
Megfigyelhető, hogy a vá-
sárlások között a be-
szállítók listája sokkal 

népesebb Szentegyházán, mint 
például Székelyudvarhelyen. 
Ezek között kis helyi vállal-
kozások is megtalálhatók, így 
az üzletkötésekből szárma-
zó adó egy része visszakerül 
a településre, stimulálva ez-
zel a helyi gazdaságot. A törvé-
nyes lehetőségeket kihasználva 
szándékosan adnak megbízást 
helyi cégeknek, ugyanis ezek 
a vállalkozások rendszerint 
gyorsabban teljesítik a rájuk 
bízott feladatokat, miközben a 
cégadatbázisban sokszor ne-
hézkes megfelelő vállalkozást 
találni – mondta el kérdésünk-
re Sándor Lajos, Szentegyháza 
alpolgármestere. A közbeszer-
zésekre vonatkozó módszerta-
ni szabályozások a 2016/359-es 
kormányhatározat által lép-
tek érvénybe múlt év májusá-
ban. Ez kissé váratlanul érte 
a közintézmények illetékese-
it, ugyanis a törvényalkotók 
nem hagytak időt számukra, 
hogy alkalmazkodjanak a vál-
tozásokhoz – vélekedett Sán-
dor Lajos.

Meghiúsult beruházás

A beszerzések között találha-
tó egy viszonylag nagy, mintegy 
55 ezer lej értékű konzultáci-
ós megbízás is. Mint kiderült, a 
szentegyházi polgármesteri hi-
vatal egy céggel szerette volna 
elkészíttetni a tömbházak szi-
getelésére vonatkozó pályáza-
tot, de az néhány tömbházlakó 
beleegyezésének hiánya miatt 
meghiúsult. Szerencsére emi-
att nem kellett az összeget tel-
jes egészében kifizetni, csupán 
10 800 lejt – fogalmazott az al-
polgármester.

Nem hozták nyilvánosságra

Néhány cég, amellyel a pol-
gármesteri hivatal szerződést 

kötött, nem került be az elekt-
ronikus nyilvántartásba. A már 
említett 2016/359-es sürgőssé-
gi kormányrendelet értelmé-
ben azokat az üzletkötéseket, 
amelyek nem az elektronikus 
nyilvántartásban megtalálha-
tó vállalkozásokkal történnek, 
és a tranzakciók nettó érté-
ke meghaladja a 13 ezer lejt, öt 
napon belül nyilvánossá kell 
tenni. A hasonló szentegyhá-
zi közbeszerzések között csu-
pán egy volt, ami nem került fel 
az elektronikus nyilvántartás-
ba. A szóban forgó cég a Vallum 
Kft., melynek egy technikai do-
kumentáció összeállítása volt 
a feladata a szentegyházi kór-
házi egység gyerekgyógyászati 
részlegének felújítására. A pro-
jekt megvalósításáért 85 ezer lej 

értékben kötött szerződést a te-
lepülés önkormányzata.

Közvetlen megbízások

A közvetlen megbízásokat ér-
dekes tüzetesebben is megvizs-
gálni, ugyanis ezek esetében 
nincs előírás, amely korlátoz-
ná a hivatalokat, hogy kivel és 
milyen értékben köthetnek üz-
letet. Az ilyen tranzakciók gyak-
ran nem átláthatón történnek, 
ezért fontos megnézni, mely cé-
gek szolgálták ki az adott hivata-
lokat. Így könnyen fény derülhet 
az esetleges érdekellentétek-
re is. A 2016-os évben Szentegy-
háza Polgármesteri Hivatala a 
jobbra olvasható cégekkel kötött 
közvetlen megbízást.
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Megvizsgáltuk a szentegyházi önkormányzat elmúlt évi közbeszerzéseit

Közpénzek nyomában

Lajstromba véve. Tételesen megvizsgáltuk a múlt évi szentegyházi közbeszerzéseket

Licitációs megbízások 

formájában nettó 1,37 

millió lejt költött el az 

elmúlt évben a szent-

egyházi önkormány-

zat. Több mint száz, a 

közbeszerzések inter-

netes adatbázisában 

megtalálható vásárlást 

vizsgáltunk meg, ame-

lyek közül a szokatlan-

nak tűnő megbízáso-

kat alaposan górcső 

alá vettük.

