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Célkeresztben az építőanyagok 
drágulása
Ludovic Orban, a Nemzeti Liberá-
lis Párt és a képviselőház elnöke 
sürgősségi rendelet elfogadására 
kérte a kormányt az építőanyagárak 
robbanásszerű növekedése miatt. 
A politikus szerint az építkezések 
kivitelezési szerződéseit a munkála-
tok reális árához kell igazítani, mert 
fennáll annak a kockázata, hogy az 
építőanyagok drágulása miatt az 
építkezési vállalkozások nem tudják 
elvégezni a munkálatokat az eredeti 
szerződésben megállapított áron, 
így sok építőtelep bezárhat. Orban 
csütörtökön elmondta, a parlamenti 
vakáció miatt a kormánytól kérte, 
hogy sürgősségi rendelettel tegye 
lehetővé az építkezési szerződések 
módosítását a munkálatok reális árát 
tükröző okirattal. „Ha az építkezési 
szerződéseket nem igazítják az épí-
tőanyagok drágulása miatt megnö-
vekedett kivitelezési költségekhez, 
fennáll a veszély, hogy az építkezések 
le fognak állni. Egyetlen építkezési 
vállalkozás sem engedheti meg magá-
nak, hogy veszteségesen dolgozzon” 
– fogalmazott Ludovic Orban.
 
Kiigazítják a szociális 
segélyek értékét
Közel két évtizedes stagnálás után 
nőhet a szociális támogatások ösz-
szegét meghatározó szociális referen-
ciamutató értéke, miután érvénybe 
lépett a mutató évenkénti automati-
kus kiigazítását előíró törvény. Klaus 
Iohannis államfő által kihirdetett 
jogszabály értelmében minden év 
márciusának első napján az előző 
évre számolt infláció átlagának meg-
felelően kiigazítják a mutató értékét. 
Első alkalommal ez 2022. március 
elsején történik majd meg. Ez a 
szociális segélyek értékére lesz majd 
hatással, növekedni fognak, ugyanis 
azokat – elsősorban a munkanélkü-
li-segélyt, illetve a fűtéstámogatás 
összegét – a szociális referenciamu-
tató alapján számítják ki. Ez utóbbi 
megalkotása óta nem változott, így 
majdnem két évtizede stagnál a 
munkanélküliségi segély értéke is, 
ami emiatt azóta jelentősen elértékte-
lenedett. Amint arról beszámoltunk, 
a legkisebb értékű munkanélküli-se-
gélyt, az 500 lejben meghatározott 
szociális referenciamutatónak az 50 
százalékát, azaz havonta 250 lejt a 
tanulmányaikat frissen befejezett 
fiatalok kapják.

AZ ÁLLAMI KINCSTÁRBÓL IGÉNYELHETNEK KÖLCSÖNT A ROMÁNIAI ÖNKORMÁNYZATOK

„Pótmotor” a helyi beruházásokhoz
Hatékony eszköznek nevezték a 
Krónika által megkeresett polgár-
mesterek a Cîţu-kabinet által szerdán 
elfogadott rendeletet, ami lehetővé 
teszi a helyi önkormányzatok szá-
mára, hogy kedvező kamat mellett 
kölcsönt vegyenek fel az államkincs-
tártól. „Ezek a kölcsönök nagy beru-
házásokra nem alkalmasak, inkább 
arra jók, hogy betömjék a lyukakat” 
– fogalmazta meg az egyik elöljáró.
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A z anyagilag túlterhelt önkormány-
zatoknak nyújt segítséget a kor-
mány. Florin Cîţu miniszterelnök 

bejelentette, hogy az általa vezetett ka-
binet egy szerdán elfogadott sürgősségi 
rendelettel lehetővé tette az önkormány-
zatok számára, hogy kölcsönt vegyenek 
fel az államkincstártól. Hozzátette, a 
hitelt 3-tól 5 évig terjedő futamidőre, a 
futamidő függvényében 1 és 1,5 százalék 
közötti kamattal vehetik fel a helyhatósá-
gok. „Ezt a sürgősségi rendeletet már na-
gyon várták az önkormányzatok” – húzta 
alá a kormányfő. Az intézkedést amúgy 
már májusban bejelentette Cseke Attila 
fejlesztési miniszter, aki akkor azt mond-
ta, a hitelekre azért van szükség, hogy 
az önkormányzatok biztosítani tudják az 
európai uniós fi nanszírozású beruházá-
sokhoz szükséges önrészt.

