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Válságkezelés  együttműködésben
Átfogó gazdaságélénkítő programot jelentettek be

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S egítséget kapnak a vállalko-
zások, illetve az állásukat 
elvesztők is a járvány okozta 

válság átvészelésében Székelyud-
varhelyen. Az átfogó programról 
sajtótájékoztatón számoltak be az 
együttműködésben részt vevő intéz-
mények a székelyudvarhelyi város-
házán pénteken.

Önkormányzat 
szűkös mozgástérrel

Jakab Attila városmenedzser az ön-
kormányzat lehetőségeit vázolta. 
A vonatkozó törvények értelmében 
meglehetősen szűkös a mozgásterük 
e téren, közvetlen segítséget nem 
nyújthatnak a vállalkozásoknak, de 
az e heti képviselő-testületi ülésen 
döntenek egy adókedvezményeket 
és kamattörlést biztosító intézkedés-
ről a nehéz helyzetbe került vállal-
kozások esetében. Erre a kormány 
döntése értelmében van lehetősé-

ge az önkormányzatoknak, 
de a tehermentesítés csak a 
szükségállapot idejére, az-
az két hónapra terjedhet ki. 
„Ötven százalékos adóked-
vezményben részesülhetnek 
azok a jogi és természetes 
személyek, akik gazdasági 
célú épülettel rendelkeznek, 

amennyiben tudják bizonyítani, 
hogy a szükségállapot ideje alatt 
meg kellett szakítsák a tevékenysé-
güket. Ugyanebben a kedvezmény-
ben részesülhetnek azok is, akik 
gazdasági célú épületeket adnak 
bérbe, amennyiben a bérlőik meg 
kellett szakítsák a tevékenységü-
ket, és a tulajdonos legalább ötven 
százalékos kedvezményt adott arra 
az időszakra a bérleti díjra” – ismer-
tette a döntésre előkészített hatá-
rozat-tervezetet a városmenedzser. 
A városháza adóosztálya szerint 
Székelyudvarhelyen 850 jogi és ter-
mészetes személy rendelkezik ilyen 
ingatlannal a városban. Egy kamat-
törlésről szóló határozat-tervezetről 
is szavaz a héten az önkormányzat, 
ennek értelmében azok a jogi és ter-
mészetes személyek, akik március 
31. előtt adótartozással rendelkez-
tek, és azt törlesztik december 15. 
előtt, mentesülhetnek a kamat terhe 
alól. A városvezetés ugyanakkor 80 
ezer lejt különített el egy gazdaság-
fejlesztési stratégia kidolgozására is.

Az önkormányzat hatásköre itt vé-
get ér, és itt kerülnek képbe az együtt-

működésben – amelyet a városháza 
gazdasági igazgatója, Szilágyi István 
kezdeményezett – részt vevő partner-
intézmények, szervezetek.

Céges honlap ingyen

A Harghita Business Center (HBC) in-
kubátorház és az U-Hub Udvarhelyszé-
ki IT&C Közösség a vállalkozások on-
line jelenlétének a megteremtésében 
nyújt segítséget a cégeknek. Ennek a 
szükségességét egyébként a Rega Ré-
giókutató Egyesület nemrég elvégzett 

felmérésének az eredménye is megerő-
síti, amelyből kiderül, hogy válaszadó 
cégek több mint felének nincs semmi-
féle online jelenléte. „Ezt mi egy nagy 
problémának látjuk, ugyanis legalább 
egy digitális névjegykártyával ren-
delkeznie kell egy vállalkozásnak” 
– fogalmazott Szakács-Paál István, a 
HBC igazgatója, rátérve a Honlapom a 
holnapom nevű kezdeményezésükre, 
amelyben egy nagyon rövid, háromlé-
péses pályázás segítségével saját céges 
honlapot hoznak létre a vállalkozások 
számára. Ennek része az is, hogy az 
adott cégeknek egy évre .ro-s domain 
nevet, illetve tárhelyet vásárolnak, és 
saját céges e-mail címet is létrehoznak 
számukra, valamint képzést is bizto-
sítanak a honlap kezeléséhez. A HBC 
első körben ötven vállalkozás számára 
tud saját honlapot biztosítani, a pályá-
zati keret összértéke 125 ezer lej, ami-

ből egy-egy pályázó számára 2500 lej 
értékű csomagot biztosítanak.

Képzést is biztosítanak

A Honlapom a holnapom pályázat-
hoz az U-Hub Udvarhelyszéki IT&C 
Közösségbe tartozó IT-cégek adják 
az informatikai hátteret, azaz ön-
költséges támogató tevékenységet 
vállalva összehangolják a fejlesztési 
folyamataikat – mondta el Simon 
Károly, a projekt kivitelezését vál-
laló U-Hub vezetője. Egyfajta kez-

dőcsomag, digitális névjegykártya 
az, amit a programban részt vevő 
vállalkozások számára ingyen biz-
tosítanak, ezáltal megtehetik az el-
ső lépéseket az online térben. Egy 
egyszerű, kis honlapról van szó, 
ami valamelyest még testre is szab-
ható, de még fontosabb, hogy bővít-
hető, azaz kiterjeszthetővé is válhat 
– mondta az U-Hub vezetője. A vál-
lalkozások a domain név regisztrá-
ciója és egy éves bérlése, az egy éves 
tárhely és a céges e-mail cím mellett 
egy Google -regisztrációt is kapnak, 
hogy a Google-térképen is megjelen-
jenek és a keresőadatbázisba beke-
rüljenek.

