kérdé-
sünkre, hogy mire fordítják az ille-
ték megyénél maradó 35 százalékát, 
nem válaszolt, viszont – kissé furcsa 
módon – a parlamenti részvétel és a 

december 6-ai választások fontossá-
gát részletezte. Arra is kitért, hogy 
Európa-szerte bevett rendszer, hogy 
a források nagy része helyben marad-
jon, Romániában még mindig 
a központosított szemlélet a 
jellemző. Mint kifejtette, ab-
ban bízik, hogyha nem is az 
elvárt ütemben, de egyre in-
kább sikerül megreformálni 
a pénzügyi rendszert. „Nem 
szeretnék arra gondolni, 
hogy a kormányzat igyek-
szik kihátrálni a fi nanszírozá-
si kötelezettségei alól. Például az 
állam kötelessége ellátni a szoci-
álisan rászorulókat, nem háríthat 
mindent az önkormányzatokra, 
alapvető alkotmányos jogokról van 
szó, melyek nem függhetnek a me-
gyék gazdasági teljesítményétől” – 
mondta Borboly Csaba.

Egy kis háttér

Az új jogszabály alapján az ásvány-
víz-kitermelésért befi zetett illetékek 
35 százaléka a megyei önkormány-
zatot illeti meg, 45 százaléka pedig 
ahhoz a helyi önkormányzathoz 
kerül, ahol a kitermelés folyik. Az 
államnak csak 20 százalékot kell 
befi zetni az eddigi 100 százalék he-
lyett. Mint Bende Sándor, az RMDSZ 
Hargita megyei parlamenti képvi-
selője, a módosító javaslat egyik 
kidolgozója korábban emlékezte-
tett, Székelyföldön több mint 2000 
borvízforrás van, a Romániában az 
évente palackozott mintegy 2 mil-
liárd liter ásványvíz több mint fele 
Székelyföldről származik.

Ásványvizet töltő helybéliek Borszéken. 
A kisváros számára komoly hasznot hozhat 
az új jogszabály
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GERGELY IMRE

A z önkormányzati mellékgazda-
ság alkalmazottai bontották el a 

főtéri, fából készült díszítő szerkezetet 
hétfőn délelőtt, ami minden-

kit váratlanul ért, hiszen a 
közösség előzetesen nem 
kapott erről tájékoztatást. A 
pergolán kívül elszállították 
a központi park felső, keleti 
részén kihelyezett padokat és 
egyéb köztéri elemeket is.

Miért döntöttek így?

A városháza szóvivőjét kerestük eb-
ben az ügyben, aki közölte, a lebon-
tott pergola a mellékgazdasághoz 
kerül, és majd tavasszal eldől, hogy 
visszakerül-e valamelyik köztér-
re. Közölte azt is, hogy a szerkezet 
egyes elemei elhasználódtak, el van 
korhadva a faanyag. Ha újra felállí-
tanák valahol, előzőleg mindenképp 
tatarozni kell. Egyelőre nem kerül sor 
más főtéri tárgyak bontására, elszál-
lítására – közölte érdeklődésünkre a 
szóvivő. Nem kaptunk választ azon-

ban arra a kérdésre, hogy miért kel-
lett épp most lebontani a pergolát, 
és meddig marad így üresen a főtér 
illető része. Gyergyószentmiklós ön-
kormányzatának hivatalos Facebook-
oldalán közzétett szűkszavú közle-
mény komoly vitát gerjesztett. Sokan 
nem értik, miért volt szükség a pergo-
la eltávolítására, és nem tudják, mi az 
a terv, amibe nem illeszkedik bele a 
szerkezet. 

Csak következtetni lehet

Konkrét válasz hiányában csak kö-
vetkeztetni lehet arra, hogy azt a 
térfelújítást előzi ez meg, amelyet 
Nagy Zoltán korábbi polgármester 
ismertetett augusztus végén. Akkor 
elhangzott, hogy a korábban benyúj-
tott pályázat pozitív elbírálása után a 
fi nanszírozási szerződés megkötése 

következik. A kivitelezés tehát biz-
tosan nem kezdődik el a közvetkező 
napokban. A 20 millió lej értékű be-
ruházást legkésőbb 2023 végéig kell 

befejezni. A pergolát 2012-ben állítot-
ták fel, akkor került oda a többi, a vá-
rosközpontban most elbontott tárgy 
is. Nyolc évig díszítették a főteret.

Nyolc esztendeig állt a főtéri pergola, most ripsz-ropsz elbontották
• Munkások jelentek meg tegnap Gyergyószentmiklós 
főterén, ahol pár óra alatt lebontották és elszállították 
a pergolát (nyitott kerti árnyékolót). A városháza szerint 
ez azért történt, mert a városközpont újonnan tervezett 
arculatában nem kaphatnak helyet hasonló térelemek.

Új városvezetés, új lendület. 
Nem tudni, mi áll a döntés mögött
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