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Nem lehet minden települést 
egy kalap alá venni: lehet, 
hogy a nagyvárosok és a gaz-
dag községek fenn tudják tar-
tani magukat a befolyó adók-
ból és illetékekből, ám a 2800 
kisközség háromnegyedének a 
működését sem fedezik a saját 
bevételei – húzta alá Ilyés Gyu-
la önkormányzati szakpoliti-
kus, amikor Florin Cîţu minisz-
terelnök azon kijelentéséről 
kérdeztük, miszerint idén nem 
kell kormánypénzeket vissza-
osztani a településeknek.

 » BÍRÓ BLANKA

„I dén nem lesz szükség a he-
lyi költségvetések kiegyen-
lítésére az állami büdzsé-

ből, hiszen az önkormányzatoknál 
marad az adók és illetékek száz 
százaléka” – szögezte le Florin Cîţu 
miniszterelnök, amikor az újságírók 
annak kapcsán faggatták, hogy a 
romániai településeknek az idén a 
tavalyinál kevesebb összegből kell 
gazdálkodniuk. A kormányfő ar-
ról beszélt, hogy becsléseik szerint 
idén 2 milliárd lej folyik be az ön-
kormányzatok kasszájába. Tavaly 
az állami költségvetésből kaptak 

A KÖZSÉGEK HÁROMNEGYEDE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIT SEM TUDJA FEDEZNI SAJÁT BEVÉTELBŐL – BÍRÁLJÁK A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMOT

Nem kapnak kormánypénzt az önkormányzatok

Miközben egyre öregebb a romániai busz- és autópark, egyre kevesebben tudnak új gépkocsit vásárolni

 » „Úgy számol-
ják az önkor-
mányzatoknak 
juttatott pén-
zeket, mintha a 
vérüket szívnák,  
közben nincs 
egy egységes 
koncepció a helyi 
közigazgatási 
rendszer fi nan-
szírozásáról, 
hogy ne minden 
évet azzal kelljen 
indítani, hogy 
mennyi pénzt 
adnak a helyi 
költségvetések 
kiegyenlítésére, 
vagy éppen nem 
adnak semmit” – 
összegezte Ilyés 
Gyula.

újraosztással, kiegyenlítéssel pénzt 
az önkormányzatok, de ilyen körül-
mények között Cîţu szerint ebben 
az évben erre nem lesz szükség. A 
miniszterelnök ugyanakkor egysze-
rűen álhírnek nevezte, hogy az ön-
kormányzatoknak 2021-ben kevesebb 
pénzből kell gazdálkodniuk, mint ta-
valy. „Több pénz folyik be a helyben 
maradó adókból és illetékekből, így 
nem lesz szükség visszaosztásra a 
központi költségvetésből. A központi 
büdzséből  fedezzük 90 százalékban 
a fogyatékkal élő személyek juttatása-
it, a gondozóik fi zetését, és száz szá-
zalékban folyósítjuk a 100 lejes legki-
sebb iskolai ösztöndíjat” – szögezte le 
a miniszterelnök. 

Eltérő súlycsoportok
„Az önkormányzati rendszert nem 
lehet egyetlen költségkategóriába 
sorolni, hiszen a 2800 kisközség há-
romnegyedének a működését sem 
fedezik a saját bevételei” – reagált 
a kormányfő szavaira a Krónikának 
Ilyés Gyula, a Szatmár megyei Vetés 
község polgármestere. Hangsúlyoz-
ta, biztonságra, kiszámíthatóságra 
és folytonosságra lenne szükség az 
önkormányzati rendszer fi nanszíro-
zásában, hiszen ezek tevékenysége 
közvetlenül kihat az emberek életére.

Ilyés aláhúzta: az önkormányza-
tok között nagy különbségek vannak 
jövedelmekben, költségekben, mű-
ködésben és prioritásokban, nem azt 

várják el, hogy mindenre legyen fe-
dezet, de a legszükségesebbeket biz-
tosítani kell. Az országban 3300 köz-
ség van, ezek közül 2800 kisközség, 
és 2500 a saját működési költségeit 
sem tudja fedezni a befolyt adókból. 
A nagyvárosokban, ahol több tízezer 
alkalmazott személyi jövedelemadója 
marad helyben ez több tízmillió lejes 
bevételt jelent, viszont vannak közsé-
gek, ahol az önkormányzati alkalma-
zottak, a pedagógusok és a rendőrök 
mellett csak legfentebb egy kis mező-
gazdasági vállalkozás működik.