Korodi: jó eszköz
„Egyértelmű, hogy az önkormányzatok 
pénzügyi szempontból túlterheltek, en-
nek az ellensúlyozására eszközökre van 
szükség, a banki szektor pedig nem min-
dig tud megfelelően reagálni” – értékelt 
csütörtökön a Krónika megkeresésére 
Korodi Attila, Csíkszereda polgármeste-
re. Véleménye szerint az államkincstártól 
igényelhető pénz stabil hitelrendszert je-
lent, a kamatok a szabadpiac alsó értékén 
vannak. Mint mondta, Csíkszeredának 
nincs hitele, ezzel az eszközzel is megfon-
toltan bánnak, elvégzik a saját pénzügyi 
elemzéseiket, és azok alapján döntenek 
arról, hogy vesznek-e fel kölcsönt az ál-
lamkincstártól vagy sem. „Ez egy jó esz-
köz, elemezni fogjuk a lehetőséget, ho-
gyan tudnánk hasznosítani, hiszen nagy 
volumenű projektjeink vannak, és elő kell 

teremteni az összegeket a társfi nanszíro-
zásra” – mutatott rá a polgármester. Je-
lezte egyúttal, Csíkszeredának több saját 
költségvetésű projektje van, ezért minden 
forrásra, így a kormányzati pénzekre is 
szükség lesz, hogy egyensúlyban tudják 
tartani a kiadásokat és a bevételeket.

Ilyés: hatékony eszköz, 
de nem egy csoda
„Egyszerű és hatékony eszköz az állam-
kincstári hitel, de nem hoz lényeges válto-
zást az önkormányzatok tevékenységébe” 
– fogalmazta meg eközben kérdésünkre 
Ilyés Gyula, a Szatmár megyei Vetés köz-
ség polgármestere. Mint részletezte, ez a 
lehetőség nem esik ki az általános ren-
delkezések hatálya alól, melyek az önkor-
mányzatok eladósodottsági szintjét szabá-
lyozzák, így minden település vezetésének 
komolyan meg kell fontolnia, mire vesz fel 
hitelt. „Ezek a kölcsönök nagy beruházá-
sokra nem alkalmasak, inkább arra jók, 
hogy betömjék a lyukakat. Ha gyorsan el 
kell indítani  egy uniós pályázatból vagy 
a Helyi Fejlesztések Országos Programja 
(PNDL) által fi nanszírozott beruházást, le 
kell szerződni és fi zetni kell a cégnek, mi-
előtt az uniós vagy a kormánypénz megér-
kezik, akkor valós segítség egy gyors hitel” 
– sorolta Ilyés Gyula.

Hozzátette: a helyi fejlesztési programo-
kat az éves költségvetési szint mértékéig 
fi nanszírozzák, a pénz általában augusz-
tus-szeptemberben elfogy. Ilyenkor a beru-

házást elkezdő cégek nem állhatnak le, jó, 
ha beszáll az önkormányzat, akár hitelből 
is, mert így nagy eséllyel határidőre elké-
szül a munka. „A folyamat során kialakul-
nak rendellenességek, ezeket a helyzete-
ket hivatott orvosolni az államháztartásból 
felvehető hitel. Pótmotor, amit az emelke-
dőn be lehet kapcsolni, hogy segítsen, 
amíg egyenesbe kerül az út” – mondta a 
polgármester.

Ilyés Gyula szerint amúgy ezt a lehető-
séget nem fogja sok önkormányzat igény-
be venni, úgy gondolja, hogy például a 
nagyvárosok szinte soha nem élnek ez-
zel. „Egy nagyvárosban nagy összegek-
kel dolgoznak, nagy beruházásokat vé-
geznek, ezeket általában úgy indítják el, 
hogy megvan a pénzügyi háttér, belekal-
kulálva azt is, hogy az uniós fi nanszíro-
zások, a PNDL-pénzek később érkeznek. 
A községeknél, kisebb városoknál szá-
míthat, hogy hirtelen elő tudnak terem-
teni egy kisebb összeget, ki tudnak fi zet-
ni egy kivitelezőt, és nem kell leállítani 
a munkát. Ez a lehetőség benne van a 
helyi pénzügyek törvényében, általában 
az év második felében különítenek el 
erre keretet, az előnye az egyszerűsített 
procedúra, nem kell bankokat meghív-
ni, egyeztetni, hanem csak benyújtják a 
dokumentációt, és ha rendben találják, 
utalják a pénzt. Nem forradalmasítja az 
önkormányzatok tevékenységét, nem 
egy csoda, de egy hasznos eszköz” – ösz-
szegezte Ilyés Gyula.

Eszközt kaptak arra az önkormányzatok, ha gyorsan pénzre lenne szükségük
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