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• A vártnál pár száz-
zal kevesebb gazda 
igényelt mezőgazda-
sági támogatást idén 
Hargita megyében, 
a kérésekben feltün-
tetett összterület 
azonban több száz 
hektárral nőtt a múlt 
évi adathoz képest. 
Idén mintegy 70–80 
millió euró összér-
tékű támogatásra 
számíthatnak a Harg-
ita megyei gazdák.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A héten befejeződött a me-
zőgazdasági támogatások 
többségének igénylési idő-

szaka, Hargita megyében 25 860 
gazda nyújtott be ilyen jel-

legű kérelmezési dossziét a 
Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifi zeté-
si Ügynökséghez (APIA). Ez 
a szám közel 400-zal keve-
sebb a vártnál, ám mégsem 
meglepő jelenség, ugyanis 

az előző esztendőhöz képest 
minden évben csökken az igény-

lők száma, tehát idén is számítottak 
erre – mondta el Haschi András, 
az APIA Hargita megyei vezetője. 
Ugyanakkor azt is közölte, hogy a 

gazdák a tavalyinál 363 hektárral 
nagyobb összterületre kértek támo-
gatást: 181 163 hektárról 181 526-ra 
nőtt a kérésekben feltüntetett me-
zőgazdasági összterület mérete. Ez 
is egy teljesen normális folyamat, 
az össz terület mérete állandóan 
változik, újabbakat vesznek bérbe 
vagy vásárolnak meg a gazdák, a 
támogatás érdekében egyesítik a 
megszabott határértéknél kisebb 
parcellákat, tehát számos oka van 
a jelenségnek – kommentálta a szá-
mokat a mezőgazdasági intervenci-
ós és kifi zetési ügynökség vezetője, 

megjegyezve, hogy megyei viszony-
latban nem nagy terület az említett 
363 hektár föld.

Véglegesítés, javítás

Most, az igénylési időszak lezárását 
követően a kérelmezési dossziék 
újbóli, tüzetesebb átnézése követ-
kezik, az elkövetkező három héten 
véglegesítik a dossziékat, javítják a 
pontatlanságokat, szükség esetén 
telefonon egyeztetve a gazdákkal 
– tájékoztatott Haschi András. Azt 
követően a terepen történő ellen-

őrzések időszaka következik, ami 
egészen őszig eltart majd. A mező-
gazdasági alaptámogatásként is-
mert területalapú támogatás (SAPS) 
előlegét várhatóan október köze-
pétől kezdik folyósítani a gazdák 
bankszámlájára. A juttatás hektá-
ronként száz euró körüli értéken 
mozog, azt még nem tudni, hogy 
idén pontosan mekkora lesz ez az 
összeg, de rendszerint minimá-
lis mértékben nő vagy csökken az 

előző évihez képest. Az igénylések 
nyomán a Hargita megyei agrár-
szektor idén összesen 70–80 mil-
lió euró támogatásra számíthat. A 
becslés tízmillió eurós különbözete 
nem kis összeg, hogy abból mennyi 
jön majd be, tehát pontosan mek-
kora lesz az említett értékhatárok 
közti összeg, az attól függ, milyen 
országos kiegészítő támogatásokat 
hagynak még jóvá a gazdáknak, 
de függ a koronavírus-járvány kö-
vetkezményeinek enyhítésére szánt 
juttatástól, illetve egyéb támogatá-
sok értékétől is – tudtuk meg.

Lezárult a támogatásigénylés
A támogatást igénylő gazdák száma csökkent, az összterületé nőtt

Közel 26 ezer gazda igényelte 
idén a mezőgazdasági 
támogatásokat Hargita 
megyében

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

KOVÁCS ATTILA

Három éve döntött arról a csík-
szeredai önkormányzati kép-

viselő-testület, hogy megvásárolja 
a távhőszolgáltató Goscom 

Rt. egykori, Akác utcai 
székhelyét, amely üresen 
maradt, mert a cég tevé-
kenységének és személy-
zetének csökkenése miatt 
más, kisebb székhelyre 

költözött. Meg is történt az 
értékbecslés, az egy kétemeletes, 
illetve egy földszintes részből ál-

ló, 231, illetve 221 négyzetméter-
nyi beépített területtel rendelkező 
ingatlan értékét 197 231 euróra 
becsülte fel egy erre szakosodott 
cég. A pénzt ki is fizette a város, 
az épületet saját nevére telekköny-
vezte, mivel a szándék szerint egy 
átalakítás nyomán a városi hajlék-
talanszállót költöztették volna oda 
a Gyermek sétányról. Ezt követően 
közbeszerzési eljárást írtak ki az 
átalakításhoz szükséges megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítésé-
re, amely időközben el is készült. 
Az abban előirányzott munkálatok 
előkészítése egyelőre nincs napi-
renden, ennek több oka is van.

Nem ez a prioritás

Korodi Attila polgármester kérdé-
sünkre azt mondta, a költségek biz-
tosítása érdekében pályázati támo-
gatásra lenne szüksége a városnak, 
de mivel ilyen kiírás egyelőre nincs, 
a további lépésekre még várni kell. 
Az épületben jelenleg oltóközpont 
működik, amelynek prioritása a be-
ruházás fölé emelkedik – emlékez-
tetett Sógor Enikő alpolgármester. 
Ennek következtében a kiviteli tervek, 
majd az építkezés addig nem kezdő-
dik el, amíg az épület rendeltetése a 
koronavírus-járvány megfékezésére 
koncentrálódik, melynek végső idő-
pontját a jelenlegi helyzetben nem 
lehet tudni – tette hozzá. Ő úgy látja, a 
beruházás költségeiről ebben a tekin-
tetben nem érdemes beszélni, hiszen 

azok az építkezés megkezdéséig vál-
tozni fognak, az értékbecslést pedig 
ahhoz az időszakhoz és azokhoz az 
árakhoz kell igazítani. A városveze-
tés ugyanakkor azon is gondolkodik, 
hogy a hajléktalan-ellátást szociális 
szolgáltatásokat nyújtó karitatív szer-

vezetek bevonásával biztosítsa Csík-
szeredában, ahogy ez sok más város-
ban is történik. A polgármester szerint 
ez minőségibb szolgáltatást jelentene, 
mint a jelenlegi bürokratikus rend-
szer. „Ezért rugalmasan kezeljük ezt 
a témát” – jegyezte meg Korodi Attila.

Nem lehet tudni, mikor készül el az új hajléktalanszálló
• Jelentős költséggel járó beavatkozást igényel az a 
csíkszeredai ingatlan, amely korábban a távhőszolgál-
tató Goscom Rt. székhelye volt, és amelyet hajléktalan-
szállóvá szeretnének átalakítani. Mivel most oltóköz-
pont működik ott, és ez élvez elsőbbséget, nem lehet 
tudni, mikor történhet meg az átalakítás.

A hajléktalanszállónak szánt épületben 
most oltóközpont működik

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