„Tíz fi zetés személyi jövedelem-
adója elenyésző összeg, hiába marad 
helyben, abból nem tudnak megol-
dani semmit. Nem lehet globálisan 
tekinteni az önkormányzatokra, ami-
kor évtizedek óta vannak községek, 
melyek a központi költségvetésből 
visszaosztott pénzekből működnek” 
– részletezte az RMDSZ önkormány-
zati szakpolitikusa.

„Úgy számolják a pénzeket, 
mintha a vérüket szívnák”
Meglátása szerint a miniszterelnök 
nyilatkozata arra utal, hogy nem isme-
ri a helyzetet. „Arról lehet vitatkozni, 
hogy melyik önkormányzatnak, mi-
lyen mechanizmus alapján osztanak 
vissza pénzeket, de általánosságban 
nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz 
kiegyenlítés, mert fennáll a veszélye, 
hogy már májusban a községek fele 
működésképtelen lesz” – fogalmazta 

meg Ilyés Gyula. Arra is kitért, hogy 
száz százalékban helybenhagyott 
személyi jövedelemadó valójában 
nem jelent egyetlen önkormányzat-
nak sem pluszbevételt, szinte lejre 
pontosan azt a kiesést kompenzálja, 
amit az okozott, hogy 2018-ban 16 
százalékról 10 százalékra csökken-
tették a személyi jövedelemadót. 
„Az állam törvényes  kötelessége az 
iskolák fejkvótaalapú fi nanszírozá-
sa, a szociális kiadások, a fogyaték-
kal élők juttatásainak, gondozóik 
fi zetésének a biztosítása, ez utóbbit 
az elmúlt három évben  más és más 
konstrukció szerint támogatják. A 
kisebb önkormányzatok csak akkor 
tudnak elindítani beruházásokat, fej-
lesztéseket, ha pályáznak, tehát nem 
is ezek miatt van szükségük központi 
támogatásra, hanem hogy fedezni 
tudják a kötelező kiadásaikat, példá-
ul az iskolák tűzvédelmi engedélyé-
nek megszerzése is rengeteg pénzbe 
kerül” – részletezte Ilyés Gyula, aki 
szerint a bukaresti pénzügyminisz-
térium a kilencvenes évek eleje óta 
önkormányzat-ellenes. „Úgy számol-
ják az önkormányzatoknak juttatott 
pénzeket, mintha a vérüket szívnák,  
közben nincs egységes koncepció a 
helyi közigazgatási rendszer fi nanszí-
rozásáról, hogy ne minden évet azzal 
kelljen indítani, hogy mennyi pénzt 
adnak a helyi költségvetések kiegyen-
lítésére, vagy éppen nem adnak sem-
mit” – összegezte Ilyés Gyula.
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Európai viszonylatban Romániában 
csökkent a legnagyobb mértékben 

januárban a forgalomba helyezett új  
személygépkocsik száma, az Európai 
Autógyártók Szövetsége (ACEA) által 
tegnap nyilvánosságra hozott adatok 
értelmében 51,90 százalékos vissza-
esést regisztráltak a tavalyi év első 
hónapjához viszonyítva.

Az Európai Unió 27 tagállamában, 
valamint Nagy-Britanniában és az Eu-
rópai Szabadkereskedelmi Társulás-
hoz tartozó négy országban (Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Svájc) 
824 835 autót helyeztek forgalomba 
múlt hónapban, míg tavaly januárban 
1,13 milliót, ami 25,7 százalékos vissza-
esést jelent. Az ACEA szerint az autó-
piac visszaesése a koronavírus-járvány 
terjedését fékezni hivatott korlátozó 
intézkedésekkel és a szintén a világjár-
ványból adódó gazdasági bizonytalan-
sággal magyarázható – idézte az adat-
sorokat az Agerpres hírügynökség.

