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A visszaosztott összeg értéke és a leosztás elve 

Az önkormányzatok számára Hargita megye esetében a 2021-es állami költségvetési törvény 

alapján jóváhagyott, 6%-os jövedelemadó értéke 27.134.000 lej, amelyet a 2021-es év 

folyamán Hargita Megye Tanácsa le is osztott a városok és községek számára figyelembe 

véve a lakosság arányát és a beruházások fontosságának mértékét. 

A térségek számára kiutalt összegeknél figyelembe volt véve a lakosság eloszlása, így Csík-

térségnek 9.677.400 lej, Udvarhely-térségnek 10.260.000 lej és Gyergyó-térségnek pedig 

7.195.800 lej alap jutott, ezt az arányt nagymértékben sikerült a leosztásoknál is tartani: 

Csík-térség 9.428.200 lejt, Udvarhely-térség 10.274.000 lejt és Gyergyó-térség 7.431.000 lejt 

kapott.  

Térség 
A 6%-os jövedelemadóból 

visszaosztott összeg 

Csík-térség 9.428.200 

Udvarhely-térség 10.274.000 

Gyergyó-térség 7.431.800 

Hargita megye összesen 27.134.000 

 

A megyében a városon élő személyek aránya az összlakosság több mint 40%-a, így ha 

figyelembe vesszük a lakosság eloszlást, akkor a három municípium a rendelkezésre álló 

összeg közel 30%-át kapná meg és a többi 64 településnek csak az összeg 70%-a jutna. Ezt az 

elvet követve Csíkszeredát az összeg több mint 10%-a illeti meg. Viszont más forrásokat a 

városok nagyobb eséllyel pályáznak meg, mint a vidéki kistelepülések. Ezért úgy gondoljuk, 

hogy példaértékű azon városok hozzáállása, amelyek lemondtak az őket illető támogatás egy 

részéről a kisebb települések támogatása érdekében. Kiemeledő Csíkszereda, ahol az 

igényelhető összegnek kevesebb, mint egyharmadát kérték, felajánlva a különbözetett a 

térség községei számára.  
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2021-ben az önkormányzatok 403 támogatási igénylést nyújtottak be, amelyek között 

számos ágazatra vonatkozó befektetési elképzelés volt, beleértve idén- és a korábbi években 

elkezdetteket is, melyek folytatásához igényeltek idén támogatást. 

Az önkormányzatok a http://investitii.hargitamegye.ro/ oldalra tölthették fel a fejlesztési 

terveiket.  

Az oldalra feltöltött pályázatokat Hargita Megye Tanácsának szakapparátusa is egyenként 

tanulmányozta, és a támogatásra javasolt beruházások külön tanácshatározattal lettek 

szavazásra bocsátva. A javaslatokat a haladásra törekvő döntő többség megszavazta, viszont 

konszenzusos döntés egy szavazat híján nem született. 

A beruházások összértéke 1.045.011.151 lej, amelyhez 366.044.762 lej értékben igényeltek 

támogatást a megyei önkormányzattól. 2021-ben a rendelkezésre álló összeg az igénylések 

csupán 7,5%-ra volt elegendő, ezért lényeges volt, hogy az összegek jól átgondoltan, 

eredményesen legyenek leosztva. 

2021. március végéig 307 igénylés érkezett az önkormányzatok részéről, amelyek 30%-ára 

adott támogatást Hargita Megye Tanácsa. Április és október között további 96 beruházást 

töltöttek fel, amelyeknek 70%-ára támogatást is nyertek.  

Hargita Megye Tanácsa az év első időszakában ösztönözte az önkormányzatokat, hogy 

nagyobb, újító kezdeményezésekbe is merjenek belevágni. Az év második időszakában 

http://investitii.hargitamegye.ro/
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feltöltött projektelképzelések ehhez hasonlóan olyan beruházásokat is tartalmaznak, 

amelyek több területen is fejlődést eredményeznek.  

Időszak 

Benyújtott 

igénylések 

száma 

Támogatott 

igénylések  száma 

Támogatott 

igénylések 

aránya 

Február - március 307 88 29% 

Április - október 96 68 71% 

Összesen 403 156 38% 

 

A beruházások a feljesztési lehetőségek számos területét lefedik, beleértve infrastruktúrát, 

gazdaságot, kultúrát, sportot, turizmust stb. 

