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hirdetések

A hivatalos bejelentés szerint a kormány július 29-i 
ülésének napirendjén szerepelt a lakossági hőenergia he-
lyi referenciaárainak bevezetésére vonatkozó 2006/36-os 
kormányrendelet egyes előírásainak módosítása. Menet  
közben azonban nem tudni miért, de lekerült a napi-
rendről, s a kormányülést követően Emil Boc kormányfő 
csupán érintőlegesen utalt arra, hogy az augusztus hónapi 
utolsó kormányülésen fogadnak el egy „komplett progra-
mot”. „A támogatás kvantumát átirányítjuk fűtési segély 
formájában azon személyek számára, akik arra valóban 
rászorulnak, azok számára, akik a legsérülékenyebbek és 
akik így nagyobb segélyben fognak részesülni” – mondta 
a kormányfő. Utalt arra is, hogy egy jogszabály-csomagról 
van szó, amelyet a közigazgatási és belügyminisztérium, 
a munkaügyi minisztérium, valamint a közpénzügyi 
minisztérium fog közösen kidolgozni. Nem tudni, hogy 
tulajdonképpen mit is takar „a jogszabály-csomag” fogal-
ma, de azt igen, hogy a munkaügyi miniszter nemrégiben 
arról beszélt, hogy mindennemű szociális segélyt a jövőben 
egyetlen és egységes keretbe foglalnak. Majd meglátjuk au-
gusztus végén, hogy mit is tartalmaz ez a csomag. De addig 
is: a szóban forgó kormányrendelet módosítását illetően a 
kormánykörökből kiszivárgott az, hogy mint olyan, meg-
szűnnek a távfűtés helyi referenciaárai, s következésképpen 
az annak előállítási költségeire fordított állami támogatás 
is. Ezekről egyébként a kormányrendelet 1-es, 2-es és 4-es 
szakaszai rendelkeztek. A referenciaár helyébe lép a helyi 
ár, amely megállapításában, illetve jóváhagyásában már 
nem lesz illetékességük a szabályozási közhatóságoknak, 
sem pedig az érintett minisztériumoknak. A szubvenció 
megszűnése okán pedig a szolgáltatók elesnek a 45 százalé-
kos támogatástól. A helyi árakat pedig úgy szabhatják meg 
a helyhatóságok, hogy abban szerepe legyen a helyi költség-
vetésből folyósított szubvenciónak is.

Álljunk meg itt egy percre. Az eddig érvényben lévő 
rendszer szerint egyrészt a már említett 2006/36-os kor-
mányrendelet értelmében az állami költségvetésből és 
a helyi költségvetésekből volt folyósíthatótámogatás 45, 
illetve 10 százalékos arányban. Ezenkívül az utólag mó-
dosított és kiegészített 2003/5-ös sürgősségi kormányren-
delet értelmében egyes lakossági kategóriák az egy csa-
ládtagra jutó jövedelem függvényében jogosultak voltak 
úgynevezett fűtéssegélyre (a közismert „fűtéspénzre”). Az 
állami és a helyi szubvenciónak gyakorlatilag haszonél-
vezője volt minden olyan család, amely távfűtéses tömb-
házban lakott. Nos, ez a szubvenció már gyakorlatilag 
megszűnt. A kormányfő által emlegetett „átirányítás” 
azt jelentené, hogy egyes jövedelmi kategóriák esetében 
megnőne a fűtési segély kvantuma.

Végezzünk egy virtuális számítást: ha eltűnik a 45 
százalékos állami költségvetési támogatás, akkor az egy 
családtagra jutó jövedelem felső határát 900 lejre kellene 
emelni. Ezzel szemben a kormányfő nemrégiben 850 lejt 
emlegetett. Legyen 850 vagy akár 900 lej, de ezen érték-
határon felül már nem lesz segély, amely azt jelenti, hogy 
azok a családok, amelyek esetében az egy családtagra jutó 
jövedelem meghaladja a 850 lejt, az eddiginél legalább 45 
százalékkal többet fognak fizetni a fűtésért és a meleg ví-
zért, mint eddig. Másrészt azok a családok, amelyek eseté-
ben a szóban forgó értékhatár alatt van az egy családtagra 
jutó jövedelem, amennyiben nem emelkedik meg a fűtés-
segély kvantuma, ugyancsak többet fognak fizetni, mint 
eddig. Következésképpen a teher egy része áthelyeződik a 
családok vállára, és ez kikövetkeztethető abból is, hogy a 
kormány szándékai szerint évi viszonylatban az állami 
szubvenció megszüntetése eredményeként a költségvetés 
kiadási oldalán 700 millió lejt spórolnának meg. Ezt a 
700 millió lejt valakiknek vállalniuk kell, pontosabban át 
kell vállalniuk. Van némi vigasztalás is: a földgáz ára a la-
kossági fogyasztás esetében a jövő esztendő áprilisáig nem 
módosulhat, azaz nem emelhető meg. 

