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Több marad helyben
A személyi jövedelemadó (szja) sorsa és útja
• Felszusszanhatnak 
az önkormányzatok, 
amennyiben Klaus 
Iohannis államfő 
kihirdeti a parlament 
által elfogadott tör-
vénymódosítást, mely 
szerint helyben marad 
a személyi jövedelem-
adó nagy hányada.

B Í R Ó  B L A N K A

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

hozó testületként elfogadta a helyi 
adóügyi törvény módosítását, és a 
személyi jövedelemadó (szja) elosz-
tása az idei képlet alapján történik 
– értékelt csütörtöki online sajtó-

tájékoztatóján Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere. A most megszava-
zott módosítás értelmében 
a személyi jövedelemadóból 

befolyó becsült összeg 15 szá-
zaléka legkésőbb következő hónap 
8-áig a megyei költségvetésbe kerül, 
65 százaléka annak a községnek, vá-
rosnak vagy megyei jogú városnak a 
költségvetésébe, amelyben a befi zető 
tevékenykedik, 6 százalékát a me-
gyei tanácsok, 14 százalékát pedig 
az adóhivatalok visszaosztják a helyi 
önkormányzatoknak.

Törvényi erőt kértek

Antal Árpád csütörtökön rámutatott: 
a megyei jogú városok szövetsége 
kérte a kormánytól, a politikai ala-
kulatoktól, hogy a törvényben rög-
zítsék a személyi jövedelemadó el-
osztásának mechanizmusát, abban 
a formában, ahogy idén is működött. 
A jogszabály korábbi formájában 
az szja 47 százalékát kapták meg az 

önkormányzatok, ám amikor az adót 
16 százalékról 10 százalékra csökken-
tették, a helyi önkormányzatok sokat 
veszítettek, így évről évre a költség-
vetési törvényben próbálták ezt kom-
penzálni. „Ez bizonytalanságban 
tartotta az önkormányzatokat, gyak-
ran előfordult, hogy az országos költ-
ségvetést csak február-márciusban 
fogadták el, és addig a helyi pénz-
ügyi törvény alapján csak az szja 47 
százaléka felett rendelkezhettek” – 
részletezte Antal Árpád. Rámutatott: 
ezentúl is fennáll annak lehetősége, 
hogy a költségvetési törvényben mó-
dosítják a százalékokat, de amíg azt 
elfogadják, legalább  biztos pont a 
helyi pénzügyek törvénye. Másrészt 
– tette hozzá a székelyföldi elöljáró – 
a költségvetési törvény mindig csak 
egy évre érvényes. „Most ez a jogsza-
bály-módosítás megoldja, amit meg 
lehetett, a jövő évi költségvetésről a 
választások előtt értelmetlen egyez-
tetni” – fogalmazott a polgármester. 
Hozzátette, a választások után meg 

kell még alakulnia az új kormány-
nak, valószínűleg karácsony és 
szilveszter között tárgyalnak a jövő 
esztendei költségvetésről, ám nem 
életszerű, hogy azt a jövő év elejére 
már elfogadják. A járványhelyzet mi-
att már idén csökkent valamennyit 
a befi zetett személyi jövedelemadó 
mértéke, és Antal Árpád szerint ha a 
kormány munkahelyek védelmét és 
gazdaságélénkítést célzó programjai 
nem lesznek sikeresek, valószínűleg 
tovább csökken. „Ha munkahelyek 
szűnnek meg, az önkormányzato-
kat két szempontból is negatívan 
érinti: kevesebben fi zetnek be sze-
mélyi jövedelemadót, így csökken 
a bevételük, másrészt szociális 
problémákat idéz elő, ami terheli a 
helyi költségvetést” – irányította rá a 
fi gyelmet Antal Árpád.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere: helyben marad 
a személyi jövedelemadó nagy 
hányada 
▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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A borszéki képviselő-testület 
rendkívüli ülésén írta alá Mik 

József polgármester és Borboly Csa-
ba, a Hargita megyei tanács elnöke 
a wellness- és fürdőközpont beru-
házással kapcsolatos társulási szer-
ződést. A szerződés révén a megyei 
önkormányzat 5%-os részesedést 
szerez a fürdőből, ami a beruhá-

zás végeztével visszakerül 
a város tulajdonába. A 
társulási szerződés révén 
a megyei önkormányzat 
kétmillió lejjel járul hoz-
zá a fürdő építéséhez. Mik 
József polgármester ki-

emelte, ez rendkívül fontos 
mozzanat, hiszen ebből a pénzből 
megrendelhető és beszerelhető a 
bútorzat. Ez a kétmilliós hozzájáru-
lás óriási jelentőségű a fürdőváros 
számára, ahol a teljes évi költségve-
tés 6,5 millió lej, és ebből 1,5 milliót 
épp a fürdőközpont építéséhez fel-
vett kölcsön törlesztésére kell fordí-
taniuk minden évben.