Hargita Megye Tanácsa támogatása több esetben is az önkormányzatok önrészéhez volt 

szükséges egy nagyobb beruházás megpályázásához. Mivel esetenként előfordul, hogy 

néhány nagyobb beruházás azért marad el, mert az önkormányzatoknak nincs forrása a 

szükséges önrészhez, ezért a megyei tanács hozzájárul ezekhez az összegekhez.  

A Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló összeg 27,1 millió lej volt, azonban ennek az 

összegnek köszönhetően több, mint 420 millió lej értékben valósulnak meg beruházások.  

A megyei önkormányzat a projektek elbírálásánál figyelembe vette a jelenleg érvényben lévő 

megyei stratégiákba foglaltakat, valamint azt a 13 kidolgozott prioritást, melyek mentén 

fejlesztenék a megyét az elkövetkező időszakban. Ezek az alábbiak:  

1. Összekötjük Székelyföldet: jó utat és hidakat 

2. Biztonságos megyét mindenkinek 

3. Egészséges megyét: kórházaink fejlesztése és aktív életmód 

4. Zöld megye és környezettudatosság 

5. Élénkülő gazdagság, inkubátorházak, befektetések, EU alapok. Mezőgazdászaink 

támogatása 
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6. Vonzó Székelyföld turisták előtt 

7. Családbarát megyét 

8. Fiataloké a jövő, és a jelen is az övék kell legyen 

9. Együtt időseinkkel 

10. Innováció, oktatás és kutatás, közigazgatás digitalizálása 

11. Közösségépítés, kultúránk, egyházaink támogatása 

12. Határaink megvédése, jogaink biztosítása 

13. Bukarest-Budapest-Brüsszel kapcsolataink erősítése. 

Amint a prioritások között is az első helyen áll, a források leosztásánál is előnyben 

részesültek infrastrukturális fejlesztéseket célzó beruházások, kiemelten az utak fejlesztése, 

építése. Mindez elsősorban azzal indokolható, hogy a jó utak a gazdaság, a turizmus, illetve a 

kapcsolatok kiépítésének is az alapját képezik és a befektetők vonzására is hatással van, így 

lényegében számos terület fejlődésének lehetőségét foglalja magába. A leosztott összegek 

közel 50%-át fordították infrastrukturális fejlesztésekre, ennek fele kimondottan az úthálózat 

korszerűsítésére került, a másik fele pedig eloszlik a vízhálózatok, kanalizálás és gázhálózat 

bővítése között. 
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1. A 6%-os jövedelemadóból származó alap leosztása területenként  

2021. 

 

Idén először nyílt lehetősége Hargita Megye Tanácsának, hogy a 6%-os leosztásból 

támogassa az önkormányzatok azon törekvéseit, melyek a medveprobléma megoldására 

irányulnak. 

Emellett számos egyéb újszerű kezdeményezést is sikerült felkarolni. 

Kijelenthetjük, hogy Hargita megyét a fejlesztési tervek sokszínűsége jellemzi, az 

elképzelések kivétel nélkül kiterjednek minden területre, és bár a szűkös erőforrásokra való 

tekintettel elengedhetetlen a prioritások felállítása, egyetlen területtől sem vonható meg a 

támogatás 100%-ban. Ennek az elvnek mentén a leosztásoknál az is figyelembe volt véve, 

hogy bár eltérő arányban, de minden fejlesztési területen legyenek támogatott beruházások. 

1. Összekötjük Székelyföldet: jó utat és hidakat 

Lényeges és alapvető, hogy Hargita megye települései könnyen és gyorsan megközelíthetőek 

legyenek. Ezért az önkormányzatok folyamatosan támogatásban részesülnek, hogy helyi 

szinten is javuljon az utak minősége. 
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Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva és Csíkszenttamás 

társulása 

A Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva és Csíkszenttamás 

község társulása sikeresen pályázott közel 16 km-es 

községi útszakasz felújítására, összesen 3 millió euró 

értékben. A példaértékű összefogásnak meglett az 

eredménye és a munkálatok már az utolsó 

szakaszban vannak, amelyet Hargita Megye Tanácsa 

600.000 lejjel támogatott, és ezt arányosan osztott el 

a három önkormányzat között.  

2. Biztonságos megyét mindenkinek 

A biztonság alapvető személyi jog, és ennek érvényesítését kiemelt prioritásként kell kezelni. 

