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H I R D E T É S

ÜDVÖZLIK AZ ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐK A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST

Több pénz marad helyben
Felszusszanhatnak a 
romániai önkormányza-
tok, amennyiben Klaus 
Iohannis államfő kihirdeti 
a parlament által elfoga-
dott törvénymódosítást, 
ami szerint helyben marad 
a személyi jövedelemadó 
nagy hányada.

 » BÍRÓ BLANKA

B iztonságot jelent az önkor-
mányzatoknak, hogy a hét 
elején a képviselőház dön-

téshozó kamaraként elfogadta a 
helyi adóügyi törvény módosítá-
sát, és a személyi jövedelemadó 
(szja) elosztása az idei képlet 
alapján történik – értékelt csü-
törtöki online sajtótájékoztatóján 
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere. Amint arról be-
számoltunk, a most megszava-
zott módosítás értelmében a sze-
mélyi jövedelemadóból befolyó 
becsült összeg 15 százaléka leg-
később következő hónap 8-áig a 
megyei költségvetésbe kerül, 65 
százaléka annak a községnek, 
városnak vagy megyei jogú vá-
rosnak a költségvetésébe, amely-
ben a befi zető tevékenykedik, 6 
százalékát a megyei tanácsok, 14 
százalékát pedig az adóhivatalok 
visszaosztják a helyi önkormány-
zatoknak.

Antal Árpád csütörtökön rá-
mutatott: a megyei jogú városok 
szövetsége kérte a kormánytól, 
a politikai alakulatoktól, hogy a 
törvényben rögzítsék a személyi 
jövedelemadó elosztásának me-
chanizmusát abban a formában, 
ahogy idén is működött. A jogsza-
bály korábbi formájában a szja 47 
százalékát kapták meg az önkor-
mányzatok, ám amikor az adót 
16 százalékról 10 százalékra csök-
kentették, a helyi önkormány-
zatok sokat veszítettek, így évről 
évre a költségvetési törvényben 
próbálták ezt kompenzálni.

„Ez bizonytalanságban tartotta 
az önkormányzatokat, gyakran 
előfordult, hogy az országos költ-
ségvetést csak február–március-
ban fogadták el, és addig a helyi 
pénzügyi törvénye alapján csak a 
szja 47 százaléka felett rendelkez-
hettek” – részletezte Antal Árpád. 
Rámutatott: ezentúl is fennáll 
annak a lehetősége, hogy a költ-
ségvetési törvényben módosítják 
a százalékokat, de amíg azt elfo-
gadják, legalább  biztos pont a 
helyi pénzügyek törvénye.

Másrészt – tette hozzá a szé-
kelyföldi elöljáró – a költség-
vetési törvény mindig csak egy 
évre érvényes. „Most ez a jog-
szabály-módosítás megoldja, 
amit meg lehetett oldani, a jövő 
évi költségvetésről a választá-
sok előtt értelmetlen egyeztet-
ni” – fogalmazott a polgármes-
ter. Hozzátette, a választások 
után meg kell még alakulnia az 
új kormánynak, valószínűleg 

karácsony és szilveszter között 
tárgyalnak a jövő esztendei költ-
ségvetésről, ám nem életszerű, 
hogy azt a jövő év elejére már 
elfogadják.

A járványhelyzet miatt már 
idén csökkent valamennyit a 
befi zetett személyi jövedelem-
adó mértéke, és Antal Árpád sze-
rint ha a kormány munkahelyek 
védelmét és a gazdaságélén-
kítést célzó programjai nem 
lesznek sikeresek, valószínűleg 
tovább csökken. „Ha munka-
helyek szűnnek meg, az önkor-
mányzatokat két szempontból 
is negatívan érinti: kevesebben 
fi zetnek be személyi jövedelem-
adót, így csökken a bevételük, 
másrészt szociális problémákat 
idéz elő, ami terheli a helyi költ-
ségvetést” – irányította rá a fi -
gyelmet Antal Árpád.

Populizmusveszély
Ilyés Gyula, a Szatmár megyei 
Vetés község polgármestere ha-
sonlóképpen úgy érzi, bizonyta-
lanságot generált, hogy amióta a 
személyi jövedelemadót lecsök-
kentették, a kormány minden 
évben más számítások szerint 
osztotta le azt. Az RMDSZ önkor-
mányzati szakpolitikusa a Kró-
nika megkeresésére elmondta, 
a mindig egy évre érvényes szá-
mítási módszertan kényszerme-
goldás volt, és az önkormányzati 
vezetők folyamatosan tartottak 
attól, hogy melyik kormány, me-
lyik miniszter milyen módszert 
dolgoz ki.

Az idei megoldás viszont, mi-
szerint száz százalékban hely-
ben maradt az adó, kompenzál-
ta annak a hat százalékpontos 
csökkentését. „Szükség volt arra, 
hogy ezt a helyi adóügyi törvény-
ben szentesítsék, ne évről évre 
improvizáljanak, zsonglőrköd-
jenek a leosztással, még akkor 
is, ha ezt a költségvetési törvény 
továbbra is felülírhatja” – fejtette 
ki lapunknak Ilyés Gyula.

