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hirdetés

Csak három város kapott nagyobb keretet

Hőszigetelés: 
Csík sze reda az élvonalban

országos viszonylatban Csík-
szereda negyedik helyen áll 
a tömbházak hőszigetelésére 
biztosított költségvetési keret 
mértékét illetően. Az országban 
viszont számos olyan település 
van, ahol a jelenlegi tempóban 
50 év alatt sem fejezik be a hő-
szigetelést.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Régiófejlesztési és Turisz-
tikai Minisztérium adatai 
szerint az idén országos 

viszonylatban 150 millió lejes 
költségvetési keretet biztosítottak 
a tömbházlakások energetikai ha-
tásfokának növelésére, azaz a köz-
ismert hőszigetelési programra. 
Abból 94 helység részesült, bele-
értve a főváros 6 kerületét is, 26,4 
százaléka – azaz közel 40 millió 
lej – pedig a fővárosnak jutott.

A vidéki települések közül 
az első helyre Kolozsvár került 
közel 8,6 millió lejjel, a második 
Târgovişte 6,9 millió lejjel, a har-
madik Sepsiszentgyörgy 6,2 mil-
lió lejjel, a negyedik-ötödik Csík-
szereda és Ploieşti 5-5 millió lejjel. 
Nagy érdem Csíkszeredának ez a 
helyezése, és azt sem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy megelő-
zött egyes fővárosi kerületeket 
is. Nem véletlenül jött ez össze a 
megyeszékhelynek, ugyanis már 
a program beindulása óta élénk 
érdeklődés mutatkozott iránta, 
a városvezetés is következetesen 
és energikusan foglalatoskodott, 
odatéve a maga részét is e program 
gyakorlatba ültetésével. Egyéb-
ként Csíkszeredán kívül más 
megyénkbeli helységek is része-
sültek a már említett költségvetési 

keretből. Borszék közel 655 ezer 
lejjel, Gyergyószentmiklós közel 
288 ezer lejjel, Székelyudvarhely 
pedig 288 ezer lejjel. 

Ahogy az lenni szokott, ennek 
a programnak az idei felfuttatása 
sem volt bizonyos felhangoktól 
mentes – például amiatt, hogy 
a fővárosi kerületek között igen 
jelentős eltérés mutatkozik a 
költségvetési keretből juttatott 
összegek tekintetében. Egyes pol-
gármesterek kifogást emeltek, azt 
állítva, hogy részrehajlás történt, 
mi több, Andrei Chiliman, az 1. 
kerület polgármestere júliusban 
az Európai Bizottság illetékes 
igazgatóságához is beadvánnyal 
fordult. Lehet, hogy van némi iga-
za, mert míg az 1. kerület, amely-
nek polgármestere liberális párti, 
2,5 millió lejben részesült, addig a 
3. és a 6. kerület 10,3, illetve több 
mint 10,4 millió lejben. Nos e két 
kerület élén valóban kormánypár-
ti polgármester áll. 

A minisztérium illetékesei 
elemzést végeztek, s arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy eseten-
ként nagy az eltérés a munkálatok 
értékének tekintetében, illetve 
véleményük szerint egyes helysé-
gekben indokolatlanul magasak 
voltak a költségek. Erre is szüle-
tett egy válasz. A minisztérium-
ban az egy tömbházlakásra jutó 
költségeket hasonlították össze, 
s ez állítólag helytelen, mert cél-
szerűbb és indokoltabb lenne az 
1 négyzetméterre jutó költségek 
összehasonlítása, ugyanis a kü-
lönböző tömbházak esetében 
nem egy és ugyanaz a „becsoma-
golandó” lakások felülete. 

A szóban forgó program 
többéves, 2020-ig nyúlik ki. 

Hogy ez alatt az időszak alatt si-
kerül-e az összes romániai érintett 
tömbházlakást szigetelni, arra 
nehéz lenne választ adni. Azon-
ban valószínűsíthető, hogy nem. 
Egyrészt amiatt, hogy már 2012-
ben az állami költségvetésből erre 
a célra fordítandó pénzalapok 
összezsugorodására lehet számí-
tani. Ez következtethető ki abból 
is, hogy a kormány egyre inkább 
szorgalmazza az államilag garan-
tált hitelezés révén a lakosság ál-
tal finanszírozott hőszigetelést, 
amely keretében a kamat egy része 
szubvencionált.