Hargita megyében, ebben a tekintetben egy viszonylag egyedi helyzettel szembesülünk, amit 

a nagyvadak fokozott jelenléte okoz. Sajnos egyre több település lakóinak életét nehezíti 

meg a medvék túlszaporodása, amelyek nem csak az emberek életére jelentenek veszélyt, 

hanem a haszonállatokéra is, valamint a mezőgazdasági termésben is károkat okoznak.  
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Idén először sikerült Hargita Megye Tanácsának a 6%-os visszaosztásból támogatnia a 

településeket a medveprobléma megoldása érdekében indított kezdeményezésükben. A 

megyei tanács összesen 167.200 lej értékben támogatta az önkormányzatokat a szóban 

forgó tevékenységükben. Tusnádfürdőt 75.000 lejjel, Gyergyóditrót 25.000 lejjel, 

Maroshévízet 20.000 lejjel, Siménfalvát 32.200 lejjel és Csíkszentdomokost 15.000 lejjel.  

3. Egészséges megyét: kórházaink fejlesztése és aktív életmód 

Az egészségügyi beruházások és szolgáltatások színvonalának javítása és korszerűsítése 

folyamatos kell, hogy legyen, különösen a jelenlegi helyzetre való tekintettel. 

 Orvosi felszerelések a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház számára 

A Gyergyószentmiklósi Városi 

Kórház egész Gyergyó-térség 

lakosságát kiszolgálja, de nem csak 

a térség, hanem Neamț megye 

közeli településeinek lakói is ebben 

a kórházban kapnak ellátást.  

A beruházás célja, hogy az egészségügyi szolgáltatások magasabb színvonalúak és 

elérhetőbbek legyenek a lakosság számára. A kórház jelenlegi felszerelései 89%-ban 

elhasználódtak, ezért nélkülözhetetlen a felszerelések korszerűsítése.  

A beruházás értéke 6.450.000 lej, amelyhez Hargita Megye Tanácsa 620.000 lejjel járult 

hozza.  

4. Zöld megye és környezettudatosság 

A 21. század egyik legnagyobb kihívása a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés. Az 

Európai uniós fejlesztéseknek is ez az egyik alappillére és Hargita megyében is szeretnénk, 

hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fektessünk a fenntarthatóság elvére.  

Gyergyószentmiklós energia-ellátó rendszerének korszerűsítése 

A beruházás célja az energiahatékonyság és a megújuló forrásokból történő energiatermelés 

fejlesztése. A projekt megvalósításával olyan gazdasági-társadalmi fejlődést kívánnak elérni, 



 

10 
 

amely hosszú távon a lakosság életszínvonalának emelkedését eredményezi, a város 

rendelkezésére álló összes erőforrás hatékony felhasználásával a környezetvédelemi 

alapelvek figyelembevételével. 

 

A beruházás kivitelezése még az első fázisban van és az összértéke 15.568.000 lej, amelyhez 

az idén Hargita Megye Tanácsa 145.000 lejjel járult hozza.  

5. Élénkülő gazdagság, inkubátorházak, befektetések, EU alapok. Mezőgazdászaink 

támogatása 

A gazdaság fellendítése állandó és kiemelt prioritás kell, hogy legyen, főként a jelenlegi 

járványhelyzet okozta válság idején. A kistermelők és helyi kereskedők fennmaradását 

majdhogy nem ellehetetlenítették az elmúlt időszak korlátozásai, éppen ezért lehetőséget 

kell teremteni számukra, és teret kell biztosítani termékeik értékesítésére. 

A gyergyóremetei csarnok és élelmiszerpiac felépítése  

A beruházás kiemelten fontos, hiszen tudott, hogy a jelenlegi piac csak szezonális jelleggel 

tud üzemelni, valamint tej- és hústermékek értékesítésére nem alkalmas, mivel nem felel 

meg az előírásoknak. Az új piac lehetőséget teremt arra, hogy helyi termelők közvetlenül 

értékesíthessék termékeiket a vásárlóknak, így kialakítva a kereslet-kínálat egyensúlyát. 
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A beruházás egy olyan épület felépítését foglalja magába, amelyben nyitott terek találhatók 

termékértékesítésre, zöldség-, gyümölcs-, hús- és tejtermékcsarnok, ipari termékek boltja és 

közétkeztetési pont. További követelmény volt a parkolóhelyek biztosítása és a korlátlan 

behajtás lehetősége. Ez az agrár-élelmiszeripari termékek és egyes ipari termékek 

értékesítésére szolgáló többfunkciós együttes a következő elemekből áll majd:  

Hús- és tejtermékek csarnoka, a hatályos normáknak megfelelő 

hűtőberendezésekkel.  

