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Az már ismeretes, hogy a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék 
elutasította a korrupcióügyben megvádolt és előzetes letartózta-
tásban lévő Sorin Apostu kolozsvári polgármester fellebbezését. 
Következésképpen Apostunak le kell mondania.

Időközben napvilágot látott a letartóztatási bírósági döntés 
megindoklása is, s annak kapcsán kiszivárogtattak bizonyos le-
hallgatásokat is. Ez utóbbiak között olyanok is vannak, amelyek 
szerint „el lehet intézni” a kormány rendelkezésére álló tartalék-
alapból bizonyos pénzösszegek „célirányos” lehívását. Nos, ezen 
értesülések kapcsán ilyen-olyan elméletek láttak napvilágot, pon-
tosabban spekulációk, mi több, közvetett utalások arra is, hogy 
ilyen vagy olyan módon érintett lehet Emil Boc kormányfő is.

Mindennek okán a minap a kormányszóvivő kategori-
kusan visszautasította a rosszindulatú feltételezéseket, utal-
va arra, hogy „a kormányfő nem tehető azért felelőssé, amit 
ezek az emberek telefonbeszélgetéseik során mondtak. Szük-
ségesnek tartjuk ezt pontosítani, annak ellenére is, hogy a 
megindoklásban ugyan nem hangzott el a kormányfő neve, 
de nyilvános vitákon megmutatkozott a spekulációkra való 
hajlamosság”. A kormány rendelkezésére álló tartalékalapok 
kapcsán a kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az abból tör-
ténő pénzkiutalásra a közigazgatási és belügyminisztérium 
javaslatai alapján kerül sor, ezeket a javaslatokat megküldik 
a kormányhoz, a javaslatok pedig a prefektusok és a megyei 
tanácselnökök által benyújtott igényléseken alapulnak. „A 

mechanizmus nem önkényes, nem jöhet egy üzletember ilyen 
ügyben a kormányfőhöz és semmi esetben sem a kormányfő 
juttatja ezeket a pénzeket” – így a kormányszóvivő.

A november 16-i kormányülést követő sajtóértekez-
leten bizonyos közbenjárásokat firtató újságírói kérdésre 
válaszolva a kormányfő többek között azt állította, hogy ő 
semmiképpen sem hozható kapcsolatba üzletemberek közti 
tárgyalásokkal. A kormány által biztosított pénzalapokat 
természeti csapások vagy másabb beruházások végett folyó-
sítják, s a folyósítás pedig azon alapul, amit megállapít a 
közigazgatási és belügyminisztérium. „Semminemű kap-
csolatunk nincs olyan pénzkiutalással, amely önkényes kri-
tériumokon alapulna” – mondta a kormányfő. Tény, hogy 
a költségvetési tartalékalapból való kiutalást a kormány 
hagyja jóvá, arra kormányhatározat révén kerülhet sor. 
Ez így szabályszerű, illetve jogszerű.

Ennek ellenére adódnak furának, illetve visszásnak tűnő 
helyzetek. Hogy, hogy nem, de Kolozsvár viszonylag gyakor-

ta részesült kiutalásokban a költségvetési tartalékalapból. S 
ezen a jelenségen megakadt a szakelemzők szeme is. Ám a 
tartalékalapot illetően fenntartásait fogalmazta meg annak 
idején a költségvetési tanács elnöke is, aki egyrészt sokallta 
az idei költségvetésben szereplő tartalékalap nagyságrendjét, 
azaz azt eltúlzottnak találta, ugyanakkor kifogásolta azt is, 
hogy a kiutalásra nem mindig rendeltetésszerűen került sor. 
Abból például nem lehetne – legalábbis elméletileg nem – 
pénzösszegeket kiutalni helyi költségvetések kiegyensúlyozása 
céljából. Nem, mert azt a tartalékalapot előre nem látható, 
rendkívüli esetekben lehet folyósítani, mindenekelőtt termé-
szeti csapások esetén. Ami pedig azt az állítást illeti, hogy a 
kiutalást alapos elemzés előzi meg, s annak során nem ér-
vényesülhetnek ilyen-olyan érdekek vagy szempontok, illetve 
„közbenjárás”, ugyancsak vitatni lehetne.

Mondjuk ezt annak okán, hogy nemegyszer különböző 
tisztségviselők, honatyák nyilatkoznak arról, hogy nekik szere-
pük volt, illetve „közbenjártak” a tartalékalapból történő pénz-
alapok lehívásában. Ilyesmit hallani például sajtóértekezleteken 
is, meg olyant is, miszerint az a „kormányzati szerepvállalás-
nak köszönhető”. Hát az ilyen szerepvállalásnak nemigen van 
köze egy természeti csapáshoz...

Valami mégis sántít...
     .. . .NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Energetikai vállalatot hoz létre a megyei tanács
Hargita megye megújuló ener-
giákból saját szükségletének 
legalább tízszeresét tudja meg-
termelni – derül ki egy, a megyei 
tanács által megrendelt energeti-
kai tanulmányból. A lehetőségek 
kihasználása érdekében a megyei 
önkormányzat, egyeztetve a má-
sik két székelyföldi megye veze-
tőivel, egy energetikai társaságot 
akar létrehozni, hogy ez a poten-
ciál ne maradjon kiaknázatlanul, 
tudtuk meg Borboly Csabától. a 
megyei tanács elnöke szerint be 
kell fektetni a nap-, illetve víz-
energiát hasznosító erőművekbe, 
hogy a székelyföld energetikai 
szempontból legyen autonóm, és 
így alapozza meg gazdasági auto-
nómiáját is. 

isán istván Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

A megyei tanács tavaly el-
készült gazdasági rövid és 
középtávú stratégiájában 

fontossági sorrendben a harmadik 
az energiatermelés a turizmus és a 
mezőgazdaság után. Annak ellenére, 
hogy két másik ágazat meg is előzi, a 
megújuló energiák kitermelése terén 
Hargita megye óriási potenciállal 
rendelkezik. Egy nemrég elkészült 
energetikai tanulmány szerint a me-
gye csak a víz-, illetve a napenergia és 
a biomassza felhasználásából képes 
lenne megtermelni saját energetikai 
szükségletének tízszeresét. 

