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Ipari park létesítésére készül And-
rásházán a Kolozs megyei Kisbács 

község polgármesteri hivatala. A 
még kibontakozóban lévő tervekről, 
motivációkról Balázs János, a község 
tavaly szeptemberben megválasztott 
RMDSZ-es polgármestere beszélt a 
Krónikának. Balázs János elmondta, 
az ipari park létesítésének ötlete el-
sősorban onnan származik, hogy je-
lenleg rendelkezésükre áll egy jelen-
tős, 35 hektárnyi terület. Ez közel van 
az észak-erdélyi autópálya bejáratá-
hoz, valamint az épülő bekötőúthoz. 
Ezáltal több mint valószínű, hogy 
semmiféle pluszforgalom nem lesz 
emiatt Kisbács községben. A terület 
jelenleg legelő, és belterületként van 
nyilvántartva. Hozzátette azonban, 
hogy még sok feladat van a megvaló-
sításig. Elsősorban a területet a köz-
ség javára kell telekkönyvezni, majd 
ki kell építeni a csatornarendszert, 
valamint a víz- és villanyhálózatot. 

„Mindenekelőtt fi nanszírozást kell 
szereznünk rá. Eléggé gyerekcipő-
ben jár még az ötlet, számos ponton 
kidolgozásra vár” – magyarázta az 
elöljáró. Elmondása szerint jelenleg 
nagy probléma a községben, hogy 
miközben rengeteg a lakos, nincse-
nek munkalehetőségek, és nincs 
annyi bevétel, amennyi egy ekkora 
községre jellemző. Az ipari park léte-
sítésével, főként nemzetközi nagybe-
fektetők bevonzásával a lakosok és a 
község is profi tálna.

Költségvetés hiányában egyelőre 
csak megközelítőleg lehet megmon-
dani, hogy mekkora összegre lenne 
szükség a beruházás megvalósításá-
hoz. Ennek pontos meghatározása 
előtanulmányt igényel. Azonban idén 
még biztos nem tudnak nekifogni 
a munkálatoknak. Előbb a megyei 
tanáccsal kell megegyeznie a hiva-
talnak, aztán pedig állami és uniós 
fi nanszírozáshoz folyamodhat. To-
vábbi problémát jelent, hogy a 35 
hektár nem egy szabályos, téglalap 

alakú, hanem egy szabálytalan föld-
rész, így a mellette lévő területeket 
is hozzá kell csatolni, amely ennek 
következtében körülbelül 48 hektár 
lenne. „Megközelítőleg 240 ezer eurós 
költségvetéssel számolunk, amely kö-
rülbelül 1 millió 200 ezer lej. Ez saját 
erőforrásból nem tudjuk fi nanszíroz-
ni” – magyarázta Balázs János. Habár 
Kolozsvár közelsége, gazdasági vonz-
ereje miatt a kincses város is érintett 
lehetne valamilyen formában az ipari 
park létrehozásában, a polgármester 
azt mondta, hogy ez a projekt kívül 
esik a városvezetés hatáskörén. A 
város és a község között legfeljebb a 
metropoliszövezet keretében lehetne 
számítani együttműködésre. Azt még 
nem tudni, hogy milyen cégek fognak 
beköltözni az ipari parkba, de a pol-
gármester szinte lehetetlennek tartja, 
hogy egy hasonló hely ne vonzaná be 
azonnal a vállalatokat.

A tavaly megválasztott Balázs Já-
nos számára egyébként nem idegen 
Kisbács község vezetése, hiszen ko-

rábban PSD-s színekben alpolgár-
mester és ideiglenes polgármester is 
volt. Tavaly viszont RMDSZ-es jelölt-
ként nyert – Kisbácsnak a szövetség 
közlése szerint 80 éve nem volt ma-
gyar polgármestere –, miközben a 
község lakóinak csak alig több mint 
negyede magyar nemzetiségű. Az 
elöljáró elsődlegesen a lakosok élet-
körülményének javítását tűzte ki cé-
lul. Miután a községben befejeződött 
a villanyhálózat kiépítése, és gondos-
kodtak az ivóvízellátásról, a jövőben 
arra fognak koncentrálni, hogy min-
denki számára elérhetővé tegyék a 
szennyvíz- és a földgázhálózatot. 
Ezenkívül épül egy óvoda, valamint 
keresnek egy épületet bölcsődének 
is. „Az a legfontosabb, hogy ne le-
gyen olyan nagymértékű különbség 
a község falvai között” – összegzett 
a polgármester, a közigazgatásilag 
Kisbácshoz tartozó Andrásházára, 
Csonkatelepre, Mérára, Nádaskó-
ródra, Nádaspapfalvára és Szucságra 
is utalva.

