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> Indulhat a görög ingatlanfelvásárlás. Ro-
hamosan csökken a görög szigeteken a nyaralók 
ára, vásárló azonban alig akad. A tengerparti 
villák és apartmanok ára 5-6 éve nem volt olyan 
alacsony, mint idén nyáron, a tavalyi szezonkez-
dethez képest pedig az ingatlan fekvésétől függő-
en 5 és 30 százalék közötti mértékben csökken-
tek az árak. Rodoszon egy 270 négyzetméteres, 
5 hálószobás villát míg például 2009-ben 850 
ezer euróért kínáltak, addig jelenleg már 695 
ezer euró az irányár. Elsősorban Németország-

ból, Ausztriából, Nagy-Britanniából és Olasz-
országból érdeklődnek az ingatlanok iránt, de 
a legtöbben óvatosak. A németek közül sokan 
további árcsökkenésben reménykednek. A kí-
nálat a múlt héten elfogadott újabb megszorító 
csomag következtében is növekedhet, hiszen a 
csomag nagyszabású privatizációs programot is 
tartalmaz. Az athéni tervek szerint nagyjából 75 
ezer állami ingatlant adnak el, köztük számos ki-
sebb szigetet és hatalmas telkeket is, mint példá-
ul Krétán a Gorunes nevű település térségében 
fekvő egykori amerikai támaszpontot, amely 
750 ezer négyzetmétert foglal el.

> Elkelt a MAN. A német MAN több-
ségi tulajdonának megszerzésével Európa 
legnagyobb teherautó-gyártójává válhat a 
Volkswagen. A német konszern 30,5 szá-
zalékról ugyanis 55,9 százalékra növelte a 
MAN-ban szerzett tulajdonhányadát. A 
MAN felvásárlásával elemzők szerint meg-
nyílt az út a Volkswagen előtt, hogy a szin-
tén a résztulajdonában álló svéd Scania rész-
vételével hármas szövetséget alakítson ki. A 
MAN és a Scania együtt az európai nehéz 
tehergépjármű-piac 30 százalékát tudhatja 
magáénak.
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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. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. július 27-
én 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám 
alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós STEFFI 
COM Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyócsomafalva 1116. 
szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 490840) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1. Szárítókamrai felszerelések 3 000 lej
2. Négyfejes gép 7 500 lej
3. Marógép 7 500 lej
4. Lambériagyártó gép 6 300 lej

                   Összesen 24 300 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 meg-
vásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztá-
ránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képvi-
selő személy felhatalmazását; a romániai jogi szemé-
lyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében 
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romá-
niai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibo-
csátott 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 telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. 
július 4-én kifüggesztették.

HuSZONÖtMilliÓ euRÓt FeKtet be eGY SPANYOl cÉG

Biomassza-erőmű épül
a Cekend-tetőn

A Máréfalvához tartozó cekend-
tetőn építene 25 millió eurós be-
fektetéssel biomassza alapú erő-
művet a spanyol Inveravante – 
energiahordozókkal, bioenergia 
előállításával foglalkozó – cég. A 
nyolc megawatt kapacitású, ára-
mot termelő erőmű építésének a 
román bioenergia-törvény várha-
tó őszi módosítása után fognak 
neki. A biomassza erőmű közvet-
lenül ötven-hatvan személynek 
biztosítana munkahelyet.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro 

Nem kevesebb mint száz-
millió eurót szánna négy 
romániai biomassza-erő-

mű építésére a spanyol Inveravante, 
amiből egy a Máréfalvához tartozó 
Cekend-tetőn valósulna meg.

Helyi cég biztosítja
a nyersanyagot
Az ibériai vállalat ugyanakkor 

a Melecopix Vili Kft. személyében 
immár a helyi fahulladék beszállító-
ját is kiválasztotta. A máréfalvi cég 
ajánlólevele jó volt, hiszen egy Piatra 
Neamţ-i vállalkozással karöltve ko-
rábban is bizonyítottak spanyol be-
fektetők előtt. „Az Inveravante négy 
biomassza alapú erőművet hozna lét-
re Romániában: a Cekend-tetőin kí-

vül Neamţ, Brassó és Krassó-Szörény 
megyében. A teljes beruházás értéke 
százmillió euró, egy erőmű kapacitá-
sa nyolc megawatt lesz” – tájékoztatta 
a Hargita Népét a máréfalvi cég részé-
ről Pál Lajos, hozzátéve, a Melecopix 
a hargitai és krassó-szörényi erőmű-
vek nyersanyaggal való ellátását is 
vállalta. Mint lapunknak elmondta, 
a partnerkedést a spanyolok részéről 
hosszú és alapos puhatolózás előzte 
meg: a világ egyik legnagyobb fel-
mérő cége heteken keresztül vizs-
gálta, képes-e a cég beszállítani a 
megfelelő éves mennyiséget, de raj-
tuk kívül banki szakemberek is fel-
mérték a terepet. Pál Lajos becslése 
szerint egy erőmű éves működteté-
séhez nagyjából 64–75 ezer tonna 
fahulladékra van szükség – Hargita 
megyében az éves fakitermelési kvó-
ta kilencszázezer köbméter. A fahul-
ladékot a beszállító asztalosműhe-
lyekből, fakitermelés után az erdőn 
maradt fahulladékból nyernék. „Egy 
köbméter fából hét százalék körüli 
az erdőn maradt, fel nem használt fa-
mennyiség” – részletezi Pál.

Zsebben az építési engedély
A rendezési terv máris elkészült, 

megvan az építkezési engedély is, 
az idén nyárára tervezett első kapa-
vágás viszont a román bioenergia-
törvény módosítása miatt elmaradt. 

A törvényre várhatóan ősszel tér-
nek vissza a honatyák, utána kez-
dődhet az építkezés. Erre pedig 
a máréfalvi magánszemélyektől 
vásárolt, négy és fél hektáros terü-
leten kerül sor, a cekend-tetői fő-
úttól mintegy másfél kilométerre, 
Székelyudvarhelyről Csíkszereda 
felé haladva jobb kéz felől. Pál 
Lajos szerint az erőműnél tizenöt 
személyt alkalmaznának, de köz-
vetlenül sokkal több, számítások 
szerint ötven-hatvan személy jut-
na munkához. Pál egyébként meg-
keresésünkkor nehezményezte a 
Hargita megyei hivatalos szervek-
nek – a Máréfalvi Polgármesteri 
Hivatalt leszámítva – a beruhá-
zással szemben tanúsított „nem 
megfelelő” hozzáállását. „Nem azt 
mondom, hogy fejest kell ugrani 
minden külföldi befektető elkép-
zelésébe, viszont hozzánk képest 
Krassó-Szörény megyében tárt ka-
rokkal várták a beruházót, sokkal 
könnyebben, gördülékenyebben 
ment az engedélyeztetés. Ne csodál-
kozzunk, ha megyénk le van marad-
va ilyen téren, hozzáállásunkon sok 
minden múlik” – mondja Pál Lajos.

Az Inveravante korábban szél-
erőműveket telepített volna a 
Cekend-tetőre, a százhúszmillió 
eurós befektetés akkor a megfelelő 
szél hiányában dőlt dugába.

Feldolgozásra váró fahulladék. A Cekendre tervezett biomassza-erőmű éves szükséglete akár a 75 ezer tonnát is elérheti fotó: mihály lászló