Lehetőség van,
ki kell használni
„A megyei tanács által elkészít-

tetett tanulmány szerint a megújuló 
energiák közül három területen van-
nak megfelelő adottságok a megyé-
ben: biomassza, vízenergia és nap-
energia” – mondta el lapunk meg-

keresésére Borboly Csaba. A megyei 
tanács elnöke szerint a biomassza-
erőművek működtetéséhez szüksé-
ges alapanyagot jelenleg jórészt fel 
sem használják Hargita megyében, 
a gyökereket, a fakérget, a levágott 
ágakat az erdőkitermeléskor több-
nyire ott hagyják, pedig ez is értékes 
energiaforrás lehet. „A napenergia 
felhasználására is jó adottságok 
vannak a megyében, leszámítva a 
Csíki-medencét. Vizeinket is ki tud-
juk használni energia előállítására, 
hiszen a szakemberek azt mondják, 
hogy ha százméteres vízfolyásnál 
legalább egyméteres szintkülönbség 
van, akkor ott már lehet áramot ter-
melni” – fejtette ki Borboly.

maradjanak saját kézen
az erőművek
A megyei tanács elnöke azt sze-

retné, ha az energetikai létesítmé-
nyek közberuházások nyomán épül-
nének meg. Az az elve, hogy ezeket 
az erőforrásokat a közösség nem sza-

bad kiengedje a kezéből. „Nem lenne 
jó, hogy mielőtt mi észbe kapnánk, 
idegen kézre kerülnének erőforrá-
saink” – szögezte le Borboly Csaba. 
A beruházásoknak két típusát látja 
megfelelőnek az elöljáró: az egyik 
esetben a megyei önkormányzat 
egyedül lenne a befektető, második 
esetben a helyi tanácsokkal társulva 
létesítene erőműveket. Ez utóbbi 
már kipróbált modell: a közel két 
hónapja átadott gyergyóhollói törpe 
vízerőmű a megyei és helyi önkor-
mányzat együttműködése nyomán 
jött létre.

Döcögős projektek
Gyergyóholló az egyetlen tele-

pülés egyelőre, amelyiken megva-
lósult egy ilyen beruházás, azonban 
más községeket is érdekel a lehe-
tőség. Az első fázisban a projektek 
még döcögnek, további egyezteté-
sekre van szükség. 

Székelyvarságon a vízerőmű 
ter vezési fázisában vannak, még 

nem egyeztek meg a megyei tanács-
csal, tudtuk meg Tamás Ernő pol-
gármestertől. Az eredeti terveikben 
az szerepel, hogy külföldi befek-
tetővel készíttetik el az erőművet. 
Csíkszenttamáson a polgármester 
úgy látja, hogy a nem megfelelő 
törvényes lehetőségek miatt áll a 
projekt. Márk Tibor polgármester 
szerint pontosan fel kell mérni az 
üzleti lehetőségeket is, mielőtt a 
település belevágna egy ilyen beru-
házásba.

Gyergyóditró polgármesterét is 
érdekelte egy ilyen beruházás, azon-
ban a kikért szakvélemény szerint az 
árvízvédelmi törvénnyel ütközne ná-
luk a beruházás, azonban a rendelke-
zések módosítása esetén lehetséges 
lenne a létesítmény megépítése.

energetikai cég létrehozása
a megoldás
Borboly Csaba szerint az energe-

tikai beruházások a következő két év-
tized lehetőségét jelentik, ezért szin-
te napi rendszerességgel keresik meg 
őt különböző bankok vagy cégek, 
akik ilyen projektekben érdekeltek. 
„Pénz van, egyeztetésekre van szük-
ség, Székelyföldön a legnehezebben 
megvalósítható dolog az együttmű-
ködés és megegyezés” – mondta el 
a tanácselnök, aki nemcsak a helyi 
önkormányzatokkal próbálja meg 
összehangolni az energetikai fejlesz-
téseket, hanem a másik két székely 
megyével is. Kovászna megyével 
már elindultak a tárgyalások, Maros 
megyével ezután következnek. Bor-
boly mindenképpen úgy látja, hogy 
a gyorsabb, összehangoltabb munka 
érdekében létre kell hozni egy ener-
getikai vállalatot. Ez tudná a beruhá-
zásokat is kezelni, ugyanakkor az ér-
tékesítés területén is tevékenykedne, 
mert a zöld energia nemcsak mint 

villamos áram jövedelmez, hanem a 
zöld bizonylatok piacán is hozamo-
kat termel. 

az energetikai 
önrendelkezés a cél
Első lépésben az erőművek a 

közintézményeket, illetve a közös-
ségi beruházások áramellátását kel-
lene biztosítsák, utána pedig az a 
terv, hogy több energiát állítsanak 
elő, mint amennyit a régió felhasz-
nál. „Megteremthetnénk a Szé-
kelyföld energetikai autonómiáját, 
ez alapját képezhetné a gazdasági 
autonómiánknak is, így csinálták 
például Hargita megye olaszországi 
testvérmegyéjében, Valle d’Aosta 
autonóm régióban is” – magyarázta 
Borboly Csaba.Borboly: az energetikai befektetésekre van pénz, a térségi összefogást kell megvalósítani 


