
A polgármesteri hivatalok mellett 
jövőre a Hargita megyei közbirto-
kosságok számára is megnyílik a 
Környezetvédelmi Alap erdősítési 
programja – erősítette meg teg-
nap lapunknak adott interjújában 
Borbély László környezetvédelmi 
és erdészeti miniszter. Elárulta, a 
pályázati kiírást már január–feb-
ruár tájékán meghirdetik.

– Miniszter úr, számos Hargita 
megyei közbirtokosság elnökét megör
vendeztette bejelentésével, miszerint 
az erdősítési programot jövő évtől a 
közbirtokosságokra is kiterjesztik.

– Ez természetes. A közbirtokos-
ságok nyilvánvaló részesei kell legye-
nek ennek a folyamatnak. Az erdő-
sítésre tavaly hatszor akkora összeget 
tudtunk fordítani, mint 2009-ben, 
idén pedig kétszer annyit, mint ta-
valy. Tehát folyamatosan bővül az 
erdősítési célra fordítható pénzkeret. 
Ebben az esztendőben amúgy 400 
millió lejt szánunk erdősítésre, és ezt 
a folyamatot a jövőben is fenn szeret-
nénk tartani.

– Az ideivel megegyezőek marad
nak a pályázási feltételek is?

– Igen, a kibővített útmutató ha-
marosan elérhető lesz a környezetvé-
delmi minisztérium honlapjáról is. 
De a cél továbbra is a lepusztult te-
rületek beerdősítésének támogatása 
marad. Ami a pályázási időszakot il-
leti, reményeim szerint már a jövő év 
elején, január–februárra meg fogjuk 
tudni hirdetni.

– Elakadt viszont a falopást 5 
köbméteres mennyiség alatt is bűn
cselekménynek minősítő jogszabály 
elfogadása. Miért?

– Az Igazságügyi Minisztérium 
miatt akadt el, annak ellenére, hogy 
nagyon sokat tárgyaltunk róla. Na-
gyon zavaros a magyarázatuk, egye-
bek mellett még az emberi jogokra 
is hivatkoznak. Elindult viszont egy 

törvénykezdemény a parlamentben. 
A parlament már elég szuverén, 
hogy egyedül is döntsön, így nagyon 
remélem, hogy hamarosan már lo-
pott fa terén az egy köbméter fölötti 
mennyiséget is bűncselekménynek 
fogják nyilvánítani. A jogszabályt 
most a szakbizottságban tárgyalják, 
meglátjuk, mikor kerülhet elfoga-
dásra.

– A Zöld Ház program keretében 
Hargita megye országos szinten is első 
volt, de általában nagy megyénkből az 
érdeklődés a Környezetvédelmi Alap 
minden programja iránt. Nem vádol
ták még meg Önt a minisztériumban, 
hogy szándékosan a megyénknek ked
vező programokat indít?

– Nincs ahogy megvádoljanak. 
A Zöld Ház programban egyéni je-
lentkezőket fogadunk. Inkább arról 
van szó, hogy Hargita megyében 
az ország más térségeitől eltérően 
jobban felismerték a program révén 
vásárolható napelemek, napkollek-

torok, hőpumpák vagy pellettel fűt-
hető hőközpontok előnyeit. Tudo-
másom szerint egy kisebb közpon-
tot már 6-8 ezer lej közötti összegből 
fel lehet szerelni, tehát a 6 ezer lejes 
támogatáshoz, ha valaki még hajlan-
dó hozzápótolni 2 ezer lejt, sokkal 
olcsóbban fűtheti lakását. Én úgy 
hiszem, Hargita megyéből azok je-
lentkeztek, akik ezt felismerték.

– A roncstraktorprogram a hírek 
szerint jövőre a roncsautóprogramhoz 
hasonló szabályok szerint működne. 
Ez azt jelenti, hogy traktorvásárlás 
esetén is halmozhatók lesznek az ér
tékjegyek?

– A változtatást előbb még jóvá 
kell hagyatnunk az Európai Bi-
zottsággal, hasonlóan, mint ahogy 
az idén újraindított roncs trak tor-
programot is láttamozniuk kel-
lett. Amúgy már elküldtük nekik 
a kérést, de amíg nem kapjuk meg 
az engedélyt a program kapcsán, 
ugyanolyan feltételek alapján kell 
dolgoznunk, mint amivel idén is 
elindítottuk. A szándékunk viszont 
valóban az, hogy egy új erőgép árá-
ba a gazda akár három roncstraktor-
értékjegyet is beszámíttathasson.

– Hogy vizsgázik idén a roncs
trak torprogram?

– Nem látványos, mert viszony-
lag későn, csak szeptemberben tud-
tuk elindítani. Egyelőre nincs sok 
jelentkező, de úgy vélem – amennyi-
ben a változások jövőtől érvénybe 
lépnek –, akkor lényegesen nagyobb 
lesz a program iránti érdeklődés is. 
60-65 ezer lejért már elfogadható 
traktorokat lehet kapni. Ha a gazda 
összeteszi a három, 17 ezer lejes ér-
tékjegyét, s még megpótolja vagy 15 
ezer lejjel, már azt jelenti, hogy sok-
kal kedvezőbb feltételek mellett jut-
hat egy-egy új mezőgazdasági gép-
hez. Tehát a roncstraktorprogram 
iránti roham, én úgy hiszem, emiatt 
inkább jövőre várható.

