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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 vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szaka-
sza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. július 
27-én 11.30 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 
3. szám alatt árverés útján eladásra kerül az adós TIBGO 
PROD Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyócsomafalva 
552. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
10059129) tulajdonát képező következő ingóságok:
sorsz. megnevezés érték lejben

1. MK típusú kompresszor 675 lej

2. Univerzális famegmunkáló gép 375 lej

3. Gyalugép 600 lej

4. Univerzális famegmunkáló gép 3825 lej

5. Fujitsu-siemens laptop 1125 lej

6. IDILIO márkájú motorgépjármű 1200 lej

7. 2002-es évjáratú OPeL ZAFirA 2.2 dti szemé-
lygépkocsi (hr 05 dPG) 

15 375 lej

Összesen 23 175 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megne-
vezett 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, telefaxon, 
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 kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírása-
inak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2011. július 4-én kifüggesztették.

hargitanépe2011. július 4., hétfő | 9. oldal 

Gazdaság

hírfolyam

> Az osztrákok is ellenzik az újabb 
EU-s görög hitelt. Az osztrák lakosság 58 
százaléka nem helyesli, hogy az euróövezet 
pénzügyminiszterei újabb milliárdos hitelt 
hagytak jóvá az adósságválsággal küzdő 
Görögország javára – mutatta ki egy teg-
nap közzétett felmérés. A Kurier című na-
pilapban megjelent közvélemény-kutatási 
eredmények szerint az osztrák lakosság 28 
százaléka helyesli a pénzügyi segítségnyúj-
tást. Tizennégy százalék mondta azt, hogy 

nincs véleménye a kérdésről, és 58 százalék 
ellenzi. A segítségnyújtás megítélése javult 
május óta, akkor még a lakosság 60 százaléka 
ellenezte – mutatott rá a felmérést készítő 
OGM intézet egyik szakértője a Kurierban. 
Az euróövezeti országok pénzügyminiszte-
rei szombaton egy újabb 12 milliárd eurós 
hitelrészletet szabadítottak fel az EU és a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelenlegi 110 
milliárdos hitelprogramjából, és még ebben a 
hónapban tárgyalnak egy újabb programról 
is. A 340 milliárd eurós adósságot felhalmo-
zó dél-európai ország az újabb kölcsönrészlet 

nélkül heteken belül államcsődöt jelenthe-
tett volna be. A hitellel az egész euróövezet 
válságát is igyekeznek elkerülni.

> Fizetés a kerékpározásért. Belgium-
ban, Hollandiában és Nagy-Britanniában 
adókedvezményt kaphatnak azok, akik ke-
rékpárral járnak a munkahelyükre. A mun-
káltatók a környezet védelméért fizetnek a 
biciklizésért, és azok kapnak többet, akik 
messzebbről tekernek, ugyanis a fizetség a 
megtett kilométerek után jár. Belgiumban 
20 eurócentet, azaz csaknem 85 banit le-

het leírni kilométerenként, Hollandiában 
15 centet, Nagy-Britanniában pedig mér-
földenként adnak 20 pennyt. Belgiumban 
annyira népszerű ez a kezdeményezés, hogy 
a 2006-ban mért 140 ezerhez képest 2010-
ben már 270 ezren tekertek a munkába. A 
belga adóhatóság tavaly összesen 43 millió 
eurót fizetett a programban részt vevőknek. 
„A magasabb üzemanyagárak és a környe-
zettudatosság erősödése miatt is egyre több 
biciklis jelenik meg az utakon” – magyarázta 
Dieter Snauwaert, a kerékpárral a munkába 
program koordinátora. 

séges, de attól is, hogy csökkentek 
a jövedelmei. Ezek a jövedelmek 
nem feltétlenül azért csökkentek, 
mert nőttek a költségek, hanem 
attól is, hogy a postai szolgáltatás 
veszített a minőségéből.

– A hírek szerint a karcsúsí-
tás mellett új szolgáltatásokkal is 
előrukkolna a posta. Szó van bizo-
nyos banki és biztosítási termékek 
értékesítéséről is. Mindez mikorra 
várható? 

– A posta vezérigazgatója elő-
terjesztett vitára egy javaslatot, 
amely banki szolgáltatásokra vo-
natkozott, de nem teljes körű szol-
gáltatásokra, csupán kifizetésekre 
és egyéb banki műveletek elvégzé-
sére alkalmas ablakok megnyitásá-
ra. Én erről azt gondolom, hogy 
önmagában egy ilyen tevékenység 
nem lehet nyereséges. Ami a bizto-
sítási szolgáltatásokat illeti, hason-
ló a véleményem, szerintem nagy 
a konkurencia a biztosítási pia-
con, és nehéz lenne oda betörni. 
Azt hiszem, inkább a gyorspostai 
szolgáltatások piacát kellene meg-
célozni, illetve létre lehetne hozni 
a másutt már létező egyablakos 
kiszolgálás intézményét. Ezeknél 
az ablakoknál az állampolgárok 
segítséget kaphatnak különböző 
online vagy offline szolgáltatások-
hoz, információkhoz, űrlapokhoz 
juthatnak. Mindehhez létezik az 
infrastruktúra, csak át kell képezni 
a személyzetet.

– Más témát szóba hozva, a 
távközlési tárca úgy tűnik, min-
denképp eladja a Romtelecomban 
birtokolt pakettjét. Mikor és várha-
tóan mennyiért értékesíthető ez a 
részvénycsomag?