A korábban Szatmárnémetit 
irányító elöljáró ugyanakkor 
bizakodik, mert – mint mond-
ta – a nagyvárosokat nemzeti 
liberális párti (PNL) polgármes-
terek vezetik, és nekik fűződik 
a legnagyobb érdekük ahhoz, 

hogy ezekhez a forrásokhoz ne 
nyúljon a kormány. Arra is fel-
hívta egyúttal a fi gyelmet, hogy 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
és a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) populista kez-
deményezései lenullázhatják az 
önkormányzatok nyereségét. 
„Azzal kampányolnak, hogy a 
minimálbér szintjén eltörlik a 
személyi jövedelemadót. Bár 
első hallásra úgy tűnik, ezzel 
mégsem marad sokkal több pénz 
az emberek zsebében, viszont 
az önkormányzati rendszert a 
feje tetejére állítja, teljesen lefö-
lözi a jövedelmüket. Ezekkel a 
populista javaslatokkal nem a 
központi költségvetéssel, hanem 
az önkormányzatok pénzével 
gazdálkodnak. A PSD javasolja, 
hogy maradjon az adó az önkor-
mányzatoknál, majd szintén ez a 
párt kezdeményezi, hogy csök-
kentsék” – részletezte Ilyés.

Nem létezik mindenkinek 
kedvező rendszer
Kérdésünkre kitért ugyanakkor 
arra is, hogy a személyi jövede-
lemadó visszaosztásával mindig 
vannak különbségek a telepü-
lések között, hiszen egy kisebb 
községben, ahol alig működik a 
gazdaság, kevés a munkahely, 
ez a jövedelem nem számottevő. 
Ám a nagyvárosokban, például 
Kolozsváron, több tízmillió lej a 
bevétel, ilyen nagy összegeknél 
még egy egyszázalékos elvonás 
is jelentős különbségeket ered-
ményez. „Általában a nagyváro-
sok járnak jól, de például Vetés 
község is nyertese a rendszernek, 
hiszen sokan dolgoznak a közeli 
Szatmárnémetiből kitelepedett 
gyárban, a városból is ingáznak, 
ám a jövedelemadójuk a község 
kasszájába folyik be. Közben alig 
húsz kilométerre egy hasonló 
méretű községnek már nagyon 
kevés bevétele van a személyi jö-
vedelemadóból” – ecsetelte Ilyés 
Gyula, aki szerint amúgy olyan 
rendszert, amely egyformán 
kedvez mindenkinek, nem lehet 
kitalálni, hiszen ha a kormány 
lakosságarányosan osztaná le a 
befi zetett adólejeket, egyetlen te-
lepülés sem lenne motivált, hogy 
a térség húzóereje legyen.

Számolhatnak vele. Nem bizonytalan a szja sorsa
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T izenöt százalékkal, 150 millió-
val nőtt a mélyszegénységben 

élő – oktatáshoz, megfelelő táp-
lálékhoz, egészségügyi ellátáshoz 
vagy ivóvízhez hozzá nem férő – 
gyerekek száma a koronavírus-jár-
vány miatt – állapította meg az 
ENSZ gyermekalapja (UNICEF) a 
gyermekek világnapja előtt nyil-
vánosságra hozott jelentésében. 
A UNICEF Magyarország az MTI-
hez csütörtökön eljuttatott köz-
leményében – a jelentést idézve 
– azt írta, a koronavírus-járvány 
komoly hatással van a gyerekek 
életére: miközben a fertőzött gye-
rekek tünetei általában enyhék, a 
növekvő fertőzöttségi adatok és a 
járvány oktatásra, valamint táp-
lálásra gyakorolt hosszú távú ha-
tásai egy egész generáció jóllétét 
fenyegetik.

 A jelentés szerint november 
3-ig 87 vizsgált országot fi gyelem-
be véve minden kilenc koronaví-
rus-fertőzésből egyet 20 év alatti 
gyerekek vagy fi atalok szenved-
tek el, vagyis a 25,7 millió fertőzés 
11 százalékát.  

 A járvány eddigi csúcspontján 
az iskolabezárások a világ diákja-
inak több mint 90 százalékát (1,5 
milliárd gyerek) érintették, ekkor 
463 millió gyereknek nem volt 
semmilyen hozzáférése az elekt-
ronikus oktatáshoz. November 
elején 572 millió gyereket érinte-
nek az iskolabezárások.  

 Közölték azt is, a járvány sú-
lyos fennakadásokat okozott az 
egészségügyi és szociális ellá-
tórendszerekben. A vizsgált 140 

ország egyharmada legalább tíz-
százalékos visszaesést tapasztalt 
az egészségügyi szolgáltatások – 
például vakcináció, terhesgondo-
zás, gyermekkori fertőző betegsé-
gek kezelése – terén.  

 Negyvenszázalékos vissza-
esést mutatnak a nők és gyerekek 
élelmezésével foglalkozó szolgál-
tatások 135 országban. Több mint 
250 millió öt éven aluli gyerek 
nem jut hozzá a potenciálisan 
életmentő vitaminkiegészítőkhöz 
– hangsúlyozták.

 „A legrosszabb forgatóköny-
vek megvalósulása esetén két-
millió öt év alatti gyermek halála 
és 200 ezer halva születés várha-
tó a következő 12 hónapban az 
egészségügyi és egyéb szolgálta-
tások felfüggesztése és a táplálá-
si elégtelenségek miatt” – írták a 
jelentésben.

 Hozzátették, hogy további 6-7 
millió 5 év alatti gyermek szen-
vedhet sorvadástól vagy súlyos 
alultápláltságtól, ami havi 10 
ezer öt év alatti gyermek halá-
lához vezethet – többségében 
Afrika szubszaharai régiójában, 
valamint Dél-Ázsiában.

 Az UNICEF a jelentésben azt 
kéri a kormányoktól és egyéb 
partnereitől, hogy biztosítsák a 
gyermekek oktatását, a hozzá-
férést az egészségügyi szolgálta-
tásokhoz, valamint az ivóvízhez 
és megfelelő táplálékhoz, csök-
kentsék közöttük a digitális kü-
lönbségeket, tegyenek a növek-
vő gyermekszegénység ellen, és 
támogassák a katasztrófahelyzet 
vagy fegyveres konfl iktus áldoza-
tául esett családokat.

Gyerekek milliói veszélyben
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