Domján Levente

Körkép
hirDetések

Miniszteri dicséretben részesültek a környezetvé-
delmi tárcához benyújtott Hargita megyei projek-
tek. Megyénk ugyanis élen jár a Környezetvédelmi 
Alapból finanszírozott integrált ivóvíz- és csator-
narendszerek építését célzó program pályázatai-
nál – jelentette ki tegnap Csíkszerdában, a megye 
polgármestereivel és erdészeti szakembereivel való 
találkozó során Borbély László környezetvédelmi 
és erdészeti miniszter. A helyi elöljárók, megyénket 
képviselő parlamenti képviselők, szenátorok előtt 
ugyanakkor Borboly Csaba megyei tanácselnök 
a szaktárcától eddig kapott hathatós segítséget is 
megköszönte, példaként említve a Natura2000-
es területek számos község belterületén belül való 
határainak kiigazítását, illetve a megyénkbe érkező 
fejlesztési beruházásokat. A találkozón bemutatták 
Hargita Megye Tanácsának integrált hulladékke-
zelésről, ivóvíz- és csatornahálózatokról és környe-
zetvédelmi területekről szóló projektjeit. Utóbbi-
aknál megyénkből 79,67 millió lej összértékben 

12 projektet fogadtak el, amiből 67,66 millió lejt 
a Környezetvédelmi Alap támogat. Szóba került 
az integrált hulladékkezelés kérdése is, ami során 
a hulladék-menedzsmentrendszer fejlesztésére és a 
szennyezett területek rendbetételére megyénk több 
mint 35 millió euró értékben nyújtott be pályáza-
tot. Borbély László ígérete szerint év végéig erre a 
szerződést is aláírják. A tárcavezető kiemelte a kerék-
párutak építését célzó programot, amelyre idén me-
gyénkből három pályázat lett benyújtva. Januártól 
újabb kiírásra lehet pályázni, főleg hogy az idei évet 
a kerékpárutak  fogadtatásának tesztelésére szánták – 
tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a tegnapi nap 
folyamán ugyanakkor Lövétén – a környezetvédelmi 
tárca programjából támogatott – 4,45 millió lej ér-
tékű csatornahálózat-építési munkálatokat is megte-
kintette. A minisztérium a beruházás 85 százalékát tá-
mogatja, 15 százalék az önkormányzat önrésze. A 18,5 
kilométer hosszú csatornarendszer már elkészült, je-
lenleg a derítőállomás kialakításán dolgoznak.

intErjú BorBéLy LászLó KörnyEzEtvédELmi és ErdészEti minisztErrEL

A közbirtokosságok is
pályázhatnak erdősítésre

12. oldal | 2011. november 4., péntekhargitanépe

A csíkcsomortáni Aracs Közbirtokosság
2011. november 13-án 11 órai kezdettel tartja évi közgyűlését 

a helyi iskola tornatermében.
Napirendi pontok: – 2012-es évi költségvetés;
          – különfélék.
A közgyűlés határozatképtelenség esetén újabb értesítés nélkül, egy hét 

múlva ugyanitt megismétlődik.

A LidL disCoUnt KFt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Bevásárlóközpont bővítésére és át-
alakítására vonatkozó tervét 

Maroshévíz, Sportivilor utca 6. sz.
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 108. sz.
Székelykeresztúr, Kriza János utca 29. sz.

benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezet-
védelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

Az AQUA novA HArGitA KFt.
– Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca 4. sz., Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Székelyudvarhelyen, a vízvételnél meg-
valósítandó VÍZVÉTELI KÜSZÖB MEGEMELÉSE című tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. november 
1-jén döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány el-
készítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–
18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, november 9-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Az rvA mUrEŞ insoLvEnCy sPECiALists s.P.r.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Micro Domino Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt ár-
verést szervez az adós vagyonállományába tartozó különféle mobiltelefo-
nok és tartozékaik egybeni értékesítése céljából. A kikiáltási ár 11 730 lej.

Az árverésre 2011. november 11-én 12 órakor kerül sor a csíkszere-
dai Tricohar MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám), és azt hetente 
megismétlik pénteki napokon ugyanabban az órában, mindaddig, amíg a 
készlet tart.

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, a részvé-
teli illetéket, a feladatfüzetet, részvételi szándékukat az árverés időpontja 
előtt benyújtják a jogi felszámolóhoz.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, a 0745–234820-as  
és a 0745–146096-as telefonszámokon.

A CsÍKszEntimrEi KözBirtoKossáG
értesíti tagságát, hogy 2011. november 12-én 10 órai kezdettel 

közgyűlést tart a helyi kultúrotthonban.
Napirendi pontok:
– terület bérbeadásának megvitatása golfpálya létesítésére;
– a 2012-es évi költségvetési terv megvitatása és jóváhagyása;
– különfélék.
Abban az esetben, ha a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor egy 

hét múlva november 19-én megismétlődik.

HArGitA mEGyE tAnáCsA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állás betöltésére 
meghatározott időre a:

Gazdasági igazgatóságán

 tanácsos, i. osztály, első szakmai fokozat.

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
    54-es szakaszának előírásai;
– minimum 5 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek;
– turisztikai menedzser szakirányú továbbképzés.

A versenyvizsga időpontja: 2011. november 16., 10 óra (írásbeli) és 
2011. november 18. (szóbeli vizsga).

Helyszín: a Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 

letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében 
– 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bő-
vebb felvilágosítást a Hargita Megye Tanácsának Menedzsment igazga-
tóságán – Humánerőforrás részlegén – kaphatnak az érdeklődők (134-es 
iroda, 0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

 fotó: domján levente

jól vizsgáznak a Hargita megyéből benyújtott pályázatok