Ilyen összefüggésben utalha-
tunk arra, hogy Emil Boc kor-
mányfő a minap hangsúlyozta: 
előtérbe kell helyezni ezt a finan-
szírozási rendszert/lehetőséget. 
Azt is hozzáfűzte, hogy „abban 
a pillanatban, amikor az lehetővé 
válik, az európai alapokból jelen-
tős részt fogunk átutalni ennek 
a programnak a fenntartására”. 
Azaz egyelőre erre a célra a kor-
mánynak nemigen áll rendelkezé-
sére pénzalap.

Másrészt pedig amiatt, hogy 
ha számos helységben az eddigi-
ekhez hasonló ütemben halad a 
hőszigetelés, akkor még 50 esz-
tendő sem lesz elegendő annak 
befejezésére. A becslések szerint 
Bukarestben például 57 eszten-
dőre lenne szükség. Egyébként 
országos viszonylatban az 50 év-
nél régebb épült tömbházak az 
összállománynak 25 százalékát 
teszik ki, a 40–50 éve épültek 
28 százalékot, a 20–40 évvel ez-
előttiek 37 százalékot, a 20–10 
évvel ezelőttiek 2 százalékot, a 
utóbbi 10 évben épültek pedig 
3 százalékot. 

Tömbházlakást szigetelő munkások Csíkszeredában. Jól haladtak fotó: mihály lászló

Drágul a fűtés – ez az a mondat, amit senki sem szeret hallani, fő-
ként őszi időszakban. Ennek ellenére évről évre elhangzik. A mostani 
drágulásnál azonban nem az előállítási ár az, ami megnő, hanem a fű-
tés árába épített segélyt vonta meg a kormány. Nem is volt logikus, hogy 
gazdag és nincstelen egyaránt állami segélyben részesüljön a fűtésére. El-
viekben eddig el is lehet fogadni a kormány logikáját. De érdekes módon, 
míg az erőforrások feletti rendelkezés esetében alig lehet milliméterről 
milliméterre kicsikarni a decentralizációt, addig a felelősség szempontjá-
ból pillanatok alatt működik az önkormányzatokra való leosztás. A kor-
mány egyszerűen megvonta az említett támogatást, de kijelentette, hogy 
ezt nem megszünteti, hanem átruházza az önkormányzatok jogkörébe. 
Döntsenek ők arról, hogy mekkora szubvenciót adnak (olyan kiadás, ami 
eddig nem őket terhelte). Természetesen forrást nem rendeltek Bukarest-
ben ehhez, csak a helyi tanácsokra irányították a figyelmet. A lakók ne 
a kormányra haragudjanak, hanem a polgármesterekre, ha nem szub-
vencionálják a fűtést. Mert elvileg megtehetnék, ha akarnák. Szerintem 
Romániában nincs olyan polgármester, amelyik ne akarná. De szerin-
tem olyan polgármester sincs, amelyik tudná. Akkora összegekről van szó, 
amelyeket a hivatalok talán akkor sem tudnának előteremteni, ha akar-
nák. Vagyis ha leállítanának a városokban minden beruházást, minden 
munkálatot, még a banális kátyúzásokat is, akkor sem lenne erre pénz. A 
döntést azonban a helyi tanácsokban kell meghozni, a következményeket 
meg hajlamosak vagyunk a közvetlen döntést meghozó nyakába varrni. 
Hibáztatjuk majd az önkormányzatot azért, mert nem tudjuk kifizetni 
a számlát, holott az igazság az, hogy nem rajtuk múlik. Következmé-
nyek? Még ütünk egy lyukat a nadrágszíjon, mert amennyire össze kellett 
húzni mostanra, azt nem láttuk előre a vásárlásakor. 

Jegyzet n Isán István Csongor

Befűtöttek 
az önkormányzatoknak