Látni a fényt

A társulásról már néhány éve tárgyal 
a város és a megye, és most sike-
rült tető alá hozni. A berendezések 
beszerzéséhez a megyei tanács írja 
ki és folytatja le a közbeszerzést, a 
bútorzatot pedig átadják majd Bor-
széknek. Ezzel már közel kerülne 
a létesítmény megnyitása, amitől 
a fürdőváros fellendülését várják. 
Azonban hogy ez mikor fog megtör-
ténni, arra Mik József semmiképp 
nem akar jósolni. „Annyi minden 
akadály közbejött már az évek 
alatt, hogy már bármit el tudok 
képzelni” – mondta, de bizako-
dó, hogy most már tényleg elhárul 
minden hátráltató körülmény. A ke-
zelőközpont építését 2011-ben kezd-
ték el, ám a kezdeti lendület után 
elapadtak a kormányforrások. Jelen-
leg a beruházás mintegy 95 százalé-
ka van kész. A belső munkálatok be-
fejezésére és a bútorzat beszerzésére 
van szükség ahhoz, hogy a központ 
működőképes legyen.

Pénzzel száll be a megyei tanács
• Társulási szerződést kötött Borszék városa és a 
Hargita megyei önkormányzat, amelynek célja, hogy a 
lassan tíz éve épülő wellness- és fürdőközpont végre 
megnyílhasson. A megyei tanács 2 millió lejjel száll be 
a beruházásba, ebből szerezhető be a bútorzat.

A borszéki létesítmény. 
Évek óta készül 

▾  FOTÓ: MÓGA ATTILA

Székelyhon TV: meddig szenvedi a gazdaság a járványt?

• RÖVIDEN 

A koronavírus-járvány nemcsak egészségügyi, hanem 
gazdasági tekintetben is hatalmas megrázkódtatást 
jelent a világ, ezen belül Románia gazdasága számára. 
Az elmúlt hónapok során egész iparágak, ágazatok 
kerültek csődközeli helyzetbe, sok cég megszűnt, ren-
getegen elveszítették a munkahelyüket, emiatt nagyon 
sok ember megélhetése került veszélybe. Milyen hatást 
fejtett ki eddig a járvány az ország gazdaságára. Mire 
kell számítanunk még a következőkben, és miként 
orvosolható ez a válság gazdasági szempontból? 
Ezekre a kérdésekre keresi a választ ezen a héten a 
Székelyhon TV Szász Levente közgazdász, a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese 
segítségével. Az oktató ismerteti a Magyar Intézetnek 
a járvány romániai gazdasági hatásait valós időben, 

naponta frissített adatok alapján vizsgáló kutatási 
projektjének előrejelzéseit. Szász Levente kifejti 
véleményét a munkanélküliség, a cégek kényszerleállá-
sának várható alakulásáról, ugyanakkor arról is, hogy 
szerinte helyes válaszokat adott-e mindeddig a román 
kormány a járvány okozta válságra. A BBTE dékánhe-
lyettese előrejelzésbe bocsátkozik annak kapcsán is, 
hogy várhatóan mekkora lesz idén a román gazdaság 
visszaesése, továbbá mekkorára dagad az államháztar-
tás hiánya, és hogy milyen hatásokra lehet számítani 
jövőre a román gazdaságban. Megengedhet-e magának 
a román gazdaság egy újabb lezárást? Elkerülhető-e 
az adóemelés, egy megszorító intézkedéscsomag 2021-
ben? Ezekre is megkapják a választ a Nézőpont című 
műsorban, amely pénteken 12 órától tekinthető meg a 
Székelyhon TV YouTube-csatornáján. (Rostás Szabolcs)




