
Ha Brüsszel is elfogadja, már 
az idei esztendőben egy 7 millió 
lejes keretösszegből kártalaní-
taná a mezőgazdasági tárca a 
burgonyavész vagy egyéb fer-
tőző burgonyabetegségek miatt 
kárt szenvedő gazdákat – újsá-
golta lapunknak Tánczos Barna, 
a tárca államtitkára. A pénzt a 
minisztérium költségvetéséből 
szorították ki.
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domjan.levente@hargitanepe.ro

A burgonyatermelő gazdákat 
is bevonják a mezőgazdasá-
gi minisztérium támogatási 

rendszerébe – árulta el lapunknak 
Tánczos Barna, a mezőgazdasági 
minisztérium államtitkára. A tárca 
támogatási keretének a pityókater-
melőkre való kiterjesztése egyéb-
ként a csíki államtitkár javaslatá-
ra született. „A pityókavész által 
sújtott gazdák, burgonyanemesítő 
kutatóállomások megsegítésére egy 
új támogatási rendszert indítunk el. 
Ennek a procedúrája ugyanaz, mint 
a többinek, azaz el kell küldeni a ja-
vaslatot Brüsszelbe, meg kell kapni 
a jóváhagyást, utána pedig a hazai 
törvényhozásban is el kell fogadni, 
a költségvetésből forrást kell ren-
delni hozzá és ki kell fizetni” – ma-
gyarázta Tánczos. E folyamat első 
lépése – azaz a támogatásirendszer-
javaslat elkészítése – már a múlt 
hét folyamán megtörtént, így az 
államtitkár szerint most Brüsszelen 
a sor, hogy az átküldött javaslatra 
rábólintson.

Ami a támogatás finanszírozási 
részét illeti, Tánczos állítása szerint 

a szaktárca költségvetésében már 
rendelkezésre áll a burgonyater-
melőknek szánt összeg. „Ameny-
nyiben az Európai Unió is gyorsan 
rábólint, még az idén fizetni tud-
nánk azoknak a gazdálkodóknak, 
akik a pityókavész vagy különbö-
ző betegségek miatt szankciókat 
kell elszenvedjenek” – sorolja. 
Tánczos utóbbira példaként az 
olyan betegséggel fertőzött terü-
letek utáni kárenyhítést említette, 
ahol a gazda vagy a kutatóállomás 
három évig nem termeszthet bur-

gonyavetőmagot. Utóbbi tiltások-
ba estek az államtitkár információi 
szerint egyes Hargita és Kovászna 
megyei gazdák is, ők már idén sem 
ültethetnek az illető parcellákba 
pityókát, nem termeszthetnek ve-
tőmagot.

„A támogatási keret országos 
szinten várhatóan 7 millió lejre fog 
rúgni. Az intézkedés egyébként fő-
leg a nagyobb, több tíz vagy száz 
hektáron gazdálkodó burgonyater-
melőket kívánja segíteni. Ilyenek 
Hargita és Kovászna megyében is 
szép számban akadnak, a kutatóál-
lomásokon kívül is. A támogatási 
körbe tartozik a tiltások miatt nem 
értékesíthető burgonya vagy pedig 
a minősítést emiatt meg nem kapó 
vetőmag. Tehát – mint ebből is kitű-
nik – a termelők jövedelemkiesését 
igyekszünk fedezni ezzel az állami 
támogatási rendszerrel is” – hang-
súlyozta az államtitkár. Hozzá-
tette, amennyiben a brüsszeli és 
a hazai engedélyezési folyamatot 
két-három hónap alatt le tudják 
futtatni, az első támogatások ki-
fizetésére már az idei év második 
felében sor kerülhet.

hírfolyam

> Kevesen kérték a gázolajár-támoga-
tást. A hét elején lejárt május másodikai ha-
táridőig a támogatásra jogosult 351 Hargita 
megyei gazdálkodó közül csupán 217 – azaz 
a jogosultak alig 60 százaléka – nyújtotta be 
az idei első negyedévi gázolajár-támogatás-
igénylését a Hargita Megyei Mezőgazdasá-
gi Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez 
(APIA) – mondta el tegnap lapunknak Lázár 
István, az ügynökség csíkszeredai központjá-
nak munkatársa. Akik letették kérvényüket, 

azok a január elseje és március 30-a között 
elhasznált és leszámlázott gázolaj után kap-
hatják vissza a literenkénti 1,2 lejes jövedé-
kiadó-különbséget, a jóváhagyott maximális 
keret 40 százalékáig. Az APIA azonban le-
szögezi, a gázolajár-támogatásként elszámolt 
motorinamennyiséget csak és kizárólag a me-
zőgazdaságban – a növénytermesztés, állatte-
nyésztés területein – lehet felhasználni.

> A romániai mezőgazdasági ágazat gond-
jai húsz év alatt halmozódtak fel – hangoztatta 
a szenátusban elmondott beszédében Valeriu 

Tabără mezőgazdasági miniszter, az agrárium 
témájában benyújtott egyszerű indítvány kap-
csán. Tabără szerint a mezőgazdaságban nem 
olyan súlyos a helyzet, mint ahogy azt a PSD 
és a PNL szenátorai állítják, példaként hozva 
fel, hogy a mezőgazdasági munkálatokkal a 
terveknek megfelelően haladnak, a területeket 
megművelik, és az export is nagyobb arányú, 
mint 2009–2010-ben. A tárcavezető az export 
bővülése kapcsán a búzalisztkivitelt említette, 
amiből Románia a 2009-es évi 1,3 millió tonna 
után tavaly 2,4 millió tonnát exportált. Mint 
mondta, a becslések derűlátóak 2011-re is.
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NAgyoBB gAzdAságok, kuTATóállomások A kedvezméNyezeTTek

A pityókatermelőket is bevonják 
a támogatási körbe

Agrárgazdaság

Hét millió lejből kártalanítanák a gazdákat: előnyben a nagytermelők fotó: domján levente/archív

Nagyobb területen kerül idén burgonya a földbe

A Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság prognózi-
sa alapján a burgonya megyénkben idén 10 700 hektáros vetésterületen ke-
rülhet a földbe, de a szakember szerint az sem kizárt, hogy a pityóka magas 
eladási ára miatt a gazdák fokozottabb kedvet kapnak a gumós növénnyel 
beültetett területek növelésére, így idén tavasszal a prognózishoz képest a 
kultúra vetésterülete akár további 10 százalékkal, azaz 1000-1200 hektárral 
is bővülhet. Mivel egyes parcellákon a pityókavetéssel még most sem végez-
tek a gazdák, a kultúra Hargita megyei végső vetésterületével kapcsolatos 
számadatokra még egy kicsit várni kell, az azonban máris látszik, hogy idén 
mindenképp megszakadva növekedésbe csap át a korábbi évek burgonya 
vetésterületeinek apadó tendenciája.

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. május 18-án 12 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra ke-
rülnek az adós CONVERTA Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Szentimre utca 17/4. szám, Hargi-
ta megye, fiskális azonosítószáma: 21601453) tulaj-
donát képező következő ingóságok:

megnevezés érték

 2007-es évjáratú BX1, FD 30T típusú KOMATSU   
   motoros rakodó tartozékokkal

50 600 lej

 2006-os évjáratú MULTIGAS PACK félautomata 
   borítós csomagológép

53 800 lej

ÖsszeseN 104 400 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Malom utca 5. szám) a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt 
képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi 
személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi be-
jegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek 
esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; 
a romániai magánszemélyek esetében a személyazo-
nossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és 
a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.
Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. május 2-án 
kifüggesztették.