Téliesített zöldség- és gyümölcsárusító csarnok (amikor a kültéri értékesítés nem 

hajtható végre),  

Iparcikk-bolt,  

Büfé az eladók és vásárlók kiszolgálására (15-20 férőhelyes),  

Ideiglenes szállás más régióból érkező eladóknak (10-12 hely),  

Egészségügyi állatorvosi rendelő a szakszerű ellenőrzés biztosítására. 

Raktárak, 

Parkolók. 

A beruházás a 2021-es év elején 26%-50%-ban volt elkészítve. 

 

A beruházás összértéke 2.650.651 lej, amelyhez Hargita Megye Tanácsa 237.460 lej 

összeggel járult hozza. 2021-ben a munkálatok tovább folytatódtak. A piac jelenlegi állapota 

(2021. november):  
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6. Vonzó Székelyföld turisták előtt 

A turizmus Hargita megye nagy gazdasági potenciálja. A természeti és kulturális adottságai 

egyedi turisztikai célpontot eredményeznek. A jelenlegi helyzetben magas a kereslet a 

hasonló turisztikai kínálat iránt, mint amely a megyénkben megtalálható, ezért fontos, hogy 

a megnövekedett keresletnek az igényeit minél magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni.  

A homoródfürdői szabadidő központ fejlesztése 

A beruházás célja a szolgáltatások bővítése, családbarát szolgáltatások, wellness- és SPA 

bővítése. A szolgáltatások bővítése, fejlesztése az alábbi területekre terjed ki: 

 Élményfürdő: három beltéri medence, egy kültéri, hat csúszda. 

 Spa/wellness: finn szauna, jacuzzi, hidegvizes, hideg levegőjű terem, török terem 

(hammam), fantázia zuhany, sószoba, wellness részleg, relaxációs szoba, mártófürdő. 

 Szabadidős sportolási lehetőségek: Fallabda-pálya, asztalitenisz, gyerekeknek 

játszószoba, nyári időszakban padbol pálya, téli időszakban pedig jégpálya. 
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A beruházás értéke 980.000 lej, amelyhez Hargita Megye Tanácsa 2021-ben 150.000 lejjel 

járult hozza.  

 

7. Családbarát megyét 

Hargita Megye Tanácsa egyik célja a fiatalok itthon tartása, valamint a külföldön élők haza 

vonzása. Ehhez viszont a színvonalas szolgáltatások biztosítása elengedhetetlen.  

Az óvodák programjának meghosszabbítása 

Nagyon sok család életében okoz nehézséget, miután az édesanyák újra aktív 

munkavállalókká válnak, a gyerekek felügyeletének a megoldása. Ezért fontos, hogy az 

óvodák hosszabbított programmal működjenek. Az idén Hargita Megye Tanácsa a 

gyergyószárhegyi hosszabbított programmal működő óvoda megépítését támogatta 200.000 

lejjel.  
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A megyei tanács a csíkszentdomokosi óvoda átalakítását is támogatta 160.000 lejjel, hogy  

hosszabbított programmal működjön tovább. 

8. Fiataloké a jövő, és a jelen is az övék kell legyen 

Akárcsak a gazdaságra és az egészségügyre, az oktatásra is negatív hatással volt a kialakult 

járványhelyzet és átalakította az igényeket. Az alapvető infrastruktúra mellett, most már 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni a digitális oktatásra is, és ezzel párhuzamosan a diákok 

megfelelő és elegendő mozgására, hiszen jelentősen kinyúlt az az időszak, amelyet 

számítógép előtt kell tölteniük. 

A székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola sporttermének a kiépítése 

A projekt általános célja a székelyudvarhelyi oktatási infrastruktúra minőségének javítása az 

európai színvonalú oktatási folyamat elérése, valamint a minőségi közoktatás szükséges és 

optimális feltételeinek biztosítása, ugyanakkor az egészséges életmód népszerűsítése. A 

beruházás lehetővé teszi, hogy a diákoknak legyen megfelelő hely biztosítva a sportolásra, 

tornaórákhoz, valamint egyéb, tanórán kívüli tevékenységekhez is, mint például tánc, 

csapatjátékok. 

A beruházás már az idei év előtt elkezdődött és összértéke 9.184.696 lej, amelyhez Hargita 

Megye Tanácsa 1.250.000 lejjel járult hozza.  
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9. Együtt időseinkkel 

A szépkorúak megbecsülése és támogatása elengedhetetlen, hiszen ők tették le mind annak 

az alapköveit, amit nekünk ma lehetőségünk van továbbépíteni. 