Balázs János: mindenki nyerne az Andrásházára tervezett ipari parkból

 » „Mindene-
kelőtt fi nanszíro-
zást kell szerez-
nünk rá. Eléggé 
gyerekcipőben 
jár még az ötlet, 
számos ponton 
kidolgozásra 
vár” – magyaráz-
ta az elöljáró.

Vállalkozóbarát törvénymódo-
sítás-javaslattal szabályozná 
a betegszabadságok kifi zeté-
sét az RMDSZ. Az intézkedés 
által véget vetnének annak a 
két éve bevett gyakorlatnak, 
miszerint az állam jelentős 
késéssel törleszti a cégek által 
kifi zetett betegszabadságokat. 
Kolcsár Károly Maros megyei 
parlamenti képviselő kezde-
ményezését üdvözlendőnek 
tartják a vállalkozók.

 » SZUCHER ERVIN

A vállalkozóknak kell megelő-
legezniük a néhány évvel 
ezelőtt végrehajtott törvény-

módosítást követően az országos 
egészségbiztosítási pénztárra háru-
ló betegszabadságok kifi zetését. Az 
állam, elméletileg, 60 napon belül 
visszautalja az összeget az illető cég 
számlájára. Gyakorlatilag a két hó-
napos terminus akár a duplájára, 
triplájára vagy tízszeresére is nyúl-
hat. Ezen próbál módosítani Kolcsár 
Károly képviselő, aki a kompenzá-
ciós rendszer bevezetését javasolja. 
Az RMDSZ Maros megyei politikusa 
nem tartja méltányosnak, hogy a 
vállalkozóknak minden egyes adót 
és illetéket időben kell fi zetniük, kü-
lönben kamat, büntetés, végső soron 
bankszámlazárolás vár az illető cég-
re, míg az állam több hónapos vagy 
akár több mint egyéves késéssel tör-
leszt. „Amióta a jogrendbe a 60 na-
pos határidő mellé belefoglalták azt 
is, hogy »amennyiben van rá alap«, 
kiderült, alap sosincs, így a két hó-
napos terminus tarthatatlan. Így az 
állam húzza-nyúzza az időt, csak ne 
kelljen fi zetnie” – nehezményezi a 
hatályos jogszabály következménye-

it Kolcsár. Mint mondta, ismer olyan 
vállalkozót is, akinek az állam – a 
saját magának nyitott kiskapu által 
– több mint egy éve tetemes összeg-
gel tartozik. A honatya azt szeretné, 
hogy a jogszabályváltoztatás révén 
a cégek mindaddig ne utalják az ál-
lamkasszába az alkalmazottaik bére 
után számított egészségbiztosítást, 
amíg a biztosító tartozása nem kom-
penzálódik.

Munkáltatónak, 
munkavállalónak egyaránt jó
A Székelyföldi Vállalkozók és 
Egyesületek Szövetsége (SVESZ) 
nemcsak a munkáltató, hanem 
a munkavállaló szemszögéből is 
üdvözlendőnek nevezte a kezde-
ményezést. A főként vállalat-tu-
lajdonosokat és vezetőket tömö-
rítő civil szervezet új ügyvezetője, 
Szathmáry Zsuzsánna egyrészt lo-
gikusnak tartja, hogy az állam ne 
tartozzon fél évekig vagy évekig 
egy-egy cégnek. Másrészt abban 
látja az intézkedés előnyét, hogy a 
kompenzációs rendszer által nem 
„forogna” fölöslegesen a pénz. 
„Ezzel együtt az alkalmazottak szá-
mára is jót hozhat egy ilyen jellegű 
törvénymódosítás, mert akkor a 
cégtulajdonosok nem győzködnék 
őket, hogy betegen is járjanak be 
dolgozni” – vélekedett Szathmáry 
Zsuzsánna. Valóban gyakori eset, 
amikor az állam hanyagságára hi-
vatkozva, egy-egy cégtulajdonos 
előbb érzelmileg próbál a megbe-
tegedett alkalmazottjára hatni, ha 
a panaszkodásának nincs hatása, 
akkor a burkolt vagy akár nyílt fe-
nyegetést is beveti. „Ezelőtt két 
évvel az igazgatónk elsírta magát, 
hogy a biztosítópénztár százez-
rekkel tartozik a cégnek, és ha le-
hetőségem van rá, két-három na-
pos otthonülés után térjek vissza 
dolgozni. Amikor negyedik napon 
felhívott, és elmondtam, hogy még 

