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Megkapják a béreket 
A fi zetések utáni járulékokat már nem tudják kifi zetni

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Már zajlik a Hargita megyei 
szociális rendszerben dol-
gozók megkésett októbe-

ri béreinek a kifi zetése: a mintegy 
nyolcszáz alkalmazott munkaadója, 
a Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság pénzt ka-
pott a megyei tanácstól a fi zetések 
folyósítására – tudtuk meg Elekes 
Zoltántól, az igazgatóság vezetőjétől. 
A nettó bérek kifi zetésére elegendő 
a pénz, a fi zetések utáni járulékokra 
viszont már nem, így azzal adósok 
maradnak az állam felé, és ez a tar-
tozás már meglehetősen nagy, mivel 
az előző hónapban sem tudták tör-
leszteni a járulékokat – részletezte az 

intézmény vezérigazgatója. A megyei 
tanácstól egy kevés pénzt az anyagi 
költségek törlesztésére is kaptak, ami 
a legsürgősebb, azt kifi zetik abból, 
de ha nem kapnak állami költségve-
tés-kiegészítést, akkor már a rend-
szer fenntartási költségeit sem fogják 
tudni fi zetni. Elképzelhető, hogy 
egy-egy beszállítótól kaphatnak ha-
ladékot, de ez attól függ, hogy azok 
mennyire tudják nélkülözni a bevé-
telt, vállalva a további szállítást – vá-
laszolta kérdésünkre Elekes Zoltán, 
de megjegyezte, reméli, nem kerül-
nek ilyen helyzetbe. Ezt arra alapoz-
za, hogy értesülései szerint a héten 
sor kerül az országos költségvetés-ki-
egészítésre, igaz, azt még nem tudni, 
hogy a gyermekvédelmi és szociális 
rendszer büdzséjét feltöltik-e. „Annyi 
feszültség volt az egész országban, 

hogy remélem, csak meggondolják 
és adnak valamit” – fogalmazott. A 
folyamatos bizonytalanság hatással 
van a rendszerben dolgozók hangu-
latára, noha szerinte most inkább 
örvendenek az alkalmazottak, hogy 
megkapják októberi bérüket. 

Nyolcszáz személyről van szó

A Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságnak mint-
egy nyolcszáz alkalmazottja van – az 
idősotthonokban, gyermekel-
helyező központokban dol-
gozók, ápolók, egészségügyi 
asszisztensek, hivatásos ne-
velőszülők, szociális munká-
sok, pszichológusok, admi-
nisztrációs munkát végzők. 
Az igazgatóságnál dolgozók 
az állami költségvetés-kiegé-
szítésre várnak, ugyanis az intéz-
mény idén összesen hat hónapra ele-
gendő állami fi nanszírozást kapott. 
A szociális és gyermekvédelmi igaz-
gatóság a megyei tanácson keresztül 
kapja meg az állam által működésre 
kiutalt pénzeket, a költségek 90 szá-
zalékára kellene pénzt adnia a pénz-
ügyminisztériumnak, de ez az elmúlt 
években mindig kevesebb volt.

Átmenetileg rendeződött 
a legfontosabb kiadás, a bérek 
folyósításának a problémája 
az igazgatóságnál
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• Folyamatban van a bérek kifizetése a Hargita me-
gyei szociális rendszerben, miután a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatóság pénzt kapott a megyei 
tanácstól az intézmény alkalmazásában álló mintegy 
nyolcszáz alkalmazott októberi fizetésének folyósítá-
sára. A bérek utáni járulékokra viszont már nem ma-
radt pénzük, és nem tudják fizetni a rendszer működ-
tetésének költségeit sem.

A múzeum működésére összpontosít 

• RÖVIDEN 

Azt követően, hogy a Maros Megyei Múzeum igazgató-
ját, Soós Zoltánt a helyhatósági választásokon megvá-
lasztották Marosvásárhely polgármesterének, november 
2-ától ideiglenes igazgatót nevezett ki a Maros Megyei 
Tanács az intézmény élére. Az új igazgató, Ötvös Kop-
pány, aki már korábban is a múzeumban dolgozott, leg-
több 120 napig töltheti be ezt a funkciót. A Székelyhon 
érdeklődésére elmondta, látta, ismerte a problémákat, 
tehát azok nem újak számára, bár most sokkal nagyobb 
odafigyelést és összpontosítást igényelnek a részéről. 
„Százhúsz nap alatt nem lehet nagy dolgokat tenni, 
ezért az a fontos számomra, hogy a kisebb felújítások, 
beruházások továbbra is zökkenőmentesen haladja-

