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Úgy tűnik, hogy az utolsó száz 
méteren sikerült elsimítani a 
bukaresti kormány és a megyei 
jogú városok között néhány nap-
ja dúló állóháborút, és mire ja-
nuár 15-én elrajtol a koronavírus 
elleni oltási kampány második 
szakasza, a Cîțu-kabinet forrá-
sokat is rendel az önkormány-
zatokra bízott oltásközpontok 
kialakításának és az ott dolgo-
zók fi zetésének biztosítására. 
Ígéretek legalábbis már vannak.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Í géretet kaptak tegnap a romániai 
megyei jogú városok polgármeste-
rei arra, hogy miután a bukaresti 

kormány a helyi önkormányzatok ha-
táskörébe rendelte az oltásközpontok 
kialakítását, illetve az ott dolgozók 
fi zetésének biztosítását, pénzt is fo-
lyósítanak az új feladathoz. A sikerről 
Emil Boc, Kolozsvár nemzeti liberális 
párti (PNL) polgármestere, a Románi-
ai Megyei Jogú Városok Egyesületé-
nek (AMR) elnöke számolt be tegnap 
délután a sajtó képviselőinek, miután 
az elöljárók egyeztettek a pénzügymi-
nisztérium képviselőivel.

A kincses város polgármestere el-
mondta, Alexandru Nazare PNL-s 
pénzügyminiszter ígéretet tett arra, 
hogy az állami költségvetésből fede-
zik az oltási pontokkal járó kiadáso-
kat. „Konkrét eredmények vannak e 
fontos téma, az oltás kapcsán. Igen, 
az immunizálás nem a pénzügymi-
nisztérium hatásköre, ám a pénzügy-
miniszter nagyon világosan kimond-
ta, hogy tiszteletben tartják a román 
állam törvényeit. Az ugyanis kimond-
ja, hogy az oltásközpontok felsze-
relésével, a személyzet kifi zetésével 
kapcsolatos költségeket az állami 
büdzséből kell állni” – fejtette ki Boc.

Ismételt támadást intézett ugyan-
akkor Vlad Voiculescu USR–PLUS-os 
egészségügyi miniszter ellen. „Nem 
tudjuk, az egészségügyi miniszter 
miért döntött ezen törvényi előírás 
fi gyelmen kívül hagyása mellett” – 
mondta. Jelezte egyúttal, hogy szó 
nincs személyes konfl iktusról, tiszteli 
Voiculescut, ám meglátása szerint az 
egészségügyi tárca vezetőjének való-
színűleg választ kellene adnia arra a 
kérdésre, hogy miért írt alá egy sür-
gősségi kormányrendeletet, ami nem 
tart tiszteletben egy hatályos kor-
mányhatározatot, ami szerint a ha-
sonló kiadásokat az állami költségve-
tésből kell fi nanszírozni. Boc közölte: 
most már a vonatkozó sürgősségi kor-
mányrendelet végső formáját várja, 
amelynek a héten meg kell születnie. 
„Szintén a kormányrendelet hatá-
rozza meg azt is, mennyit kell fi zetni 
az orvosnak, az asszisztensnek. Egy 
kisebb városban a kiadások 3 millió 
euró körül alakulnak, egy nagyobban 
elérik az 5 millió eurót” – összegzett 
Kolozsvár polgármestere.

Itt a pénz, hol a pénz
A tegnapi siker előzménye, hogy a 
hétvégén a Romániai Megyei Jogú 

Városok Egyesülete (AMR) pénzt kért 
Vlad Voiculescu egészségügyi minisz-
tertől az oltóközpontok kialakítására. 
A polgármesterek elégedetlensé-
güknek adtak hangot amiatt, hogy 
a tárcavezető által kezdeményezett 
sürgősségi kormányrendelet-tervezet 
szövege szerint a helyi önkormány-
zatokra hárul a beruházás és az oltási 
kampányban részt vevő személyek 
fi zetésének fi nanszírozása.