– Éppen most pénteken tár-
gyaltunk a Romtelecom részvé-
nyesi közgyűlésében a görög OTE 
telekommunikációs cég vezetőivel 
több kérdésről, többek között er-
ről is. Feltételekkel elfogadtuk az 
OTE képviselőinek az új vezérigaz-
gató személyére vonatkozó javas-
latát: Stefanos Theocharopoulos 
jelenlegi Cosmote-vezérigazgató 
jelölését a Romtelecom vezérigaz-
gatói tisztségébe. Ilyen feltétel 
például annak a plafonértéknek a 
csökkentése 5 millió euróról 4 mil-
lióra, amely fölötti értékű szerző-

dés megkötéséhez a vezérigazgató 
köteles az igazgatótanács jóváha-
gyását kérni. Az új vezérigazgató 
kinevezésével együtt sikerült több 
olyan kérdést is tisztázni, amelyek 
már hónapok óta húzódnak. Ilyen 
kérdés a román állam kisebbségi 
részvénycsomagjának értékesítése. 
Ezzel kapcsolatosan az új vezér-
igazgatónak két hónap alatt el kell 
készítenie egy fejlesztési tervet a 
Romtelecom és Cosmote cégek-
re vonatkozóan, egy hónap alatt 
a Romtelecomnak szerződést kell 
kötnie egy ügyvédi irodával, két 
hónap alatt pedig egy pénzügyi 
tanácsadói tröszttel, amelyek ré-
vén felértékelhetők kell legyenek a 
vállalatok. 

– A tárcának sincs ellenére a 
Romtelecom–Cosmote fúzió. Lehet 
már tudni, hogy ez esetben hogyan 
változna az új cégben a román ál-
lam tulajdonhányada?

– December elsejéig meg kell 
születnie annak a jelentésnek, 
amelyben meg lesznek határozva 
a Romtelecom értékesítéséhez, 
illetve a Cosmotéval történő fú-
zióhoz szükséges lépések, amelyek 
egy év alatt kell elvezessenek a 
Romtelecom részvényeinek tőzs-
dei jegyzéséhez is. Akkor fog kide-
rülni, hogy mekkora az értéke a ro-
mán állam által a Romtelecomban 
bitrokolt 46 százalékos részvény-
csomagnak. Természetesen a mi 
érdekünk az, hogy minél nagyobb 
értéket hozzunk ki belőle, és az 

értékesítést követően minél na-
gyobb összeg folyjon be az állam-
kasszába.

– Ön korábban is nagyon fon-
tosnak tartotta a nagy szolgáltatók 
számára kevésbé vonzó Hargita 
megyei települések telekommuni-
kációs és informatikai „elérhetősé-
gének” javítását. Hogy áll most ez a 
törekvés?

– Hargita megyében valóban lé-
tezik néhány elszigetelt település a 
vezetékes telefonlefedettség szem-
pontjából, például az Oroszhegy 
közelében levő kis települések, és 
ugyanebben a helyzetben van a 
Hágótő és Csíkszépvíz melletti 
Kóstelek is. Internetes és mobilte-
lefonos lefedettség szempontjából 
a kistelepülések szintén előnytelen 
helyzetben vannak; Hágótőnek 
találtunk egy átmeneti megoldást, 
kihelyeztünk egy mobiljel-erősítő 
antennát, és jelenleg tárgyalunk a 
gyergyótölgyesi önkormányzattal 
egy olyan antenna felállításáról, 
amely képes rádióhullámokon ke-
resztül biztosítani a telefon-, illetve 
a szélessávú internetszolgáltatást 
is. Hasonló a helyzet az oroszhegyi 
antennával kapcsolatosan; jelenleg 
a megyei tanácsnál van az antenna 
felállítására vonatkozó jóváhagyá-
si kérés, amelyet valószínűleg jövő 
hónapban fel is állítunk. Továbbá 
egy nagy erejű antenna felállítá-
sát tervezzük Gyergyócsomafalva 
térségében, amely lefedné szinte a 
teljes Gyergyói-medencét. 

– Mely falvak vagy domborza-
ti fekvésükből elszigetelt települések 
várnának még mobiljelre?

– Ami ebben a pillanatban még 
kilátástalan, az Háromkút helyze-
te, ott ugyanis nem szólnak gaz-
dasági jellegű érvek amellett, hogy 
egy szolgáltató, legyen az akár álla-
mi érdekeltségű is, el tudja végezni 
azt a beruházást, amely a kommu-
nikációs eszközök működtetésé-
hez szükséges. Amikor viszont a 
minisztérium hozzáfér majd azok-
hoz az európai alapokhoz, ame-
lyek kifejezetten az ehhez hason-
ló, kommunikációs fehér foltok 
lefedését hivatottak biztosítani, 
ezekbe a projektekbe tökéletesen 
beilleszkedik majd Háromkút is.

domján Levente

Hargita megyében va-
lóban létezik néhány el-
szigetelt település a veze-
tékes telefonlefedettség 
szempontjából, például az 
Oroszhegy közelében levő 
kis települések, és ugyan-
ebben a helyzetben van 
a Hágótő és Csíkszépvíz 
melletti Kóstelek is. Inter-
netes és mobiltelefonos 
lefedettség szempontjá-
ból a kistelepülések szin-
tén előnytelen helyzetben 
vannak