mindig szinte 40 fokos lázzal fek-
szem, elkezdte sorolni, hogy a vál-
lalattól meg azon kívül kik pályáz-
nak még az állásomra. A következő 
héten kénytelen voltam a betegla-
pomat eltépni, és visszatérni dol-
gozni” – mesélte egy termelésben 
dolgozó marosvásárhelyi hölgy. 
Szerinte a világjárvány változtatott 
a munkáltatók szemléletén, „hála 
a Covidnak, most mindenki fél a 
beteg alkalmazottól, hiszen egy ví-
rusos holnapra tíz embert is meg-
fertőzhet”.

„Ezelőtt három évvel ezért és 
egyéb tartozási »lehetőségeiért« 
már perelni készültem az álla-
mot, amikor a jogászok leállítot-
tak. Kiderítették, hogy a törvény 
értelmében a román állam – az 
áfa-visszatérítésen kívül – semmi-
re nem köteles késedelmi kamatot 
fizetni. Ez csak nekünk, állam-
polgároknak kötelességünk, az 

BETEGSZABADSÁG: A MUNKÁLTATÓK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA EGYARÁNT ELŐNYÖS LENNE A KOMPENZÁCIÓS RENDSZER BEVEZETÉSE

Ha fi zetni kell, „beteget jelent” az állam

A betegszabadságok kifi zetését szabályozná a módosítás
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állam meg akkor fizet, amikor 
éppen eszébe jut, és kedve tart-
ja” – mondta el a Krónikának Ba-
goly Miklós. A Kovászna megyei 
Kis- és Középvállalkozók Szö-
vetségének (ASIMCOV) elnöke 
ezzel megmagyarázta, az állam 
miért engedheti meg magának, 
hogy valósággal gúnyt űzzön az 
adófizetőiből. A háromszéki üz-
letember szerint Kolcsár Károly 
javaslata lényegében visszatérés 
a normalitásba, hiszen évekkel 
ezelőtt még működött a kompen-
zációs rendszer.

Az állam ne kompenzáljon, 
hanem fi zessen
Az egészségügyi minisztérium 
államtitkára, Vass Levente sze-
rint is értékelendő Kolcsár Ká-
roly törvénymódosító javaslata. 
A szakember egyetért politikus 
kollégája kezdeményezésével, ám 
ugyanakkor attól tart, bizonyos 
esetekben nehogy fordítva süljön 
el. Vass szerint a kompenzációs 
lehetőség „elkényelmesítheti” az 
államot, és abban az esetben sem 
fi zetne, ha rendelkezik anyagi 
fedezettel. Nagyszámú alkalma-
zottat foglalkoztató vállalatnál 
a törvénymódosító-tervezetnek 
mindenképpen jótékony hatása 
volna. De ott, ahol például mind-
össze két-három munkavállaló 
szerepel a fi zetési listán, akik kö-
zül az egyik huzamosabb időre 
betegszabadságra kényszerül, a 
kompenzációs lehetőség a tulaj-
donos zsebe ellen fordulna. „Azt 
kell elérnünk, hogy a biztosító-
pénztár, azaz az állam záros ha-
táridőn belül fi zessen. Ha nem is 
helyben, de 30, legfeljebb 60 na-
pos határidőn belül” – szögezte le 
az RMDSZ szakpolitikusa, hozzá-
téve, hogy az állami szerveknek 
nem lenne szabad visszaélniük 
hatalmi pozíciójukkal.

 » Kolcsár 
Károly azt 
szeretné, hogy 
a jogrend-vál-
toztatás révén a 
cégek mindaddig 
ne utalják az 
államkasszába 
az alkalmazott-
jaik bére után 
számított egész-
ségügyi bizto-
sítást, amíg a 
biztosítópénztár 
tartozása nem 
kompenzálódik.




