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ÁTÜTŐ REFORMOT SZORGALMAZ ANTAL ÁRPÁD POLGÁRMESTER

Késnek a beruházások

Jó, hogy a kormány várha-
tóan pénteken elfogadja a 
költségvetést, ám a késleke-
dés már most komoly gon-
dokat okoz – vallja Antal 
Árpád. Sepsiszentgyörgy 
polgármestere szerint 
ugyanakkor meg kellene 
szabni a településeknek 
jutó személyi jövedelmi adó 
alsó és felső határát, így a 
többletet szét lehetne osz-
tani a rászoruló települések 
között, korrigálva az egyen-
lőtlenségeket.

 » BÍRÓ BLANKA

K iszámítható működést biz-
tosít az önkormányzatok-
nak az idei költségvetés 

azzal, hogy a személyi jövede-
lemadó helyben marad, ám át-
ütő reformra van szükség, hogy 
az egyenlőtlenségeket felszá-
molják – szögezte le csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Antal Árpád 
(portrénkon). Sepsiszentgyörgy 

polgármestere úgy véli, ha a 
költségvetés elosztásán nem 
változtatnak, tovább nő a szaka-
dék a gazdag és szegény régiók, 
megyék és települések között.

Más tollával ékeskednek
A székelyföldi elöljáró felidéz-
te a két évvel ezelőtt készített 
tanulmánya következtetése-
it, amelyekből egyértelműen 
kiderült, hogy vannak olyan 
települések, melyek  konjunk-
turális körülmények között 
tesznek szert óriási bevéte-
lekre. Az országban Bukarest 
mellett 14 megyei jogú város, 

15 város és 48 község nem a 
saját sikeres közpolitikája ré-
vén jut hatalmas összegekhez.  
Bukarest 1. kerületében példá-
ul azért folyik be nagy összeg 
a személyi jövedelmi adóból, 
mert ott működnek az állami 
intézmények, és oda vannak 
bejegyezve a multinacionális 
vállalatok. Ennek következté-
ben a főváros első kerületében 
annyi az egy főre visszaosztott 
személyi jövedelemadó, mint 
nyolc moldvai megyében ösz-
szesen. Hasonló a helyzet Mi-
oveni városban, amely a Dacia 
gyárnak köszönhetően jut nagy 
összegekhez, de sok nagyvá-
ros melletti község is profi tál 
abból, hogy oda telepedtek az 
ipari parkok, beruházók, így 
megkapják a tőlük befolyt sze-
mélyi jövedelmi adót.

„El kell dönteni, hogy az or-
szágnak van fővárosa, vagy a 
fővárosnak országa. Nem lehet, 
hogy egy ország a főváros ér-
dekeit szolgálja” – szögezte le 

Antal Árpád. Javaslata szerint 
meg kellene szabni a települé-
seknek jutó személyi jövedelmi 
adó alsó és felső határát, így a 
többletet szét lehetne osztani 
a rászoruló települések között, 
korrigálva az egyenlőtlensége-
ket. Számításai szerint az így 
szétosztásra kerülő összeg elér-
né az egymilliárd eurót. A sep-
siszentgyörgyi politikus újság-
írói kérdésre  elmondta, ennek 
a kivitelezése nem egyszerű, 
mivel a „gazdag önkormányza-
toknak” nagy az érdekérvénye-
sítő képességük.

Végre lesz költségvetés
Antal ugyanakkor közölte: jó, 
hogy a kormány várhatóan 
pénteken elfogadja a költség-
vetést, ám a késlekedés már 
most komoly gondokat okoz. 
Az önkormányzatoknak ugyan-
is ilyen körülmények között 
mindössze márciusban lesz sa-
ját büdzséjük, ami késlelteti a 
beruházásokat, fejlesztéseket. 
A sepsiszentgyörgyi városhá-
zán például már most „fél köb-
méternyi” kivitelezési szerző-
dés vár aláírásra.

A polgármester ugyanakkor 
az idei költségvetés előnyeként 
említette, hogy kiszámíthatóbb 
lett a gyermekvédelmi és szo-
ciális rendszer fi nanszírozása.  
Ezt ugyanis – idézte fel – az el-
múlt években teljes fejetlenség 
jellemezte, idén viszont végre 
sikerült elérni, hogy a gyer-
mekvédelmi és szociális ellátó-
rendszer működési költségeit 
90 százalékban fi nanszírozza 
az állam, és a maradék 10 szá-
zalékot a megyei, illetve telepü-
lései önkormányzatok fedezik. 
Korábban az okozta az össze-
visszaságot, hogy a törvényben 
az állt, az állam 90 százalékig 
biztosíthatja a fi nanszírozást, 
így volt év, amikor 80, máskor 
csak 10 százalékban járultak 
hozzá a kiadásokhoz.
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Ha nem változik semmi, tovább nő a szakadék a gazdag és szegény régiók, megyék és települések között

 » Mioveni például a 
Dacia gyárnak kö-
szönhetően jut nagy 
összegekhez, de sok 
nagyváros melletti köz-
ség is profi tál abból, 
hogy oda telepedtek az 
ipari parkok, beruhá-
zók, így megkapják a 
tőlük befolyt személyi 
jövedelmi adót.

 » BÁLINT ESZTER

E lbocsáthatja alkalmazottai 
csaknem felét a nyár végéig 

a Tarom román állami légitársa-
ság egy kiszivárgott átszervezési 
terv szerint, amely a részét ké-
pezheti a tavalyi 190 millió eurós 
állami támogatási programnak.

A Hotnews.ro hírportál ér-
tesülései szerint a terv négy 
szakaszban valósítaná meg az 
állami vállalat átszervezését, a 
folyamat 25 hétig tarthat, eza-
latt pedig 700-zal csökkenne az 
alkalmazottak száma a jelenlegi 
1492-ről.

2000-ben különben még 2900-
an dolgoztak a Taromnál, az 
alkalmazottak száma 2009-re 
2517-re csökkent, 2020 júniusá-
ban pedig 1753 munkaszerző-
dést tartottak nyilván. A tavalyi 
év közepén még minden kilenc 
alkalmazottra jutott egy vezető 
beosztású személy, ez az arány 
az idei év elejére 1 a 11-hezre ja-
vult, a cél viszont az, hogy min-

den 16–20 beosztottra jusson egy 
felettes, ahogyan ez átlagban 
történik egy hasonló méretű lé-
gitársaságnál.

A Tarom amúgy az elmúlt 
időszakban több intézkedést is 
foganatosított a költségei csök-
kentése érdekében. Vetésforgó-
módszerrel kényszerszabadságra 
küldött ezer alkalmazottat, a te-
vékenységét heti öt napról négyre 
csökkentette, és ezzel arányosan 
alacsonyabbak lettek a fi zetések 
is – utóbbi intézkedéssel decem-
berben 1,425 millió lejt sikerült 
megtakarítaniuk.

Annak következményeként 
ugyanakkor, hogy 2020-ban jó-
val kevesebbet repültek, 13 millió 
eurót spóroltak, a külföldi kiszál-
lások elmaradása pedig további 
1,654 millió eurós megtakarítást 
jelentett.

Újratervezés a Taromnál




