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Igénylések mától
Igényelhető az egységes mezőgazdasági támogatás

• Két és fél hónap áll a 
mezőgazdálkodók ren-
delkezésére, hogy be-
nyújtsák idei egységes 
mezőgazdasági támoga-
tásigénylésüket a Mező-
gazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökséghez 
(APIA). Az érintett 26 ezer 
Hargita megyei gazdának 
mindenképpen március 
elseje és május tizenötö-
dike között kell lépnie, 
hiszen késedelmi időszak 
idén sem lesz.

ISZLAI KATALIN

M árcius elsején, azaz pén-
teken kezdődik az idei 
egységes mezőgazdasági 

támogatások igénylési időszaka: a 

gazdáknak május 15-éig van lehe-
tőségük leadni kérelmeiket a me-
gyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség (APIA) 
területi kirendeltségein és megyei 
székhelyén – tudtuk meg Haschi 
Andrástól, az APIA Hargita me-
gyei igazgatójától. Mint mondta, a 
gazdáknak csak ez a két és fél hó-
nap áll rendelkezésükre, hogy az 
előjegyzésüknek megfelelően fel-
keressék az ügynökséget, hiszen 
késedelmi időszak idén sem lesz.

Az időpont betartása

Az intézmény igazgatója érdeklődé-
sünkre kifejtette, a korábbi évekhez 
hasonlóan lehet idén is igényelni a 
támogatásokat, hiszen az ezzel kap-
csolatos előírásokat a hét évre érvé-
nyes Országos Vidékfejlesztési Prog-
ramban határozzák meg. Jelenleg a 
most érvényben lévő, 2014-2020-as 
időszaknak pedig már a második fe-
lében járnak, így mostanra letisztá-
zódtak a támogatás feltételei. Ennek 
megfelelően az előző évek gyakorla-
tához hasonlóan az első hetekben 

idén is csak a 10 hektárnál kisebb 
területekkel rendelkező gazdákat 
hívják be, akik csak területalapú tá-
mogatásokat kérnek. Később aztán 
fokozatosan előjegyzik a nagyobb 
gazdaságok vezetőit, illetve az ál-
lattenyésztőket is. Azt is kifejtette, 
hogy az APIA idén is együttműködik 
a polgármesteri hivatalokkal, akik a 
gazdák számára segítséget nyújta-
nak a kérelmezéssel kapcsolatban. 
Így minden településen adottak a 
feltételek arra, hogy helyi szinten 
megfelelően összeállítsák a gazdák 
kérelmezési csomagjait, ezáltal pe-
dig időben benyújthassák azokat. 
„A gazdákat idén is értesíteni fogják 
valamilyen módon (levélben, e-ma-
ilben, telefonon vagy személyesen) 
arról, hogy mikor kell megjelenniük 
az ügynökségnél, a kérésünk pedig 
az, hogy ezt az időpontot tartsák 
tiszteletben. Tavaly 26 ezer gazda élt 
a lehetőséggel a megyében, és idén 
is ennyi igénylésre számítunk, ezért 
fontos, hogy mindenki az előjegyzé-
sének megfelelően érkezzen, és ne 
hagyja az utolsó percre” – hívta fel 
a fi gyelmet Haschi. 

Olvad a hó a parcellákon. 
Az érintett 26 ezer Hargita megyei 
gazdának mindenképpen március 
elseje és május tizenötödike 
között kell lépnie
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1. Az IKOS-CONF R.T. részle-
ges megosztásának jóváhagyá-
sa, az IKOS-CONF R.T. vagyona 
egy részének különválásával és 
az újonnan alapított IKOS-IMOB 
R.T.-re való átruházásával, az 
IKOS-CONF R.T. működésben 
maradásával, a Vezetőtanács 
által elkészített Megosztási Terv 
értelmében.

2. Az IKOS-CONF R.T. Romá-
nia Hivatalos Közlönye IV. részé-
nek 677. számában 2019. február 
14.-én meghirdetett megosztási 
tervének jóváhagyása.

3. A részvények névértékének 
52,50 lejről 2,1 lejre való csök-
kentésének, valamint az IKOS-
CONF R.T. részvényei számának 
87.500-ról 2.187.500-ra való nö-
velésének jóváhagyása.

4. Az IKOS-CONF R.T. törzs-
tőkéjének csökkentése 1.102.500 
lejjel a megosztás következté-
ben, a hozzájárulás csökkentése 
révén, anélkül, hogy az IKOS-
CONF R.T. törzstőkéjében való 
részvételi arányt befolyásolná, 
a csökkentés után megmaradt 
3.491.250 lej értékű törzstőke 
megosztásával 1.662.500 darab, 
egyenként 2,10 lej névértékű 
részvényre.

5. Az IKOS-CONF R.T. frissí-
tett Alapító okiratának jóváha-
gyása a jelen határozatok és az 
újraközölt és módosított 1990. 
évi 31-es számú törvénynek 
megfelelően.

