
Az újrahasznosítható energia-
forrásokkal foglalkozó európai 
fórum, az EUROFORES tagja-
ként vett részt egy stockholmi 
tanácskozáson Antal István. Az 
udvarhelyszéki parlamenti kép-
viselő novemberben székelyföl-
di szakembereknek, vállalko-
zóknak szervez konferenciát a 
témában.
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Évente más-más országban ta-
nácskoznak az EUROFO-
RES tagjai, Antal legutóbb 

Norvégiában és Ausztriában vett 
részt egy megbeszélésen. A téma 
rendszerint ugyanaz: tájékozódni 
az uniós államok újrahasznosít-
ható energiaforrásairól. A stock-
holmi megbeszélésen is arról volt 
szó, miként lehet visszaszorítani a 
környzetszennyező energiaforráso-
kat, valamint nagyobb teret bizto-
sítani a tiszta energiaforrásoknak. 
A 27 tagország száz parlamenti 
képviselőjét tömörítő fórum után 
a honatya lapunknak azt mondta: 
„A tanácskozás csak megerősített 
abban, amit évek óta az RMDSZ 
is szorgalmaz, különösképpen 
Székelyföldön: tenni kell azért, 
hogy Románia – vállalásához 
híven – 2030-ra az összenergia-
termelésének huszonnégy százalé-
kát zöld energiával valósítsa meg.” 
A képviselő szerint a vállalás telje-
sítésében nagy szerepet játszhat az 
a tény, hogy hosszas huzavona után 

Románia is elfogadta a 2008-ban 
megjelent 220-as törvény azon 
változatát, melyre Brüsszel is rábó-
lintott, s mely új lendületet bizto-
síthat a zöldenergiás beruházások-
nak. Antal örömét fejezte ki, hogy 
a Hargita megyei önkormányzat 
szakemberei, illetve több helyi vál-
lalkozó is foglalkozik a kérdéskörrel, 
hiszen megyénkben nagy tartalé-
kokkal rendelkező erőforrások van-
nak. „Beindultak a törpe vízierő-
művek, és energianövényt is egyre 
többen termesztenek. Jómagam is 
négy éve kísérleti jelleggel három 
kis ültetvényt hoztam létre az Olt, a 
Nagy-Homoród és a Küküllő men-
tén, illetve kezdeményezője vagyok 
annak a törvénytervezetnek, amely 
az energianövények termesztésének 
támogatásáról szól, s amelyet a sze-
nátus már elfogadott.” A képviselő 
szerint jó esély van arra, hogy év 
végéig a képviselőház is rábólint-
son a kezdeményezésre.

A politikus kifejtette, remélhe-
tőleg nálunk is mihamarabb bekö-
vetkezik egy egészséges szemlélet-
váltás, s a következő években helyi 
erőforrásainkat sikerül maximáli-
san kihasználni. Ezt elősegítendő 
november közepére tervezi azt a 
székelyudvarhelyi konferenciát, 
melyre meghívja a Székelyföld te-
rületén az újrahasznosítható ener-
giaforrásokkal foglalkozó szak-
embereket, s nem utolsósorban a 
vállalkozókat, akik arról is tájéko-
zódhatnak majd, miként használ-
hatják ki az uniós és hazai pénzfor-
rások nyújtotta lehetőségeket.

A területalapú támogatás hek-
táronkénti 100 euróra való 
növelése miatt tavalyhoz ké-
pest 8 millióval több, azaz 
közel 50 millió eurónyi SAPS-
támogatásban részesülhetnek 
idén a Hargita megyei gazdák. 
Az első előlegek folyósítását a 
kifizetési ügynökség már e hó-
nap közepén elkezdi.
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A csíkszeredai APIA-szék-
ház ban tartott sajtótájé-
koztatón mutatta be tegnap 

Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára és Haschi András Péter, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) igazgatója az idei és 
jövő esztendei területalapú és egyéb 
támogatásokkal kapcsolatos újdon-
ságokat. „Az idei területalapú tá-
mogatásokból járó előlegeket már 
október 15-től kezdődően folyósí-
tani fogjuk” – jelentette ki Tánczos, 
hozzátéve viszont, hogy az elmúlt 
évek elhúzódó kifizetési procedúrá-
ival ellentétben 2012. március 31-
ig minden, a 2011-es esztendővel 
kapcsolatos gazdatámogatási kifi-
zetést le akarnak zárni. Ennek célja 
az, hogy a kifizetések gyorsításával 
a gazdákat mind az őszi, mind a 
tavaszi munkálatok kapcsán akkor 
segítsék, amikor a legnagyobb szük-
ségük van a pénzre.

