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Nem a várt tempóban, de 
kezdenek érkezni a beruházók 
a háromszéki ipari parkokba. 
A helyi elöljárók az ütem fel-
gyorsulásában reménykednek.

 » BÍRÓ BLANKA

A z év végéig haszonbérbe ad-
ják a Sepsiszentgyörgyhöz 
tartozó Szépmezőn létesült 

ipari park területének mintegy 40 
százalékát. Mint Antal Árpád pol-
gármester felidézte, megküzdöt-
tek a bürokráciával, az évek során 
sokan kételkedve fogadták a léte-
sítményt, kidobott pénznek, értel-
metlen projekteknek  tartották, ám 
minderre most rácáfol, hogy bein-
dul az élet az ipari parkban.

Sikertörténetet várnak
„Ez sikertörténet lesz, csak türel-
mesnek kell lennünk. Biztos vagyok 
benne, hogy három-négy év múlva 
az lesz a gond, hogy a jelentkezők-
nek nem tudunk már helyet bizto-
sítani” – mondta a polgármester. 
Emlékeztetett: a területet 2007-ben 
vásárolta meg az önkormányzat, a 
központi fejlesztési régióban Sepsi-
szentgyörgy és Kézdivásárhely ön-
kormányzata állítottak össze olyan 
pályázatot, hogy a szennyezett kör-
nyezetet átalakítva ipari infrastruk-
túrát hozzanak létre. Három évvel 
ezelőtt a bürokratikus vesződségek 
után a terület felére szerezték meg 
az ipari park minősítést, tavaly de-
cemberben a teljes 28,7 hektárra 
megkapták. „Megvalósulnak a kitű-
zött célok, hogy új munkahelyek jöj-
jenek létre, a cégek versenyezzenek 

VÁRJÁK A BERUHÁZÓKAT A SEPSISZENTGYÖRGYI ÉS KÉZDIVÁSÁRHELYI LÉTESÍTMÉNYEKBE

Kezdenek benépesülni az ipari parkok

Lassan, de biztosan. Az idei év végéig a sepsiszentgyörgyi ipari park 40 százaléka gazdára talál

A 230-as űrlap kitöltésével rendelkezhetünk adónk 2 vagy 3,5 százalékáról

 » „A szomszé-
dos Brassó me-
gyében valóban 
több ipari park 
működik, de fel 
tudják ezekkel 
venni a versenyt, 
mert olcsóbbak, 
jó körülménye-
ket biztosítanak, 
és minden befek-
tetőt »kézen fog-
nak«” – mondja 
a szentgyörgyi 
igazgató.

a munkaerőért, ezáltal növekedjenek 
a bérek, a városból költöztessük ki az 
ipari létesítményeket” – mutatott rá 
Antal Árpád.

Jelenleg az irodaházban a 29 iro-
dából 28-at kiadtak bérbe, a cégek 
beköltözése folyamatban van, 108 
ember fog ott dolgozni – vont mér-
leget Miklós Zoltán, az ipari park 
vezetője. Eddig 4,3 hektárt adtak 
haszonbérbe négy cégnek, marha-
vágóhíd és csomagolóüzem, egy 
kisebb bútorgyár, és mezőgazdasági 
jellegű tevékenységet végző cég épít 
csarnokokat, ugyanakkor szintén itt 
alakítja ki a telephelyét az önkor-
mányzat útépítő cége. 

Ha megépülnek a gyárak, csar-
nokok, ez a négy cég összesen 165 

munkahelyet biztosít. Újabb négy 
hektár bérbeadására másik négy 
vállalkozással zajlanak a tárgyalá-
sok. Miklós Zoltán úgy véli, év végéig 
szerződésekkel lefedik az ipari park 
területének 40 százalékát. Arra is ki-
tért, hogy az elmúlt hónapokban az 
ipari park 1,2 millió lej jövedelmet 
hozott a városnak, a bérleti díjakból, 
és a területén levő lerobbant istállók 
eladásával. Az igazgató újságírói kér-
désre kifejtette, a szomszédos Brassó 
megyében valóban több ipari park 
működik, de fel tudják ezekkel venni 
a versenyt, mert olcsóbbak, jó körül-
ményeket biztosítanak, és minden 
befektetőt „kézen fognak”, segítik az 
ügyintézésben, a különböző engedé-
lyek kiváltásában. Egy négyzetméter-

nyi terület évi haszonbére 1,5 euró, de 
legtöbb 60 százalékos kedvezményt 
nyújtanak, a létrehozott állások, az 
alkalmazottaknak ígért bérek, a be-
fektetés típusa függvényében.