Emil Boc hétfőn az RFI-nek nyilat-
kozva nyomatékosította az elöljárók 
elégedetlenségét. „Ez újfent a helyi 
önkormányzatokkal való dacolás, a 
kormány, az egészségügyi tárca révén 
úgy ró ki feladatokat, hogy nem bizto-
sítja mellé a szükséges erőforrásokat. 
És itt nem minimális vagy jelentékte-
len összegekről van szó, hanem euró-
milliókról minden nagy megyei város 
esetében, 3–5 millió euró szükséges 
csak a személyzet kifi zetésére, és 
akkor még nem beszéltünk a hűtők, 
ágyak, az oltáshoz szükséges felsze-
relések és más dolgok beszerzéséről, 
amelyek szintén nagy összegű kiadá-
sokat jelentenek” – fejtette ki Boc. Ak-
kor is hangsúlyozta: nem személyes 
konfl iktusról van szó az USR–PLUS 
szövetség által jelölt egészségügyi mi-
niszterrel, és nincs is szó összetűzés-
ről a kormánykoalícióban.

Annak kapcsán pedig, hogy Vlad 
Voiculescu a minap azt mondta, a fej-
lesztési minisztériumnál van a pénz 
az oltásközpontokra, Boc így reagált: 
ezt sehol nem írja. „Ezt hol írja? A 
mese az mese, mi, a helyi közigazga-
tásban nem mesemondók vagyunk, 
hanem kivitelezők, pragmatikus em-
berek. Hol írja a rendeletben, hogy 
van pénz? Valószínűleg a bankoknál 
is van pénz, de pontosan akarjuk tud-
ni, hol van a pénz, milyen mechaniz-
mus mentén utalják ki, mekkora ér-
tékbe kell beleférnünk a kiadásoknál. 
Ezt sehol nem írja ebben a sürgősségi 
rendeletben” – szögezte le Emil Boc.

Cseke: a helyi autonómia elvét 
be kell tartani
„A fejlesztési és közigazgatási minisz-
tériumban nincs pénzforrás az oltás-
központok működtetésére” – szögez-

te le tegnap a Krónika megkeresésére 
Cseke Attila miniszter. Kifejtette, az 
általa vezetett minisztériumban nincs 
költségvetési keret, besorolás ilyen 
típusú tevékenységekre. „A 2021-es 
állami költségvetés nincs elfogad-
va, minden hitelutalványozó a tava-
lyi büdzsé egytizenketted részével 
működik. Az egészségügyi minisz-
tériumban 2020-ban voltak külön-
böző keretek a járványhelyzet keze-
lésére” – részletezte az RMDSZ-es 
tárcavezető, hozzátéve, az egészség-
ügyi miniszternek nincsenek pontos 
információi, de erről nem kívánt véle-
ményt nyilvánítani.

Cseke Attila különben elmondása 
szerint még hétfőn hivatalos átirat-
ban közölte Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszterrel, hogy az oltási 
pontok működésére vonatkozó ter-
vezetét nem véleményezi pozitívan. 
Közölte, az általa vezetett tárca egyér-
telmű álláspontja, hogy nem lehet új 
kötelezettségeket előírni az önkor-
mányzatoknak, ha nem rendelnek 
mellé költségvetési forrásokat.

Hangsúlyozta, az egészségügyi mi-
nisztérium azóta egy teljesen új kon-
cepción dolgozik, azt annak végle-
gesítése után véleményezik. „Biztos, 
hogy a helyi autonómia elvét be kell 
tartani, amikor új kötelezettségeket 
írunk elő a helyi önkormányzatok-
nak, ahhoz a költségvetési forrást is 
biztosítani kell” – szögezte le a mi-
niszter.

Kiálltak igazukért és pénzükért 
az elöljárók
Közben számos polgármester is 
hangsúlyozta, hogy várják a kor-
mánypénzeket az oltásközpontok 
beüzemeléséhez és fenntartásához. 
„Nem értek egyet azzal, hogy az 
egészségügyi minisztérium sürgős-
ségi kormányrendelettel az önkor-
mányzatokra bízná a Covid–19 elleni 
védőoltás lebonyolítását úgy, hogy 
közben nem biztosítják az ehhez 
szükséges anyagi fedezetet. Nem len-
ne szabad lepasszolniuk ezt a rendkí-
vül fontos feladatot, sőt amíg el nem 
múlik a veszély, minden energiájukat 
a védőoltáskampány megszervezé-

ÁLLÓHÁBORÚT FOLYTATTAK A POLGÁRMESTEREK A KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA TERÉN, A FIZETÉSEK FINANSZÍROZÁSÁÉRT

Pénzt ígért a kormány az oltási pontokra

A polgármesterek berzenkedtek attól, hogy saját forrásból működtessék az oltásközpontokat
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sére kellene nekik is fordítaniuk” 
– szögezte le Facebook-bejegyzésé-
ben Kereskényi Gábor, Szatmárné-
meti elöljárója.

