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Év végi anyagi gondok
Ismét pénz nélkül maradtak a gyermekvédelmi igazgatóságok

SI MON V I R ÁG,

S Z É C H E LY I S T VÁ N

Már múlt hónapban elfo-
gyott a pénze a Hargita 
Megyei Szociális és Gyer-

mekvédelmi Igazgatóságnak, az 
intézmény csak a megyei tanácsnál 
történt pénzátcsoportosítás révén 
tudta kiadni a szociális és gyer-
mekvédelmi rendszerben dolgozó 
alkalmazottak béreit. „Múlt hó-
napban kaptunk egy kisebb kiegé-
szítést, hogy tudjuk a nettó béreket 
kiutalni, de az adókat már nem 
tudtuk kifi zetni” – közölte Elekes 

Zoltán, a megyei szociális és 
gyermekvédelmi igazgató-
ság vezetője. Az intézmény 
a megyei tanács újabb költ-
ségvetés-kiegészítésének 
köszönhetően ismét pénz-
hez jutott a napokban – 4,7 
millió lejt kaptak a megyei 
önkormányzat költségve-

téséből –, abból kifi zették 
az októberi adóterheket és az e hó-
napban esedékes nettó fi zetéseket. 
„Most várjuk, hogy valaki – a kor-
mány vagy a megyei tanács – még 
adjon, hogy ki tudjuk fi zetni az 
adóelmaradást, majd a decemberi 
béreket és számlákat. Decemberre 
mindenképpen kellene kiegészítés” 
– fogalmazott Elekes Zoltán.

A megelőzésre nincs 
finanszírozás

A szociális és gyermekvédelmi igaz-
gatóságok költségeit 90 százalékban 
az állam, 10 százalékos arányban 
pedig a megyei tanácsok fi nanszí-
rozzák. Az állami 90 százalék azon-
ban a valóságban a kiadásokat csak 
mintegy 70 százalékban fedezi, 
ugyanis több alapvető fontosságú 
szolgáltatásnak nincs megállapított 
ára, így azokra nem is kapnak pénzt 
az igazgatóságok. Ugyanakkor a 
meglévő árakat is aktualizálni kel-
lene a drágulások miatt. „Vannak 
olyan szolgáltatások, amik nincse-
nek belefoglalva a fi nanszírozásba. 
Nemcsak kimondottan a gyerekott-
hont kellene fi nanszírozni, hanem 
az egyéb szolgáltatásokat is, mint 
amilyen az örökbeadás vagy az 
esetmenedzsment, hiszen ezeken 
is rengeteg kolléga – szociális mun-
kások, pszichológusok – dolgozik. 
Nem minden gyermek kerül be a 
gyermek otthonba, akikkel mi dolgo-
zunk, hál’ istennek, hiszen éppen az 

a cél, hogy dolgozzunk ezekkel a csa-
ládokkal, megoldásokat keressünk, 
megelőzzük, hogy gyermekotthon-
ba kerüljön a gyermek, és ezekre a 
szolgáltatásokra is kellene költséget 
biztosítani. Ezeknek nincs megálla-
pított költsége, így a 90 százalékos 
állami fi nanszírozás a valóságban 
70 körüli” – magyarázta a megyei 
szociális és gyermekvédelmi igaz-
gatóság vezetője. Megjegyezte, az 
állam úgy kezeli az említett költsége-
ket, hogy azokat a megyei tanácsok 

kell fi nanszírozzák, ha viszont ez 
így történne, akkor az utóbbiak által 
biztosított részfi nanszírozás aránya 
10 százalékról 20–30-ra nőne. Az a 
gond, hogy a gyermekvédelmi rend-
szer a kormány és a megyei tanácsok 
közé került, és állandó viták tárgyá-
vá vált, hogy melyik mit kell fi nan-
szírozzon – véli Elekes Zoltán, aki 
szerint az évek óta fennálló problé-
mára az volna a végleges megoldás, 
ha a szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságok teljes tevékenységét 
állami pénzből fi nanszíroznák, úgy, 
ahogyan az az egészségügyi vagy az 
oktatási rendszerben történik. Más-
részt pedig aktualizálni kellene a ki-
adások költségeit is, hiszen nagyon 
megdrágult minden, legfőképpen az 
energiaárak, de emelkednek az élel-
miszerárak is – fűzte hozzá az intéz-
mény igazgatója. A megyei szociális 

és gyermekvédelmi igazgatóság az 
állami tartalékalapból vár költségve-
tés-kiegészítést, hogy tudják fi zetni 
az év hátralévő részében a béreket, 
fenntartási és ellátási költségeket.

Havonta araszolgatva 
nem lehet tervezni

Noha még nem fordult elő olyan 
eset, hogy a Maros Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igazgató-
ság alkalmazottai ne kapják meg 

időben a fi zetésüket, olyan már 
volt, hogy késve kapták meg egyéb 
juttatásaikat a bizonytalan anyagi 
helyzet miatt – mondta a Székely-
hon érdeklődésére Miklea Hajnal, 
az igazgatóság vezetője. Mint ki-
fejtette, a gondok bő három éve 
kezdődtek, hiszen a megszokott-
nál később fogadták el az éves és 
a megyei költségvetéseket, és csak 
áprilisban derült ki, hogy mek-
kora összeg áll rendelkezésükre. 
Általában nyolc hónapra elegendő 
a költségvetésük, nem egy egész 
évre, ahogy természetes lenne. Így 
szeptembertől már fi gyelniük kell 
az országos költségvetés-kiegészí-
téseket, hogy adnak-e pénzt az in-
tézmények fenntartására vagy sem. 
Idén különösen nagy gondot jelent, 
hogy nincs kormány, így nem tud-
ni, november végén lesz-e költség-

