
Az Európai Bizottság engedélye 
nyomán hamarosan újraindulhat a 
roncstraktor-program. A tíz évnél 
idősebb gépek 17 ezer lejes, azaz 
közel 4 ezer eurós kiselejtezési 
prémiumát a gazda egy új traktor 
vásárlásához használhatja fel, ám 
a tavalyi érdektelenség miatt kér-
déses a program idei évi sikere is.
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A tavalyihoz hasonló feltételek 
mellett hagyta jóvá az Euró-
pai Bizottság a traktor- és a 

mezőgazdasági gépparkok korszerűsí-
tésére, feljavítására irányuló roncstrak-
tor-programot – mondta el Tánczos 
Barna vidékfejlesztési államtitkár.

Hivatalos közlésre várva
„A Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési, valamint a Környezetvédelmi 
és Erdészeti Minisztériumok össze-
fogásával, a forgalomból kivont trak-
torok után járó támogatás idén is 17 
ezer lej – körülbelül 4 ezer euró – lesz, 
újdonság viszont, hogy az állami segít-
ség értéke ezúttal nem haladhatja meg 
az új jármű áfa nélküli árának 40 szá-
zalékát” – hangsúlyozta Tánczos. Az 
államtitkár hozzátette, amint a prog-
ram útmutató kézikönyvét a környe-
zetvédelmi minisztérium jóváhagyja, 
s a Hivatalos Közlönyben is megjelen-
tetik azt, a pályázati periódus azonnal 
megkezdődik, s a tízévesnél idősebb 
traktor, illetve egyéb mezőgazdasági 
gépek tulajdonosai máris felvehetik a 
kapcsolatot a hitelesített gyártókkal, 
forgalmazókkal, ahol feliratkozhatnak 
traktorvásárlásra – ebben az iratkozási 
bizonylatban szerepelnek a megvásá-
rolandó és a régi traktor adatai is. A 
traktortulajdonos ezután keresheti fel 
a roncstelepet, ahol a kiselejtezéshez 

az előbb említett irat mellett be kell 
mutatnia a személyazonossági igazol-
ványát, esetenként örökösödési igazo-
ló iratait, a traktor vagy önmeghajtású 
mezőgazdasági gép törzskönyvét, vagy 
ha nem létezik, bármiféle okiratot, 
amiből kiderül a traktor forgalomba 
íratásának az éve. Ugyanakkor erede-
tiben és másolatban is be kell mutat-
nia a gép a közlekedési hatóság vagy a 
helyi tanács által kibocsátott forgalmi 
engedélyét.

Egy jegy, egy új traktor
Az öreg gép kiselejtezésekor kapott 

17 ezer lejes értékjegyet – a mintát je-
lentő roncsautó-programhoz hason-
lóan – egy új erőgép vásárlásakor lehet 
hasznosítani, ám a roncsautó-prog-
ramtól eltérően egy új traktor árába 
csak egy kiselejtezési jegy lesz pótol-
ható. A roncstraktor-program kínálta 
lehetőséggel egyaránt élhetnek mind 
a mezőgazdasági vállalkozók, mind a 
magángazdák, családi vállalkozások: 
feltétel viszont, hogy szerepeljenek 
a mezőgazdasági nyilvántartásban, 
vagy pedig a Mezőgazdasági Üzemek 
Regiszterében. Fontos tudni emellett, 
hogy egy személy csak egyetlenegyszer 
veheti igénybe a támogatást, illetve, 
hogy a kedvezmény nem ruházható át 
másra. A roncstraktorok kiselejtezését 
célzó támogatási rendszer 2013 végéig 
működik majd, az erre az időre leosz-
tott keretösszege 51 millió lej, azaz 
megközelítőleg 12 millió euró lesz.