Tegnap Dominic Fritz temesvári 
polgármester is arról beszélt, hogy 
nehézséget jelentenek a Béga-parti 
város önkormányzatának az átru-
házott feladatok. „Várjuk a sürgős-
ségi kormányrendeletet, amelynek 
tisztáznia kell a fi nanszírozás forrá-
sát, mivel sajnálatos módon túl sok 
az ismeretlen, amelyek nehezítik 
ezeknek a központoknak a kialakí-
tását” – mondta az elöljáró.

„Marosvásárhelyen csak az oltó-
központokban dolgozók bérkölt-
sége meghaladja a 10 millió lejt, a 
további költségekkel meg is kétsze-
reződhet ez az összeg, ami érvágást 
jelentene a városnak” – jelentette 
ki lapunknak Portik Vilmos alpol-
gármester. Kifejtette, az oltási pon-
tokban orvosokat, egészségügyi 
asszisztenseket és adatkezelőket 
kell foglalkoztatni, a szakemberek 
órabére 25 és 150 lej között mozog, 
ebből kiindulva a becsléseik szerint 
hat hónapra a bérköltség megha-
ladja a tízmillió lejt. Annyi oltásköz-
ponttal számoltak, hogy zökkenő-
mentesen lehessen immunizálni a 
lakosságot, ugyanakkor a jelenleg is 
működő oltási pont költségeit nem 
is számolták bele, mert nem tud-
ják, hogy azt meddig tartják fenn a 
jelenlegi rendszerben, és mikortól 
kell átvállalniuk a költségeket – 
részletezte az alpolgármester.

Ugyanakkor az eredeti tervezet 
szerint a berendezést, a felszerelést, 
a fogyóeszközöket is az önkormány-
zatnak kellene biztosítania, ami 
további költségeket generálna. Ha 
például egy iskola sportcsarnoká-
ban rendeznek be oltásközpontot, 
paravánokat kell felállítani, bizton-
ságos útvonalakat kialakítani, fer-
tőtlenítésre alkalmas helyiségeket 
kell berendezni, biztosítani kell az 
internetet, a fogyóeszközöket, vé-
dőmaszkokat, fertőtlenítőszereket. 
„Ha ebből a kormány semmit nem 
hajlandó átvállalni, és mindent a 
helyi költségvetés terhére kell meg-
oldani, Marosvásárhelyen akár a 20 
millió lejt is elérheti az összeg a hat 
hónap leforgása alatt” – mondta 
Portik Vilmos.

Úgy vélekedett, az lenne méltá-
nyos, ha legalább a költségek 70-80 
százalékát az állami költségvetés-
ből fedeznék. Marosvásárhely re-
ális költségvetése 320 millió lej, a 
felhalmozott adósságok miatt így is 
nehézségek elé néznek, ha a mint-
egy 6 százalékos újabb hiánnyal 
kell számolniuk, újabb dilemmák 
elé állítja a városvezetést, hiszen 
minden eddigi számításukat fel-
borítja, el kell dönteniük, honnan 
vesznek el forrásokat, az oktatástól, 
a fejlesztésektől vagy a kulturális 
projektektől. „Egy ekkora plusz-
kiadást mindenképpen megérez a 
város, nemcsak mi vagyunk ebben 
a helyzetben, ha a kormány zökke-
nőmentesen akarja megvalósítani a 
lakosság oltását, kénytelen lesz se-
gítséget nyújtani az önkormányza-
toknak” – összegezte Portik Vilmos.

 » „Konkrét 
eredmények 
vannak e fontos 
téma, az oltás 
kapcsán. Igen, 
az immunizálás 
nem a pénzügy-
minisztérium 
hatásköre, ám 
a pénzügymi-
niszter nagyon 
világosan 
kimondta, hogy 
tiszteletben 
tartják a román 
állam törvényeit. 
Az ugyanis ki-
mondja, hogy az 
oltásközpontok 
felszerelésével, 
a személyzet 
kifi zetésével 
kapcsolatos költ-
ségeket az állami 
büdzséből kell 
állni” – fejtette 
ki Emil Boc.