vetés-kiegészítés. Ha az állam nem, 
akkor Maros megyében a megyei 
tanács mindig kiutalta az igazgató-
ságnak a fi zetésekre és a fontosabb 
kiadásokra szükséges összegeket, 
remélhetőleg idén is így lesz – bi-
zakodik Miklea Hajnal. „Sajnos a 
beutaltak napi ételadagjára bizto-
sított 16,6 lej – ami 2019 óta nem 
nőtt – már rég nem elég, hiszen az 
alapélelmiszerek nagyon megdrá-
gultak. Ha év elején megkötöttünk 
egy szerződést egy húsfeldolgo-
zóval, remélve, hogy egész évben 
ugyanazon az áron tudja biztostani 
az alapanyagot, már menet közben 
jelezte, hogy ez lehetetlen, annyira 
megnövekedtek az árak. Aggoda-
lommal várjuk, hogy mekkorák 
lesznek a villany- és gázszámlák. 
Év vége felé egyik költségvetés-ki-
egészítéstől a másikig tervezünk, 
törlesztünk. A fi zetések kiutalá-

sával eddig nem volt gond, de az 
megtörtént, hogy különböző jutta-
tásokat később tudtunk kifi zetni. 
A számlákat is törleszteni tudtuk 
mindeddig. De így, egyik hónap-
ról a másikra araszolva nem lehet 
tervezni, nem lehet a szolgáltatók-
kal több hónapra szóló előnyösebb 
szerződéseket kötni” – fogalmazott 
az igazgatóság vezetője.

Maros megyében 1500 kisko-
rú tartozik a gyermekjogvédelmi 
rendszerbe, egy részük családi tí-
pusú házakban él, mások hivatá-
sos nevelőszülőknél vagy család-
tagoknál vannak elhelyezve. Az 
idős-, illetve szociális otthonok-
ban ezernél több felnőtt gondozott 
él Maros megyében.

A drágulások miatt aggódva 

várják a gáz- és villanyszámlákat 

is a központokban

▴  K É P Ü N K I L L U S Z T R ÁC I Ó.
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Hová vihetők a lejárt 
gyógyszerek?
Székelyudvarhely Megyei 

Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala több éve működteti 

azt a szolgáltatást, amely 

által a háztartásokban 

felgyűlt, lejárt szavatosságú 

gyógyszereket, gyógyszer-

készítményeket lehetőség 

van felelősségteljesen leadni 

– közli az intézmény. A város 

területén a Geránium, a Pilula, 

a Depovit, a Réka, a Csipke-

bogyó, a Szabó, a Donna és a 

Tünde gyógyszertár csatlako-

zott a programhoz. A Catena 

gyógyszertár saját költségén 

vállalja a lejárt gyógyszerek 

gyűjtését és megsemmisíté-

sét. A speciális elszállítást 

igénylő lejárt gyógyszerek 

fuvarozási és megsemmisítési 

költségeit a város finanszí-

rozza. A programhoz való 

csatlakozás lehetősége nyi-

tott bármelyik gyógyszertár 

számára.

Helyesbítés
Tegnapi lapszámunkban meg-

jelent, Kormánytámogatás 

távfűtésre című cikkünkben 

tévesen írtuk a székelyud-

varhelyi távhőszolgáltató 

vállalat vezetőjének a nevét. 

Az Urbana Rt. vezérigazgatója 

Hadnagy Gábor. A tévedésért 

elnézést kérünk.

Közös koncert 
Marosvásárhelyen
November 25-én 19 órától a 

marosvásárhelyi kultúrpalota 

nagytermében a csíkszeredai 

Ineffable zenekar a Marosvá-

sárhelyi Állami Filharmónia 

szimfonikus zenekarával 

együttműködésben Ineffable 

Symphonic Jazz címmel ad 

koncertet, a Marosvásárhelyi 

Állami Filharmónia a ForFun 

Egyesülettel közös szervezé-

sében. A műsorban a zenekar 

két albumának dalai szere-

pelnek Lukács Márton Örs, a 

zenekar zongoraművészének 

hangszerelésében, Remus Ga-

ma karmester vezényletével.

Színházi előadás 
Gyergyószentmiklóson
A gyergyószentmiklósi Figura 

Stúdió Színház november 

19-én, pénteken 19 órától a 

Kövekkel a zsebében című 

színművet játssza Gyergyó-

szentmiklóson, a Művelődési 

Központban. Az előadásra 

kizárólag QR-kóddal ellátott 

oltásigazolással vagy a fer-

tőzésen való átesést igazoló 

dokumentummal rendelkező 

személyek belépése enge-

délyezett. Helyfoglalás és 

információk a 0752-227011-es 

telefonszámon vagy az org@

figura.ro e-mail-címen igé-

nyelhetők. Online jegyvásár-

lás: figura.biletmaster.ro.

• R ÖV I D E N 

• Éppen azokra a szolgáltatásokra nem kapnak finanszírozást a gyermekvédelmi 
és szociális igazgatóságok, amelyekkel megelőzhetik, hogy a különböző szociális 
problémák által érintett gyerekek gyermekotthonba kerüljenek. Ezeknek a szolgál-
tatásoknak nincs megállapított áruk, ezért nem kapnak ilyen célra pénzt a megyei 
igazgatóságok, amelyeknél minden esztendőben felerősödnek a pénzhiány jelen-
tette gondok az év utolsó negyedében. Ezúttal sem történt másként: Hargita és 
Maros megyében is költségvetés-kiegészítésre várnak a szociális igazgatóságok.




