
hírfolyam

> Tisztázzák a telekkönyveket. Tizen-
hét megye – köztük Hargita megye – több 
mint 70 települése részesül idén ősszel díj-
mentes ingatlan-nyilvántartási, valamint 
telekkönyvi felmérésekben és bejegyzések-
ben, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, valamint a Kataszteri és 
Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) 
által a napokban véglegesített CESAR pro-
jekt elindításának köszönhetően. A projekt 
a hazai mezőgazdaság szerkezetátalakításá-

ra irányuló európai uniós támogatásokat 
kívánja kiegészíteni, elsődleges célja pedig 
az ingatlanok, telkek új nyilvántartásba vé-
tele által segíteni a gazdákat vagyonuk, jö-
vedelmük átlátható, hatékony kezelésében. 
„A rendezetlen tulajdonjogi viszonyok ki-
küszöbölése, az esetleges téves bejegyzések 
és a határviták megoldásának érdekében, 
szeptember–október folyamán a telkekről 
új topográfiai felmérések készülnek, újra 
azonosítják azokat, amit majd új telek-
könyvi nyilvántartások elkészítése követ” – 
magyarázta Tánczos Barna vidékfejlesztési 

államtitkár. Hozzátette, ezt megelőzően, 
augusztusban, a projektben szereplő me-
gyék gazdáinak az Ingatlan-nyilvántartási 
Hivatal társadalmi-gazdasági tanácsadást is 
biztosít majd, ahol a gazdáknak üzleti ter-
vek elkészítése és a vidékfejlesztési támoga-
tások kapcsán lesz technikai segítségnyúj-
tás biztosítva. „Mindenképp pozitív ered-
ményként könyvelhető el, hogy a projektbe 
több magyarlakta település is bekerült – így 
például Hargita megyéből Csíkszentkirály, 
Gyergyóremete és Homoródalmás –, hiszen 
a CESAR projekt mind a tulajdonosoknak, 

mind a föld/birtokfelhasználóknak, az in-
gyenes kataszteri felmérés és telekköny-
vezés mellett a világos, tiszta tulajdon-
nyilvántartást is biztosítja” – fogalmazott 
Tánczos. Elmondta, a parcellázásra és az 
új tervek kidolgozására a CESAR projek-
ten keresztül egy 51,4 millió eurós keret 
áll az önkormányzatok, földmérő cégek 
rendelkezésére. Az összeget a Nemzetközi 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) ál-
tal jóváhagyott kölcsönből az állami költ-
ségvetés biztosítja. A projekt megvalósítá-
si határideje 2013. június vége.
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Több mint hétszáz fővel, a je-
lenlegi 1805-ről 1092-re csök-
ken az országos pénzügyőrség 
létszámállománya – derül ki a 
Hivatalos Közlönyben június 
9-én közzétett 2011/566-os kor-
mányhatározatból. Bár a tes-
tület keretében jelenleg 370 
állás betöltetlen, a pénzügyőr-
ség megyei kirendeltségei az 
elbocsátásokat így sem ússzák 
meg. Az intézményrendszer 
átszervezésének következmé-
nyeiről és Hargita megyei vo-
natkozásairól Vasile Bicăjanut, 
a pénzügyőrség Har gita me-
gyei részlegének vezetőjét 
kérdeztük.

– Nemrég jelent meg a pénz-
ügyőrség működésére vonatkozó 
2009/1324-es kormányhatároza-
tot módosító 566-os kormányha-
tározat. Ez alapján hogyan fest, 
mit tudnak a pénzügyőrség át-
szervezéséről?

– A kormányhatározat előírá-
sainak július 15-ig kell érvényt 
szerezni, de bőven vannak még 
tisztázásra váró kérdések. Ilyen 
például pénzügyőrség megyén-

kénti létszámkerete, illetve szer-
vezési struktúrája, amit az Or-
szágos Adóügynökség (ANAF) 
elnökének rendeletével fognak 
jóváhagyni. Az viszont már egy-
értelmű, hogy a megyei részlegek 
jogi személyisége megszűnik, 
azaz nem lesznek hitelutalványo-
zók, ami a kisegítő személyzet 
létszámcsökkentésével is együtt 
jár. A megyei részlegek vagyon-
állományát, levéltárát és költség-

vetési tevékenységét ezután az 
Országos Pénzügyőrség fogja át-
venni, de ezután szintén rá hárul 
peres ügyekben a megyei részle-
gek képviseletének ellátása is.

– A Hargita megyei pénzügy-
őrség jelenleg hány személyt fog-
lalkoztat?

– Az állományjegyzékben 
29 állás szerepel, de ténylegesen 
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Vasile Bicăjanu bízik benne, hogy az alacsony létszám miatt a Hargita megyei részleg elkerüli a leépítést fotó: mihály lászló