nak” – mondta, hozzátéve, hogy sok adminisztrációs 
feladatot kell ellátnia, arra kell figyelnie, hogy működjön 
az intézmény. Mivel a világjárvány miatt korlátozottak a 
lehetőségek, egyelőre a termeket rendezik, a már létező 
kiállításokkal várják a látogatókat, de új tárlat nem sze-
repel a rövid távú terveik között. A vonatkozó jogszabály 
szerint a megüresedett igazgatói állásra legtöbb 120 
napra nevezhet ki a fenntartó, jelen esetben a Maros 
megyei önkormányzat ideiglenes igazgatót. Ez idő alatt 
versenyvizsgát kell kiírnia. A Székelyhon érdeklődésére 
Ötvös Koppány elmondta, még nem tudja, hogy megpá-
lyázza-e az állást, majd akkor dönti el, amikor meghirde-
tik a versenyvizsgát. (Antal Erika)
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A koronavírus elleni védőoltásra 
jogosult első kategória az egész-

ségügyi személyzet lesz, majd azok, 
akik olyan munkakörben dolgoznak, 
amely miatt nagyban terjeszthetik 
a vírust, de jogosultak lesznek rá az 
idősek, öregotthonok lakói, személy-
zete is. A napokban a megyei egész-
ségügyi igazgatóság kérést intézett 
a háziorvosokhoz, szakorvosokhoz, 
hogy írják össze az oltásra jogosulta-
kat. „Elkezdtük a készülődést a koro-
navírus elleni védőoltás érkezésére, 
megkezdtük a jogosultak összeírását, 
elsősorban az egészségügyi személy-
zet körében” – tájékoztatott Tar Gyön-
gyi. A Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság vezetője elmondta, az 
orvosoknak részletes szakmai tájé-
koztatót is küldtek arról, hogy mi-
lyen szerkezetű az oltóanyag, illetve 
milyen típusú oltóanyagok állnak 
bejegyzés előtt.

Elejét venni az álhíreknek

A széles körű tájékoztatással szeret-
nék elejét venni az álhírek elterjedé-
sének is, illetve megakadályozni azt, 

hogy a majdani koronavírus elleni 
oltáskampány az egykori méhnyak-
rák elleni oltáskampány sorsára 
jusson, amely választási politikai 
csatározások kereszttüzébe került, 
ezért nagyon sikertelen volt a rajtja az 
országban. Tar Gyöngyi ugyanakkor 
elmondta, lehet, hogy kívülről össze-
esküvés-elméletnek tűnik, de a szak-
emberek jól látják, hogy a piaci előny 
megszerzése érdekében komoly ellen-
propaganda éri az Európai Unió által 
a tagországok számára előre-
ndelt vakcinát olyan, akár 
állami vakcinagyártók ré-
széről is, amelyek készítmé-
nye hiányos klinikai tesztek 
után került forgalomba. 
Holott az EU által előrendelt 
oltóanyag végigment minden 
klinikai tesztelési folyamaton, és már 
csak a bejegyzése van hátra – hang-
súlyozta. „Fontos, hogy mindenki 
megértse, miről van szó, és ne kez-
dődjön el a suttogás, álhírterjesztés, 
mert az nagyon sokat tud ártani. Ha 
itt is erőre kap az álhírterjesztés, és 
emiatt az emberek nem oltatják majd 
be magukat, nagyon nehéz dolgunk 
lesz, nagyon nehéz következő évnek 
nézünk elébe” – mondta a majdani 
koronavírus elleni oltáskampánnyal 
kapcsolatban Tar Gyöngyi.

Felkészülés a védőoltásokra
• Megkezdte a Hargita Megyei Egészségügyi Igazga-
tóság a majdan érkező koronavírus elleni védőoltásra 
jogosultak összeírását a megyében. A háziorvosoknak, 
szakorvosoknak részletes szakmai tájékoztatót is küld-
tek arról, hogy milyen szerkezetű az oltóanyag, illetve 
milyen típusú oltóanyagok állnak bejegyzés előtt.

Elsőként az egészségügyi 
személyzet kaphatja meg 
a védőoltást. A jogosultak 
összeírása már elkezdődött
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