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A fizetésképtelenséget megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága 
meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szak-
személyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazga-
tási Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget 
megállapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le 
ajánlataikat a következő cégekre vonatkozóan, legké-
sőbb 2011. május  30-án 13 óráig:

KOrdiAl  Kft. (5875104) – Gyergyószentmiklós; 
rACz COM. iMPeX Kft. (11418883) – Balánbánya;
uFOMAX ABC Kft. (24181176) – Csíkszereda;
suzyFer MAGMiX Kft. (16669088) – Csíkmenaság;
GAB – reAl esTATe Kft. (23939788) – Csíkszereda;
AXXA CrisTAl Kft. (15281346) – Maroshévíz;
OrizOnT iMPeX Kft. (16369676) – Maroshévíz.

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendeletének 2. cik-
kelyének  4. bekezdése, 14. és 16. cikkelye alapján kell 
összeállítani és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, 
hogy kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minő-
ségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 
követelt havi díj, honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 
követelt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy 
érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz ne-
vezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-
számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolodó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz, megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a területi munkafelügyelőség 
által kibocsátott igazolás), érvényes együttműködési 
megállapodásuk vagy érvényes jogi szerződésük az 
ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott 
időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják 
az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz, megkérjük, mellékeljenek egy 
kimutatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi 
eljárásról, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek 
hány százalékban sikerült fedeznie az adós kötelezett-
ségeit, hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pont-
számot érnének el, a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendeletének 15. 
cikkelyének  2. bekezdése alapján tudjuk majd rangso-
rolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell benyújta-
ni, amelyen fell kell tüntetni a következőket: „Oferta 
pentru selectarea unui practician în ceea ce priveşte 
S.C. ……………….., a nu se deschide până la data de 
30.05.2011, numele/denumirea, precum şi adresa/
sediul social al practicianului în insolvenţă”. Továbbá 
megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.
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> Ma még büntetés nélkül kérhető a 
SAPS. Ma van a 2011-es évi területalapú 
támogatás (SAPS) és tejkvótaigénylés ha-
táridejének utolsó napja. A termőföldek, 
kaszálók és legelők után kérhető terület-
alapú támogatást holnap is igényelhetik 
a gazdák, ám a mai, május 16-i határidő 
után leadott kérvények esetében minden 
egyes nap késedelem egyszázaléknyi levo-
nást jelent a területre kapható összegből. 
Mint Lázár Istvántól, a Hargita Megyei 

Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) csíkszeredai központ-
jának munkatársától megtudtuk, péntekig 
kollégái 24 666 SAPS-kérelmet dolgoztak 
fel, ami összesen 139 967 hektárra vonatko-
zott. A tavalyi év során megyénkből közel 
29 ezer gazdálkodó összesen 180 ezer hek-
tárra kért földpénzt. Ami a tejkvótát illeti, 
az ügynökséghez péntekig mintegy 4150 
tejtermelő juttatta el nyilatkozatát, ám e 
szám Lázár pontosítása szerint még nem 
tartalmazta az APIA-hoz postai úton be-
küldött, feldolgozatlan nyilatkozatokat.

> Parlagadó – elég az adókból, öregem! 
Nincs hivatalos döntés a parlagon hagyott föl-
dek tulajdonosainak megadóztatásáról – közöl-
te Adrian Rădulescu, a mezőgazdasági minisz-
térium államtitkára. „Nem hivatalosan az a po-
litikai döntés született, hogy »Elég az adókból, 
öregem!«” – mondta Rădulescu. 

> Nem vár jelentős burgonyaáresést Ta
bă ră. Idén felső határhoz közelít a krumplival 
beültetett terület, a burgonyakínálat jó lesz a pi-
acon, de az árak nem csökkennek majd jelentő-
sen – jelentette ki Valeriu Tabără mezőgazdasági 

miniszter. „Idén felső határhoz közelít a krump-
lival beültetett terület mindhárom kategóriá-
ban. Egészen bizton jó lesz a burgonyakínálat 
a piacon. De ne számítsunk jelentős árcsök-
kenésre, mert mi nem vagyunk sziget a nagy 
nemzetközi tengerben” – fogalmazott Tabără, 
hozzátéve, hogy a pityóka ára Európa-szerte 
jelentősen emelkedett. „A hamarosan megjele-
nő első újkrumpli tízszer drágább lesz, és ez így 
természetes” – fejtette ki a miniszter. Az idei év 
első négy hónapja alatt amúgy a krumpli ára 30 
százalékkal drágult, míg a tavalyi év folyamán 45 
százalékkal emelkedett az ára.