Megjegyzése szerint az agrá-
rium és vidékfejlesztés terén ren-
delkezésre álló források 30 szá-
zalék körüli lehívási hányadával 
Románia a fejlettebb uniós tag-
államokkal egybevetve is jól sze-
repel. „Ez az év végéig bezárólag 
a hazai agráriumban több mint 
3 milliárd euró effektív kifizetést 
jelent. A célunk az, hogy 2015 
végére minden rendelkezésünk-

re álló eurót át tudjunk utalni a 
különböző projektekbe, terület-
alapú támogatásokba, még akkor 
is, ha a napokban Brüsszelben 
megfogalmazott javaslat szerint 
elképzelhető, hogy csökken a 
rendelkezésünkre álló teljes ösz-
szeg. Ugyanis jelen pillanatban is 
intenzív konzultálás folyik arról, 
hogy a vidékfejlesztési alapon be-
lül a jelenlegi 80-ról 95 százalékra 
növeljék az uniós hányadrészt. Ez 
viszont nem azt jelenti, hogy több 
pénzt kapnánk az Uniótól, hanem 
azt, hogy kevesebbet kell nemzeti 
önrészként hozzátegyünk” – ma-
gyarázta Tánczos, hozzáfűzve, e 
módon próbálják javítani a nehéz 
helyzetben levő tagállamok pénz-
lehívási képességét.

Haschi András már az APIA 
és ügyfeleik közötti jó kapcsolat-
ról beszélt, leszögezve, hogy az 
általa vezetett intézeten keresztül 
a Hargita megyei gazdák 2009-
ben 37, míg tavaly több mint 42 
millió euróhoz jutottak. Mint 
vázolta, a megyénkből az idén 
területalapú támogatásra jelölt 
több mint 185 ezer hektár után a 
gazdák várhatóan közel 50 millió 
eurónyi vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesülnek, főként 
hogy a 2007-ben hektáronként 
50,5 euróról indult SAPS-pénz 
2010-re 80,4 euróra, míg idénre 
hektáronként 100,6 euróra nőtt, 
azaz öt év alatt megduplázódott. 
Ehhez járulnak még hozzá a kü-
lönböző nemzeti kiegészítő tá-
mogatási formák és csomagok, 
aminek keretében a szántóföldi 
növénytermesztők hektáronként 
73, a kedvezőtlen adottságú hegy-
vidéki övezetben gazdálkodók 
107, a magas természeti értékű 
gyepterületeket megőrző gazdák 
124, a cukorrépatermelők 310, a 
talajt másodvetésű zöldtrágyával 
feljavító gazdálkodók hektáron-

ként 130 eurós pluszforrást vehet-
nek igénybe. „A megfelelő támo-
gatásokat kihasználva – mondta 
Tánczos – kiszámoltuk, hogy egy 
háromhektáros területen három 
fejőstehénnel gazdálkodó család 
éves szinten akár 1600 eurónyi 
támogatásra is szert tehet, azaz ha 
a kisgazdaság csak a ráfordítással 
és az állományfenntartással járó 
költségeket termeli is ki, a támo-
gatásként kapott források így is a 
gazda tiszta nyeresége maradnak” 
– szögezte le az államtitkár.

társadalom
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mAximáliSAn kihASználni A helyi erőforráSokAt

Konferencia a megújuló 
energiaforrásokról

október 15-től kezdik utAlni A területAlAPú támogAtáS-előlegeket

Jó híreket hoztak a gazdáknak

Haschi András és Tánczos Barna (jobbra). Öt év alatt megduplázódott a területalapú támogatás összege fotó: domján levente

 hirdetés

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. október 
27-én 11.30-kor Maroshévíz, Nicolae Bălcescu utca  59. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós MARBIT GROUP 
Kft. (fiskális lakhelye: Maroshévíz, Avram Iancu utca 77. 
szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma 16944960) 
tulajdonát képező következő ingatlant:

13 900 m2 külterület, tölgyes, hagota, 
felhasználási terület erdő – 35 700 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hiva-
tal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumentumo-
kat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befi-
zetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; 
a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzs-
könyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi szemé-
lyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; 

a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott 
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 személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingatlanra, 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 telefonszámon.

Az eladási hirdetést
2011. október 11-én kifüggesztették.

A Pénzügyminisztérium, Az orSzágoS AdóügynÖkSÉg,
a hargita megyei közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a költségvetési bevételek begyűjtését felülvigyázó osztály
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