Lassú a tempó
Kézdivásárhelyen
Kézdivásárhelyen két ipari park is 
létesült európai uniós támogatás-
sal, ezeket már 2016-ban átadták, 
de csak tavaly kapták meg a minősí-
tést. Az egykori fakitermelő vállalat 
(IFET) helyén alakult létesítmény-
ben négy, infrastruktúrával ellátott 
termelőcsarnok van, a szentkatol-
nai út mellett, az egykori ülepítő 
állomás helyén két ipari csarnokot 
építettek. Ezeket ugyan bérbe ad-
ták, de tevékenységet még csak 
két vállalkozás folytat. Bokor Tibor 
polgármester lapunknak elmond-
ta, nincs megelégedve azzal, hogy 
milyen ütemben népesülnek be az 
ipari parkok, annál is inkább, mert 
a pályázati vállalásban benne van, 
hogy új munkahelyek kell létesülje-
nek, ellenkező esetben a fi nanszíro-
zás egy részét vissza kell hogy fi zesse 
az önkormányzat. Hozzátette, az idő-
húzás hátterében az áll, hogy a po-
tenciális vállalkozók pályáztak, ezek 
elbírálására vártak, hogy elindítsák 
a tevékenységet. Most már vannak 
biztató jelek, négy új cég kérte, hogy 
betelepedhessen az ipari parkokba. 
„Kézdivásárhelyen a kis- és közepes 
vállalkozásoknak van jövőjük, ame-
lyek húsz–harminc alkalmazottat 
foglalkoztatnak, a térségben nagy a 
munkaerőhiány, ezért egy nagyvál-
lalat nehezen tudna több száz mun-
kavállalót toborozni” – jelentette ki a 
polgármester. 
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 » B. K. B.

Éppen egy hetük maradt minda-
zoknak, akik szeretnék felaján-

lani a tavalyi év folyamán befi zetett 
jövedelemadójuk 2 vagy 3,5 százalé-

kát civil szervezeteknek, miután idén 
március 15-ére hozták előre azt a ha-
táridőt, ameddig a kitöltött 230-as 
űrlapokat el kell juttatni az Országos 
Adóhatóság (ANAF) területi szék-
helyére. Változás ugyanakkor az is, 

hogy tavaly kevesebb jövedelem-
adót fi zetett be, miután az egységes 
adókulcs a korábbi 16 százalékról 10 
százalékra csökkent – ezért is kérik 
azt az érintettek, hogy minél többen 
tegyék meg a felajánlást, hogy leg-
alább a tavalyihoz hasonló összeg 
folyjon be.

Felajánlásra buzdított csütörtö-
ki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere is. 
„Éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen 
ha nem rendelkezünk róla, ez a pénz 
az államkaszában marad. Mindenki 
találhat olyan tevékenységet, amelyet 
szívesen támogat: szociális terüle-
ten, sport vagy kultúra terén, vagy az 
egyházaknak is fel lehet ajánlani a 2 
százalékot. Ez nem bürokratikus, egy-
szerű meglépni” – fogalmazta meg a 
székelyföldi politikus.

Emlékeztetett egyúttal, hogy min-
den évben az előző év adójáról lehet 
rendelkezni. Mint részletezte: 2017-
ben például a sepsiszentgyörgyiek 
az egy évvel korábbi adóból 946 ezer 
lejt ajánlottak fel, tavaly viszont a 
2017-es adóból csak 894 ezer lejnyit 
„adakoztak”. A tavaly így a felajánl-
ható érték 55,6 százalékáról rendel-
keztek a város adófi zetői, tehát az 
összeg közel fele az államnál ma-

radt. „Ez azt jelenti, hogy majdnem 
kétszer annyi pénz kerülhetett volna 
a civil szervezetekhez” – hívta fel a 
fi gyelmet Antal Árpád, aki azt is ki-
számolta, hogy a személyi jövede-
lemadó 16 százalékról 10 százalékra 
csökkentésével 80 millió lejről 49 
millió lejre csökkent a városban befi -
zetett adóalap, ezzel arányosan ke-
vesebb a felajánlható összeg is.

Így ha idén mindenki rendelkezik 
az adója két százalékáról, a támoga-
tás értéke akkor is csak kevéssel ha-
ladja meg a tavalyelőtti szintet, tehát 
jelentős kieséssel számolhat a civil 
szféra, ha nem sikerül mindenkit 
mozgósítani.

Mint ismeretes, idén március 15-ig 
nyújt lehetőséget a kormány, hogy 
rendelkezzünk az  adónk 2 százalé-
kával, viszont az eddigi 2 százalék 
helyett a 3,5 százalék is felajánlható 
olyan civil szervezeteknek, amelyek 
pótolhatatlan, akkreditált szociális 
tevékenységet folytatnak. Április 
1-től amúgy a törvény úgy változik, 
hogy egységesen minden civil szer-
vezetnek 3,5 százalékot lehet felaján-
lani, de ez már csak jövő évre vonat-
kozik, mert az idei adományokról 
még a törvénymódosítás életbe lépé-
se előtt kell rendelkezni.

Még egy hétig felajánlható a jövedelemadó 2 százaléka
 » Idén március 

15-ig nyújt lehető-
séget a kormány, 
hogy rendelkez-
zünk az  adónk 2 
százalékáról.