Visszaesés egy kivételével
minden országban
A román autópiac 51,90 százalékkal 
esett vissza múlt hónapban, amikor 
6004 új autót helyeztek forgalomba, 
míg 2020 ugyanezen időszakában 12 
489-et. Szlovákiában 50,60 százalékos 
volt a csökkenés januárban. Az öt leg-
nagyobb piac mindegyikén visszaesést 
regisztráltak: Spanyolországban 51,5 
százalékkal, Nagy-Britanniában 39,5 
százalékkal, Németországban 31,1 szá-

zalékkal, Olaszországban 14 százalék-
kal, Franciaországban pedig 5,8 száza-
lékkal csökkent a forgalomba került új 
autók száma. Svédország szembement 
az általános trenddel: a skandináv ál-
lamban 22,5 százalékkal növekedett a 
forgalomba került új autók száma.

Az EU-ban a legtöbb autót a Volks-
wagen-csoport márkáiból helyezték 
forgalomba januárban, 186,8 ezret, 
26,8 százalékkal kevesebbet az egy 
évvel korábbi 255,3 ezernél. A máso-
dik legtöbbet a Stellantis (Fiat Chrys-
ler – PSA) márkáiból, 164,5 ezret, ami 
26,1 százalékkal marad el az egy évvel 
korábbi 222,8 ezertől. A legnagyobb 

mértékben a Mitsubishi forgalomba 
helyezései csökkentek, 63,0 százalék-
kal 3472-re. Honda márkából pedig 
50,0 százalékkal kevesebbet, 2460-at 
helyeztek forgalomba.

Elöregedett a romániai
gépjárműpark
Miközben zuhantak az újautó-eladá-
sok  Romániában, a jogosítvány- és 
gépjármű-nyilvántartó hivatal (DRP-
CIV) statisztikái arra világítottak rá, 
hogy a romániai közutakon közleke-
dő járművek 80 százaléka több mint 
tízéves, miközben a járműpark 10 
százalékát sem éri el az 5 évesnél fi a-

talabbak aránya. A most nyilvános-
ságra hozott adatsorok szerint 2020 
végén 9,22 millió járművet tartottak 
nyilván az országban – ide tartoznak a 
személygépkocsik, kereskedelmi célra 
használt járművek, buszok és motor-
kerékpárok egyaránt. Ezek közül 7,27 
millió életkora meghaladta már a 10 
évet, miközben alig 916 ezerre rúg 
azok aránya, amelyek még nincsenek 
5 évesek. A robogóknál a legdrámaibb 
a helyzet, a 6700 Romániában bejegy-
zett robogó közül 6300 (vagyis 94 szá-
zalék) idősebb 10 évesnél. A 155 ezer 
romániai motorkerékpár közül eköz-
ben 124 ezer (80 százalék) gördült le 
több mint 10 éve a gyártósorokról.

A román rendszámmal közlekedő 
több mint 7,2 személygépkocsi eseté-
ben nagyjából 6,2 milliót (86 százalék) 
tesz ki azok aránya, amelyek megha-
ladták a 8 évet, vagyis leadhatók a 
roncsautóprogram keretében.

Nem sokkal fi atalabbak a románi-
ai utakat járó buszok és mikrobuszok 
sem, 74 százalékuk, vagyis az 54 ezer-
ből 40 ezer életkora haladta már meg a 
10 évet. A teherautóknál még ennél is 
rosszabb az arány, a 988 991 egységből 
800 000, vagyis 82 százalék több mint 
egy évtizedes. A 82 ezres traktorpark a 
legfi atalabb különben, amelyek eseté-
ben alig 54 százalékot tesz ki az „öre-
gek” aránya. Ami a motor típusát illeti, 
a 8,69 millió motorral hajtott jármű 
közül 50,7 százalék dízel, 42,9 százalék 
benzinmeghajtású, és alig 0,56 szá-
zalék környezetkímélő (0,07 százalék 
elektromos, 0,49 százalék hibrid).

Roncsderbi a romániai utakon: elöregedett a járműpark

 »  A robogók-
nál a legdráma-
ibb a helyzet, a 
6700 Romániá-
ban bejegyzett 
robogó közül 
6300 (vagyis 94 
százalék) idő-
sebb 10 évesnél. 




