
Csökkennek a helyi költségvetéseket a jövedelemadóból 
megillető kvóták

9 millió lejjel kevesebb a megyének
Csökkennek a helyi költségvetéseket a jövedelemadóból megillető kvóták. Az intézkedés a Hargita 

megyei településektől is jelentős forrásokat von el: 2012-ben a települések költségvetéseibe 
a jövedelmi adóból mintegy 3,6 millió lejjel kevesebb fog befolyni, mint az idén, a megyei tanácshoz 
pedig körülbelül 1,2 millió lejjel kevesebb. A helyi költségvetések kiegyensúlyozására szánható,  

a jövedelmi adóból befolyt összeg több mint 4 millió lejjel lehet kevesebb, mint az idén. > 8–9. oldal

A megyei tanács költségvetésében 1,2 millió lejes kiesést eredményez a kormány döntése. Ellensúlyozásként több EU-s forrás bevonását tervezik, de csökkentik a kiadásokat is

Ki hogy látja,
ki mit mond

Ha már költséget akarnak 
megspórolni, célirányosabb lehet
ne a honatyák számának csök
kentése, mert az valóban 
jelentős megtakarítást ere d
ményezhetne, hisz maga 
után vonná azok apparátusának 
csökkentését is. 
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hecser Zoltán

Csíkszentmárton

Készül az iskola
Jól halad a csíkszentmártoni Ti

vai Nagy Imre Iskolaközpont 
V–VIII. osztályainak otthont adó 
épület felújítása. Az épület külső 
tatarozását a hőszigeteléssel együtt 
sikerült befejezni, jelenleg 
belső munkálatokkal, a vizes
blokkok kialakításával, a köz
ponti fűtés telepítésével dolgoznak 
a szakemberek. 

Kevesebb a beteg- 
szabadság – egy kicsivel 632Vízvezetékcsere 

Tusnádon
Eloszlatják  
az előítéleteket

HirdETés

gyergyószentmiklós

Segítőkész
fiatalok

A gyergyószentmiklósi vörös
keresztesek és ifitékások aján l

ják segítségüket a városban élő idős, 
beteg, mozgáskorlátozott személyek
nek, családoknak. Ha kell, 
fát vágnak, háztáji munkát 
végeznek bérmentesen. Az 
akció elkezdődött, újabb igényekre 
is szívesen válaszolnak.

Zetelaka

Pellet lesz
a kivágott fákból
A villamossági vállalat megbízá

sából Zetelaka községben, Var
ság felé haladva az út mentén számos 
területen kisebb fákat, bokrokat 
vágtak ki a magasfeszültségű 
vezetékek alatt, kiváltva ez
zel a lakók nemtetszését. Az 
Electricánál azt mondják, a kivágott 
fákból, ágakból pellet készül.

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3534ì
1 amerikai dollár Usd 3,2486ì
100 magyar forint HUF 1,4537ì

a göppingen aZ ellenfél

A címvédőt
kapta az SZKC

Nem kegyelmezett a Székely
udvarhelyi KC férfikézilab

dacsapatának Fortuna: a sorsolás 
szerint az EHFkupát az elmúlt 
idényben megnyerő, német Frisch 
Auf Göppingen lesz az 
ellenlábas a sorozat nyol
caddöntőjében. Az el ső ta
lálkozót idegenben, a visszavá gót ha
zai környezetben játssza az SZKC.

Brüsszel

Székely 
termékekről

Jerzy Buzek EPelnökkel találko
zott Borboly Csaba. A ta

nács elnöke a székely termé
keket, azok nép szerűsítésének 
koncepcióját ismertette.

2011. december 7., szerda KÖzÉLeTI NaPILaP | XXIII. Évf., 236. (6151.) szám | 16 oLdaL ára 1 Lej

 hargitanépe 

2

4

12 3

5