6. Egy új társaság, az IKOS-
IMOB R.T. megalapítása, az 
1990. évi 31-es számú törvény 
250. és 2511 a) paragrafusainak 
értelmében, amelynek 1.102.500 
lej értékű törzstőkéje 525.000 
névre szóló, egyenként 2,10 lej 
névértékű részvényre osztódik, 
az IKOS-CONF R.T. meglevő 
részvényesei között, a Megosz-
tási Terv előírásainak megfele-
lően;

7. Egyes ingatlanok feletti 
tulajdonjog átruházása (telek 
és építmény) az IKOS-CONF R.T. 
vagyonából az újonnan alapított 
IKOS-IMOB R.T. számára;

8. Az újonnan alapított IKOS-
IMOB R.T. alapító okiratának 

jóváhagyása, az IKOS-CONF R.T. 
részleges Megosztási Tervének, 
a határozatoknak és az 1990. évi 
31-es számú újraközölt és módo-
sított törvénynek megfelelően.

9. Gyöngyössy Judita, az 
IKOS-CONF R.T. Vezetőtanácsa 
elnökének meghatalmazása, 
hogy aláírja:

– a rendkívüli közgyűlés 
határozatait, hogy foganatosít-
son minden  intézkedést, köz-
vetlenül vagy megbízott által, 
a határozatok a Hargita Megyei 
Törvényszék Mellett Működő 
Cégjegyzékben való jegyzését és 
meghirdetését illetően

– a  két társaság alapító ok-
iratait, a megosztás eredménye-
képpen

– a tulajdonjog átruházását 
az IKOS-CONF R.T.-től az IKOS-
IMOB R.T. részére, a megosztás 
véglegesítése után.

Az összes napirendi pontok-
ra vonatkozó okirat, beleértve 
a megosztási tervet, az IKOS-
IMOB R.T. alapító okiratát, a 
megosztás alapjául szolgáló 
pénzügyi beszámolót és a füg-
getlen pénzügyi könyvvizsgáló 
jelentését, az utolsó 3 pénzügyi 
év ügyviteli beszámolóját, vala-
mint a társaság Alapító okiratá-
nak 15. paragrafusa által előírt 
meghatalmazásokat, tanulmá-
nyozható és beszerezhető a tár-
saság székhelyén, 2019. március 
1-től kezdődően.

A részvényesek megjelenhet-
nek a közgyűlésen személyesen, 
vagy kinevezhetnek egy kép-
viselőt a részvényesi minőség 
igazolásával, a társaság Alapító 
okirata 15. paragrafusának meg-
felelően.

Amennyiben az összehívás 
első napján a határozatképes-
séghez szükséges legkisebb lét-
szám nincs jelen, a Közgyűlést 
összehívjuk ugyanarra a címre, 
2019. április 5-ére, 11 órára.

Székelyudvarhely, 
2019. február 26.

az IKOS-CONF R.T. 
Vezetőtanácsának elnöke,

Gyöngyössy Judita

• Az IKOS-CONF R.T., székhely: Székelyudvar-
hely, II. Rákóczi Ferenc út 40. szám, Hargita 
megye, cgj. szám: J19/592/1991, adószám: 
RO 526790, Vezetőtanácsának elnöke, Gyön-
gyössy Judita, az Alapító okirat 13. paragra-
fusa alapján, összehívja az IKOS-CONF R.T. 
rendkívüli közgyűlését 2019. április 4-re, 11 
órai kezdettel a J&R ENTERPRISES KFT. székhe-
lyére: Bukarest, Pache Protopopescu sugárút 
25. szám, 4. emelet, 2. kerület, a következő 
napirendi pontokkal:

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

MEGHÍVÓ

B írósági ítélet kötelezi Székelyke-
resztúr polgármesterét, hogy a 

városháza homlokzatán az 1956-os 
magyar forradalom 50 éves évforduló-
jának tiszteletére elhelyezett magyar 
nyelvű emléktábla fölé ennek román 
változatát is tegye ki. A pert a Dan Ta-
nasă vezette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) indította ta-
valy novemberben. Az ADEC azt kérte 
a bíróságtól, hogy kötelezze Székely-
keresztúr polgármesterét a városháza 
falán található magyar nyelvű emlék-
tábla eltávolítására, illetve ennek egy 
kétnyelvű változattal történő helyet-
tesítésére. Az emléktáblát az 1956-os 
magyar szabadságharc kitörésének 
50. évfordulója tiszteletére avatták fel 
2006 október 23-án, és az évszámok, 

dátumok mellett a következő feliratot 
is tartalmazza: A magyar szabadság-
harc emlékére. Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata. 

A Hargita Megyei Törvényszék 
szerdán hirdetett elsőfokú ítéletet a 
perben, ennek értelmében kötelezi a 
városvezetőt, hogy a magyar nyelvű 
emléktáblával megegyező méretű, jel-

legű, színű, és ugyanolyan betűméret-
tel rendelkező, azonos szövegű, román 
nyelven feliratozott táblát helyezzen 
el a városháza homlokzatára. Ugyan-
akkor elutasította az egyesületnek a 
meglévő tábla eltávolítására vonat-
kozó kérését. Az ítélet nem jogerős, 
a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál 
megfellebbezhető. Ezt meg is teszik 
– közölte kérdésünkre Rafai Emil, 
Székelykeresztúr polgármestere, 
hozzátéve, a jogerős ítéletet majd vég-
re fogják hajtani. (Kovács Attila)

Románul is kell az emléktábla

A kifogásolt emléktábla
◂   F O R R Á S :  S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R
      POLGÁRMESTERI  HIVATALA