A már megjelent lisztharmatot és le-
vélfoltosságot a gabonafélék eseté-
ben rövidesen a sárgarozsdaveszély 
is tetézheti – állítja legfrissebb 
előrejelzésében a csíkszeredai 
nö vényvédelmi hivatal. Figyelmez-
tetnek továbbá a répabolha és a 
gyümölcsösöket ellepő levéltetvek 
elleni védekezésre is.

hN-információ

Bár az időjárási viszonyok nem 
éppen tavasziasak – az éjsza-
kák hűvösek, néha fagypont 

alá süllyed a hőmérséklet, a gyakori 
záporok pedig jól jönnek ugyan, de 
késleltetik a növényvédelmi munkála-
tokat – a sorra kerülő tevékenységeket 
nem tanácsos mulasztani – hívja fel a 
gazdálkodók figyelmét a csíkszeredai 
növény-egészségügyi hivatal. A szakta-
nácsadó hivatal legsürgősebben az őszi 
gabonafélék különféle levélbetegségek 
elleni védelmét hangsúlyozza ki. „A 
tereputak során látottak azt bizonyít-
ják, hogy megyénk területén többfelé 
is megjelent a lisztharmat – főként a 

sűrűn vetett területeken észlelhető, de 
nem kevés a szeptoriás levélfoltosság, 
és valószínűleg a gabona sárgarozsda 
fertőzése is jelen lesz a kultúrákban. 
Éppen ezért fontosnak tartjuk az őszi 
gabonafélék mielőbbi kezelését. Az 
első vegyszeres kezelésnek nagyon 
fontos szerepe van, hiszen meggátolja 
a gombák kialakulásának lehetőségét, 
illetve leállítja a már meglévők terjedé-
sét” – magyarázta Boga Annamária, a 
növény-egészségügyi hivatal csíkszere-
dai munkatársa.

Hargita megye területén több 
szisztemikus (felszívódó) növényvédő 
szer kapható, ezek közül Boga megfe-
lelő dózisban a következőket ajánlja: 
Nativo 300 SC, 0,8 l/ha dózisban, 
Tilt 250 EC 0,5 l/ha dózisban, Mirage 
45 EC 1 l/ha dózisban, Riza 250 EW 
0,5 l/ha dózisban, Bumper super 490 
0,8 l/ha dózisban vagy Zamir 40 EW 
0,75 l/ha dózisban.

A szakember szerint ugyanak-
kor számítani lehet a répabolha – 
Chaetocnema tibialis – megjelenésére 
is, hiszen különösen a mezőgazdasági 

társulatok jelentős területeket vetettek 
be idén cukorrépával. A kártevőt ha-
tásosan irtja a Fastac 10 EC rovarirtó 
szer 0,1 l/ha dózisban, illetve a Proteus 
OD 110 0,4 l/ha dózisban.

Bár vidékünkön nagyon kevés ösz-
szefüggő gyümölcsös található, Boga 
Annamária szerint érdemes figyelni a 
háztáj körül levő gyümölcsfák igénye-
ire is. Ilyenkor jelenik meg a különféle 
gombabetegségek veszélye, így a liszt-
harmaté, varasodásé, de a levéltetűtojá-
sok is jócskán életre keltek – hívja fel a 
figyelmet. A lisztharmat és a varasodás 
ellen – almanal és kortenel – a perme-
tezést virágzás után kell végezni, ami-
kor a sziromlevelek 10-15 százaléka 
lehullott, a következő gombaölő sze-
rek egyikével: Topsin 70 PU 0,1%-os 
töménységben, Clarinet 0,1%-os dó-
zisban, Schavit F 72 WDG 0,2%-os 
töménységben, illetve Score 250 EC 
0,015%-os töménységben.

A levéltetvek – Aphis spp. – el-
len pedig jó eredménnyel alkalmaz-
ható a Calypso 480 SC 0,02%-os 
töménységben.