 Az idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások infrastruktúrának kialakítása 

Homoródalmáson 

A beruházás célja egy többfunkciós nappali szociális központ kialakítása az idősek számára. A 

beruházás hozzájárul az idősek függetlenségének és jólétének növekedéséhez, az egészséges 

és aktív idősödéshez, a minőségi élet biztosításához. A beruházás összértéke 1.411.219 lej, 

amelyhez Hargita Megye Tanácsa 120.000 lejjel járult hozzá. A támogatás igénylés 

benyújtásakor a munkálatok 60%-ban már elkészültek.  



 

16 
 

 

 

2021. novemberében már az alábbi állapotban volt az intézmény: 
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10. Innováció, oktatás és kutatás, közigazgatás digitalizálása 

A szolgáltatások digitalizásálása világ szinten teret hódít, amely tendenciát nekünk is 

követnünk kell, hiszen a járványhelyzet méginkább felgyorsította a folyamatot.  

A bürokrácia csökkentése és digitalizáció a Maroshévízi Polgármesteri Hivatalnál 

 A beruházás célja a Maroshévízi Városháza adat- és kommunikációs hálózatának fejlesztése 

a belső adathálózat korszerűsítési szolgáltatásainak megvásárlásával. A beruházáshoz 45.000 

lej szükséges, amelyhez Hargita Megye Tanácsa 40.000 lejjel járult hozza. Az önkormányzat a 

kül- és beltelkek digitális térképének az elkészítését is célul tűzte ki, amelyhez 160.000 lej 

szükséges és ebből a megyei tanács 144.000 lejt tesz ki a 6%-os visszaosztásból.  
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11. Közösségépítés, kultúránk, egyházaink támogatása 

Közösségünk erejét az egység és összetartozás adja, amelynek alapja a közös kultúránk és 

egységes hitünk, ezért a kulturális kezdeményezéseket és egyházainkat is támogatnunk kell. 

A Henter-kúria újáépítése 

A Henter-kúria egy A kategóriás műemlék, amelynek jelenlegi állapota felújítást igényel.  

 

A beruházás magában foglalja a Csíkszentimre községben található Henter-kúria 

helyreállítását az 1802-es állapotának megfelelően és egy múzeum jellegű kiállítóterem 
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kialakítása. A projekt összértéke 8.043.015 lej, amelyhez a megyei tanács 250.000 lejjel járult 

hozza.  

A munkálatok elkezdődtek és az alábbi képeken látható az épület 2021. novemberi állapota: 
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12. Határaink megvédése, jogaink biztosítása 

Hargita Megye Tanácsa a helyi önkormányzatokkal együttműködve cselekszik annak 

érdekében, hogy határainkat is meg tudjuk védeni. Ebben a tekintetben nem feltétlenül a 

pénzügyi forrás jelent megoldást, hanem a jogi szakértelem, ezért Hargita Megye Tanácsa 

megyei szinten kezeli a peres ügyeket, és a szakapparátust bevonva foglalkozik a témával. 

Kiemelkedő eredmény 2021-ben, hogy az Úz-völgyi temető tulajdonjogi perét sikerült 

megnyerni.  

13. Bukarest-Budapest-Brüsszel kapcsolataink erősítése 

A kapcsolatok erősítése érdekében a pénzügyi források mellett inkább létfontosságúak, a 

társadalmi, szociális tőke és szakmai tapasztalat, amelyek birtokában Hargita Megye Tanácsa 

bármikor az önkormányzatok szolgálatára áll.  
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o A pályázatok egyenkénti áttekintése és kiértékelése újszerűbb, nagyobb beruházások 

lehívását ösztönözte.  

o 2021-ben a visszaosztást sikerült lakosságarányosan szétosztani.  

o A jövőre nézve fontos, hogy továbbra is térségenként lakosságarányosan legyen a 

visszaosztás, viszont a települések egymás között az összefogás és szolidaritás elvét 

kell figyelembe vegyék.  

o Olyan beruházások elindítására van szükség, amelyek térségi összefogással az egész 

régió fejlesztéséhez hozzájárulnak és ezeket támogatni és ösztönözni kell a 6%-os 

visszaosztással.  

o Az Eu-s pályázatok esetében az önkormányzatok önrészéhez hozzájárulás szükséges. 

 

 

 

 