Tavaly is kevesen 
érdeklődtek
Hargita megyében egyébként a 

tavaly évi roncstraktor-program kere-
tében, a Hargita megyei vashulladék-
hasznosító Remat-telepeken összesen 
két öreg traktort selejteztek, ám a 
programtól várt 3 ezer helyett országos 

szinten is mindössze 152 új traktor vá-
sárlását segítette elő. A sikertelensége 
miatt végül a szaktárca a tavaly tavasz-
szal indított programot 2010. július 
25-én végül le is állíttatta: a tavaly erre 
szánt 50 millió lejes keretből felhasz-
nált 1,6 millió lej ugyanis mindössze 
3,4 százalékos kihasználtsági mutatót 
takart. Szakemberek szerint a prog-
ram iránti alacsony érdeklődési kedv 
oka az öreg gépek leselejtezéséért ke-
vesellt 17 ezer lejben keresendő, mely 
egy új traktor árának csak töredékét 
teszi ki. „A Hargita megyei hegyvidé-
ki viszonyokat figyelembe véve az új 
traktornak legalább 70-80 lóerősnek 
kell lennie, ami viszont legalább 100-
120 ezer lejbe kerül. Ehhez képest a 
17 ezer lejes kiselejtezési támogatás 
kevés, mivel a gazdák zöme még így 
sem tudta előteremteni a fennma-
radó összeget” – magyarázta akkor 
lapunknak Bíró József, a Hargita me-
gyei Remat igazgatója.

JóváHAgyTA Az EB A roncsTrAkTor-progrAmoT

Mire elég 17 ezer lej? 
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: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. augusztus 8-án 10 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra ke-
rül az adós CONVERTA Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Szentimre utca 17/4. szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma: 21601453) tulajdo-
nát képező következő ingóságok:

megnevezés Érték

 2007-es évjáratú BX1, FD 30t típusú KOMAtsU 
motoros rakodó tartozékokkal 

 25 300 lej

 2006-os évjáratú MULtiGAs PACK félautomata 
borítós csomagológép

 26 900 lej

ÖsszEsEn 52 200 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 Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztárá-
nál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő 
személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek 
esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegy-
zési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magán-
személyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon 
igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. 
Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett he-
lyen 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 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 18-án 
kifüggesztették.
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Agrárgazdaság

hírfolyam

> Az agrárium felezheti az inflációt. 
Kedvező mezőgazdasági termés szeptem-
berben akár négy százalékponttal is le-
nyomhatja a fogyasztói árakat, így akár 
feleződhet is a jelenlegi inflációs szint 
– véli Mugur Isărescu, a Román Nemze-
ti Bank elnöke. A jegybank kormányzója 
így nem zárja ki, hogy az éves pénzromlás 
üteme szeptemberben akár négy százalék 
alá csökkenjen. „Két év óta június volt az 
első deflációs hónap, és a trend folytatód-

hat” – mondta Isărescu, de az is megeshet, 
hogy az évi inflációs ráta enyhén, 0,2 szá-
zalékkal növekedik a következő hónapok-
ban akkor is, ha a román valutát elkerülik 
a külföldi sokkok. A jegybank első embere 
szerint az inflációt nagyban befolyásol-
hatja az is, hogy ősztől mennyivel drágul 
a hőenergia. A fűtéstámogatás megvonása 
ugyanis a jegybank számítása szerint 0,7-
0,8 százalékponttal emelné a fogyasztói 
árakat. A mutató 0,3 százalékkal csökkent 
júniusban az élelmiszerek olcsóbbá válásá-
nak hatására.

> A hagyományokat helyezi előtérbe 
az élelmiszeripari zöld könyv. Vitaindí-
tó ötlet- és kérdésgyűjteményt, úgyne-
vezett zöld könyvet készített az európai 
élelmiszereket népszerűsítő stratégiáról 
az Európai Bizottság. A testület célirá-
nyosabb és ambiciózusabb stratégiát sze-
retne létrehozni annak érdekében, hogy a 
fogyasztók körében jobban népszerűsít-
sék az európai mezőgazdasági és élelmi-
szeripari termékek minőségét és hagyo-
mányos jellegét. A zöld könyv brüsszeli 
bemutatásán Dacian Cioloş mezőgazda-

sági és vidékfejlesztési biztos hangoztat-
ta, hogy az uniós lakosság egészségének 
védelme érdekében az EU-ban termelők-
nek a világ más részein található verseny-
társaikhoz képest szigorúbb élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi és állatjólé-
ti előírásoknak kell megfelelniük. A most 
induló konzultáció nyomán a bizottság 
várhatóan jövőre átfogó javaslatot készít 
a témáról. 

Az EU a közös kasszából évente 50 
millió euró körüli összeget fordít élelmi-
szertermékek népszerűsítésére.

hirDetés

Régebbi gyártmányú traktorok egy szentábrahámi porta előtt: kiselejtezési prémiummal is sokba kerülne egy új fotó: domján levente