„Egymásra fogunk találni”

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Köz-
pont (SZÉK) egy udvarhelyszéki 

emberierőforrás-fejlesztő kezdemé-
nyezéssel kapcsolódik be az együtt-
működésbe. Látva azt, hogy a válla-
latokat sújtó gazdasági problémák 
miatt számos ember, illetve csopor-
tok kerültek kényszerhelyzetbe, úgy 
vélik, hogy szükség van egy felzár-
kóztatási, átképzési program indí-
tására – jelentette be Ilyés Ferenc, 
a SZÉK ügyvezető igazgatója, meg-
jegyezve, hogy a lokalitást illetően 
Udvarhelyszékben gondolkodnak. 
Ahogyan az emberek visszafogot-
tabbá váltak az utazásokat illetően, 
úgy az értékesítési láncok hossza 
esetében is tapasztalható az erre való 
törekvés, „jobban próbálunk a helyi 
értékekhez, helyi partnerekhez for-
dulni”. „Ennek az előnyét szerintem 
érdemes kihasználni. Kicsit ráfogjuk 
a koronavírusra, de végre egymásra 
fogunk találni” – mondta az oktatási 
intézmény vezetője.

Geréb: történelmi esély előtt 
áll a város 

„Mi úgy érezzük, hogy egy törté-
nelmi esély előtt áll a város. Közel 
negyven milliárd eurót fog kapni 
az elkövetkező hét évben Románia 
az Európai Uniótól, és abból Udvar-
hely minél többet le kellene hívjon. 
Ez azon utolsó esélyek egyike, ami-
kor az Európai Uniótól még lehet 
városfejlesztésre pénzeket lehívni” 
– hívta fel a fi gyelmet Geréb Lász-
ló közgazdász, a Romániai Magyar 
Közgazdász Társaság (RMKT) szé-
kelyudvarhelyi elnöke. A szakmai 
szervezet a gazdaságfejlesztési stra-
tégia kidolgozásában nyújt segítsé-
get a városnak, ugyanakkor részt 
vesznek egy, a befektetők bevonzá-
sát célzó projektben is. Az Invest in 
Udvarhely projektben a helyi RMKT 

a szakmai anyag összeállítását aján-
lotta fel a polgármesteri hivatalnak, 
azaz egy október közepére, végére 
elkészülő, a potenciális befektető-
ket tájékoztató honlap, illetve be-
fektetési kézikönyvhöz biztosítanak 
szakmai tartalmat – tájékoztatott 
Geréb László.

Összehozzák a munka-
vállalókat és a munkaadókat

Az együttműködésben résztvevő 
Udvarhelyi Kis- és Középvállalko-
zások Szövetsége (UKKSZ) a mun-
kanélkülivé váltaknak segítene 
az újbóli elhelyezkedésben. „A 
felszabadult munkaerővel szeret-
nénk valamit kezdeni, ezért egy 
programot indítottunk, amelynek 
a neve Dolgozz tovább itthon. A 
programban július 30-ig lehet je-
lentkezni munkavállalóként, mi 

pedig a munkavállalókat és a mun-
kaadókat segítjük az egymásra ta-
lálásban” – részletezte vállalásu-
kat Nagy György, az UKKSZ elnöke. 
Megpróbálják átcsoportosítani a 
felszabadult munkaerőt azokba a 
szektorokba, ahol hiány van, hogy 
az állástalanná váltak ne az útle-
velüket magukhoz véve induljanak 
útra munkát keresni – fűzte hozzá. 

A vállalkozói érdekvédelmi szer-
vezet elnökeként ugyanakkor Nagy 
György nehezményezte, hogy a kor-
mány csak a szükségállapot idejére 
vonatkozóan engedélyezte az ön-
kormányzatoknak az adókedvezmé-
nyek biztosítását a nehéz helyzetbe 
került vállalkozások számára. Ez 
éves szinten mindössze tíz százalé-
kos adókedvezményt tesz ki, amit a 
cégek akkor is megkaptak volna, ha 
időben befi zetik az adót, mondta.

Napjaink Székelyudvarhelye, 
a maga kopott tömbházaival

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D
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• Adókedvezmény, kamattörlés, céges honlap ingyen és képzés az oldal szerkesztésé-
hez, befektetők vonzása, gazdaságfejlesztési stratégia, átképzési program, munkaerő-
piaci közvetítés – ezek mind a részét képezik annak a célzottan összeállított gazdasági 
csomagnak, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság hatásait csökken-
tenék Székelyudvarhelyen. Közigazgatási, közintézményi, szakmai szervezeti, érdek-
képviseleti, oktatási intézményi összefogással indul el a gazdaságélénkítő program.




