Román költségvetéstervezet: vágyálom helyett reális
tervezést!
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A romániai költségvetéstervezet tárgyában tartott sajtótájékoztatót Nagyváradon Zatykó Gyula, az
Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke és Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar
megyei elnöke.

Jelentős, közel három hónapos, késéssel készül elfogadni a költségvetés-tervezetet a román
kormány, s ennek komoly negatív hatásai lehetnek – hívta fel a mulasztásra a figyelmet Zatykó
Gyula. „Amíg nincs elfogadott költségvetés, addig az érintett intézmények sem tudnak megfelelően
tervezni. Ez különösképpen vonatkozik az önkormányzatokra. Egy ilyen mértékű késés fejre állíthat
mindent, ráadásul az európai uniós beruházások is késhetnek miatta. Románia kormánya számos
törvénytelenséget követett el a költségvetéstervezet kapcsán, s a pénzügyi felelősségről szóló
törvényt sem tartották be, hiszen már tavaly júliusban ismertetniük kellett volna a főbb pénzügyi
sarokszámokat” – hangsúlyozta Zatykó, aki rámutatott: a költségvetés megtervezésekor
alkalmazott adatok is hibásak voltak. „Tévedés azt gondolni, hogy tartható lesz a betervezett
5.5%-os növekedés. Ha azonban ezt nem sikerül megvalósítani, a bevételi oldalon hiány keletkezik,
utóbbit azonban csak 2.55%-ra becsülték. Ugyancsak tévedés az euró-lej árfolyam megbecsült
összege (4.6 lej/1 euró), valamint a tervezett lehívandó európai uniós források mértéke (8 milliárd
euró) is túlzó – ismerve a romániai realitásokat. Jó lenne, ha a román kormány nem a vágyálmait
fogalmazná meg a költségvetéstervezetben, hanem a realitás talaján maradna” – hangsúlyozta
Zatykó. A Néppárt alelnöke kitért a költségvetéstervezet helyi hatásaira is. „Egyértelműen
megállapíthatjuk, hogy ez a tervezet továbbra is a Bukarest-központú, centralizált politikát

támogatja. Nagyvárad esetében is jól látható, hogy első pillanatra bár úgy tűnhet,
többletforrásokból gazdálkodhat a város, a plusz bevételek mellett azonban olyan
többletkötelezettségeket (például a fogyatékkal élők és gondozóik szociális ellátását) róttak az
önkormányzatra, melyeknek köszönhetően a nagyváradi városvezetés 18 millió lejjel kevesebből
gazdálkodhat” – hívta fel a figyelmet Zatykó Gyula.
Csomortányi István kitért a költségvetéstervezet néhány konkrét elemére is, melyek joggal
váltottak ki közfelháborodást. „A 2019-es választások miatt megemelték a pártfinanszírozás
összegét, mely így immár 85 millió euró. Ebből a PSD saját magára 45 millió eurót fordíthat majd.
Brutális összegekről beszélünk, hiszen a pártok finanszírozására fordítható pénz így a költségvetés
0.4%-át teszi ki. Jól látható, ha magukról van szó, igen-igen bőkezűek a bukaresti döntéshozók.
Nem így a gyermekekkel és szülőkkel, hiszen a gyermeknevelési támogatás megemelését –
mondvacsinált okokra hivatkozva – nem támogatták, szemben a rossz börtönkörülményekért járó
támogatás összegével” – mondta Csomortányi. A Néppárt politikusa hozzátette: nyugdíjemelésre
csak szeptemberben lehet majd számítani, Románia északnyugati régiójában pedig ismét nem
kerülhet sor számos létfontosságú infrastrukturális fejlesztés megvalósítására. „A
Nagyvárad—Kolozsvár közti autópálya megépítése továbbra is csak vágyálom marad. Mindössze
egy 5 kilométeres szakaszra jut majd pénz. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a kormány által
támogatott megyei útépítések és fejlesztések rendre elkerülik a magyarok által is lakott vidékeket.
Mindezek fényében joggal mondhatjuk: a katasztrófakormány egy katasztrófaköltségvetést készül
elfogadni, melyből a romániai magyar közösség ismét nem nyer semmit. Épp ezért kérjük, ha
vannak még magyar képviselők a román parlamentben, ne szavazzák meg ezt a tervezetet” – zárta
mondandóját Csomortányi.
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