Hogy mit hoz a jövő, egyelőre nehéz lenne megjósol-
ni. Amit tudni lehet, az az, hogy országszerte megugrott 
a távfűtésről leválni szándékozók száma. Pontosabban 
felerősödött ez a folyamat, mert az nem most kezdődött: 
1996-ban országos viszonylatban még 300 helységben lé-
tezett távfűtési rendszer, ma ezek száma 108 körül van, 
ugyanakkor a 8,2 millió lakásból jelenleg csak 1,54 mil-
lió van rácsatlakoztatva a távfűtési rendszerre. A minap 
napvilágot látott még egy számadat: országos viszony-
latban a távfűtési rendszer (beleértve a hőközpontokat 
is) korszerűsítése hatásfokának a növelése, s ezzel egyi-
dejűleg a hőenergia- és a melegvíz-előállítási költségeik 
jelentősebb arányú csökkentése 5 milliárd lejes beruhá-
zást igényelne. Ez a pénzösszeg nem áll rendelkezésre. 
Az is igaz viszont, hogy az ország számos helységében az 
utóbbi esztendők során sikerült előbbre lépni a hálózat 
korszerűsítése tekintetében. A szakemberek szerint gon-
dot okozhat továbbá az is, hogy a leválások okán egyes 
hőközpontok túlméretezettekké váltak. Amint már em-
lítettük, a jövőt illetően nehéz lenne kirajzolni egy meg-
nyugtató képet. És nem nevezhető megnyugtatónak pél-
dául a csíkszeredai Goscom igazgatójának az a bejelen-
tése, miszerint „mindent megtesznek, ami módjukban 
áll, hogy Csíkszeredában ne dráguljon a gigakalória”. 
Miben is áll az a „minden”, illetve miként és hogyan? 
Van-e egyáltalában kézzelfogható garancia arra nézve, 
hogy valóban nem fog megdrágulni a gigakalória.

Hőségben... a hőenergiáról

  JEGYZET n Hecser Zoltán

David Cameron brit miniszterel-
nök tegnap felszólította a rendőr-
séget, „minden szükséges lépést” 
tegyen meg azért, hogy helyreál-
lítsa a rendet Nagy-Britanniában, 
ahol már negyedik napja tartanak 
a zavargások. „Kockáról kockára 
azonosítják a bűnözőket, és le 
fogják őket tartóztatni” – mondta 
David Cameron.

hírösszefoglaló

„Vissza kell vágnunk, az 
ellencsapás már úton 
van” – jelentette ki a 

brit miniszterelnök a négy napja 
tartó nagy-britanniai zavargások-
ról. David Cameron a kormány 
rendkívüli bizottságának, a Cobra 
csoportnak az ülése után azt mond-
ta, hogy minden lépésükkel a rend 
visszaállítására törekszenek – szá-
molt be a BBC. A kormányfő azt 
is hozzátette, intézkedtek, hogy 
vízágyú is legyen készenlétben 24 
órán belül.

Kedd éjszaka a Londonban ki-
tört zavargások átterjedtek Man-
chesterre, Salfordra, Liverpoolra, 
Nottinghamre és Birminghamre, 
ahol a randalírozók boltokat fosz-
tottak ki és gyújtottak fel. Birmin-
ghamben három férfi meghalt, ami-
kor elütötték őket autóval, miköz-
ben a tulajdonukat védték. 

Cameron elmondta azt is, fel-
hatalmazta a rendőrséget, tegyen 
meg „minden szükséges lépést”, 
hogy helyreállítsa a rendet. „A na-
pok óta tartó erőszak egyszerűen 
elfogadhatatlan, és meg fogjuk ál-
lítani. Nem engedjük, hogy a féle-
lem uralja az utcákat” – jelentette 
ki Cameron. A legrosszabb arcát 
látták az országnak, de a legjob-
bat is – utalt azokra az emberekre, 
akik a Facebookon csatlakoztak a 
romeltakarító akciókhoz. A mi-
niszterelnök elmondta, hogy a 
rendőrség folytatja a letartóztatá-
sokat, ugyanis a térfigyelő kame-
rák felvételei bizonyítékként szol-
gálnak a rendzavarók ellen. 

„Meglepően jól 
szervezett fosztogatók”
A brit rendőrség szerint a fosz-

togatók meglepően szervezettek 
és nagyon koordináltan mozog-
nak a városokban. A Telegraph 
nyilvánosságra hozott egy felvé-
telt, amin a manchesteri maffia 
főnökével egyeztetnek. Manches-
ter egyik leghírhedtebb gengsz-
tere cseverészett a zavargókkal, 
látható egy, a Telegraphon közölt 
videón. A felvételen nem hallat-
szik, hogy miről beszélgetnek, 
vagy hogy a maffiavezér, Dominic 
Noonan utasításokat osztogat-e 
az amúgy a rendőrség szerint fel-
tűnően jól szervezett fosztoga-
tóknak. Dominic Noonan és fi-
vére, Desmond „Dessie” Noonan 
Manchester leghírhedtebb bűnö-
zőcsaládjának aktuális vezetői. 
Noonant több mint negyvenszer 
ítélték el, egyebek mellett fegy-
veres rablásért, rendőr bántalma-
zásáért, lőfegyver birtoklásáért, 
szökésért és csalásért, eddig 22 
évet ült. Noonannek több ban-

dagyilkossághoz is köze lehet, 
de ezek egyikét sem sikerült rá-
bizonyítani. A Noonan-család a 
90-es évek legelején vette át a ha-
talmat Manchesterben, a Cheetham 
Hill-i bandát vezető „Fehér Tóni” 
Johnson meggyilkolása után. Do-
minic urduul is beszél, ezért a vá-
ros pakisztáni közösségével is jó 
viszonyt alakított ki.

Összefogás a randalírozók
elűzésére
Sokkolta és felháborította az 

embereket a Nagy-Britannián át-
söprő zavargási hullám, több lon-
doni városrészben önkéntesek ta-
karítják a fosztogatások nyomait 
a viszonylagos nyugalomban telt 
éjszaka után. Sokakat felhábo-
rított az az interneten közzétett 
videó, amelyen egy megsérült fiú 
ül az utcán, néhány randalírozó 
felsegíti, majd átkutatják a háti-
zsákját, és ellopnak tőle valamit. 
Más képeken az látható, hogy 
gyanútlan járókelőket arra utasí-
tanak, vegyék le a ruháikat, hogy 
elvehessék azokat. Ugyancsak 
nagy nyilvánosságot kapott az 
az eset, amelyben egy középko-
rú férfit vertek meg Ealingben, 
elvették a tárcáját és a mobilte-
lefonját, majd sorsára hagyták. 
„A férfit jelenleg gépek tartják 
életben” – közölte a rendőrség. 
A Daily Mail szerkesztője, Nicole 
Mowbray arról számolt be, hogy 
12 éven aluli gyerekek egy cso-
portja kövekkel dobálta meg, mi-
közben hazafelé tartott. A gyere-
kek azt kiabálták neki, hívja csak 
a rendőrséget, úgysem jönnek. A 
The Independent azonban arról 
ír, hogy a főváros egyes részein a 
helyiek sikerrel védték meg ma-
gukat a fosztogatókkal szemben. 
Whitechapelben, ahol London 
legnagyobb bangladesi közössége 
él, a mecsetben az esti imára össze-
gyűlt fiatalok elkergettek 70 álar-
cot viselő randalírozót, Notting 
Hillben pedig egy étterem sze-
mélyzete késekkel felfegyverkezve 
védte meg a vendégeiket.

DaviD CameroN ígéri

Az ellencsapás úton van
Közösségi oldalakon 
szervezik a takarítást

A rendőrség a napokban gyakran 
panaszkodott arra, hogy a fosz-
togatók a közösségi weboldala-
kat használják az egymás közötti 
kapcsolattartásra. Ugyanezeket 
az eszközöket azonban a fővá-
ros több részén arra használták, 
hogy takarítóakciókat szervez-
zenek. Több száz önkéntes csat-
lakozott a felhívásokhoz, hogy 
nekilássanak eltüntetni a zavar-
gások nyomait. A legnagyobb 
csapat Clapham Junctionban 
gyűlt össze, ahol több mint 500 
bankár, tanár, ingatlanügynök, 
hallgató és mások segítettek a 
helyieknek visszatérni a régi ke-
rékvágásba. Sokan szabadságot 
vettek ki, hogy részt vehessenek 
az akcióban.