Vállalkozás neve Székhely
Viaduct kft. Székelyudvarhely
Sincron kft. Szentegyháza
Metropolitan Maxpress Adv kft. Craiova
Bugja Ignac csv. Szentegyháza
Netcomp kft. Csíkszereda
Andezit-impex kft. Lövéte
Mibarex kft. Szentegyháza
Quality Lkw Trade kft. Sepsiszentgyörgy
Györfi I. Csaba etsz. Parajd
Zozovill kft. Székelyudvarhely
Glob-net kft. Sepsiszentgyörgy
Com-dzseki kft. Lövéte
Ramses Industries kft. Karácsonkő
Henre Mix kft. Szentegyháza
Sodexo Pass Romania kft. Bukarest
Logic Systems kft. Gyergyószentmiklós
Gordius Plus kft. Csíkszereda
Intend Computer kft. Kolozsvár
Sabe kft. Csíkszereda 
Cabsat kft. Székelyudvarhely
Perfect kft. Szentegyháza
Editura Hamangiu kft. Bukarest
Elekes Arpad ev. Szentegyháza
Universul Juridic Magazin kft. Bukarest
Interlink Group kft. Bukarest
Kelevik kft. Szentegyháza
Marton Janos csv. Szentegyháza
Miklos Miklos ev. Szentegyháza
Develo-consult kft. Székelyudvarhely
Benyovszki Attila ev. Szentegyháza
Levitan Com kft. Gyimesbükk
Monitorul Oficial rt. Bukarest
Piramis Design kft. Csíkszereda
Pc Bigcomp kft. Szentegyháza
Conus-inc kft. Székelyudvarhely
Melinda-impex Instal kft. Székelyudvarhely
Atuprofessing kft. Csíkszereda
Emer Com kft. Csíkszereda
Pro Sanit kft. Sepsiszentgyörgy
Balazs Pal csv. Szentegyháza
Covertex kft.  Temesvár
Orion Services & Consulting kft. Udvarhely
Electro Light Ciuc kft. Csíkszereda
Elecomp kft. Szentegyháza
Autogroup-simo kft. Székelyudvarhely
Marsorom kft. Nagyernye
Chiorean Company kft. Szatmárnémeti
Viking kft. Székelyudvarhely
Corvina Konyveshaz kft. Csíkszereda
Tipographic kft. Csíkszereda
Iasi It kft. Horpaz (falu Iași megyében)
Mihaly F. Attila ev. Szentegyháza

ev – egyéni vállalkozás (Îi)
csv – családi vállalkozás (Îf)
etsz – engedélyezett természetes személy (PFA)

Várják az „ezüst” hallgatókat
Idén is elindítja az 50 év fölöt-

tieknek szóló Ezüst Akadémia 
oktatási programot a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem (EMTE) csíkszeredai kara. 
Az egyetem holnaptól szeptem-
ber 22-éig várja a jelentkezőket, 
ezúttal legtöbb 580 személyt 
fogadnak. Lázár Ede dékán a 
tegnapi sajtótájékoztatón el-
mondta, fontosnak tartják, hogy 
a Székelyföldön ne csak a po-
tenciális hallgatókat szólítsák 
meg, hanem a társadalom min-
den szegmensével kapcsolatot 
alakítsanak ki. Mivel a prog-
ram rendkívül sikeres, idén ki-
terjesztik, Kézdivásárhelyen 
és Sepsiszentgyörgyön is indí-
tanak csoportokat. Pap Leven-
te dékánhelyettes arról számolt 
be, a meghirdetett 580 főnél jó-
val többen, akár 800–900-an 
is bekapcsolódnának a prog-

ramba, de nincs ehhez megfe-
lelő befogadóképességű terme 
az egyetemnek. Csíki Adél, az 
egyetem kommunikációért fe-
lelős munkatársa arról számolt 
be, a 2017/2018-as tanévben 
október elejétől május végéig 
biztosítanak minőségi kikap-
csolódási és fejlődési lehetősé-
get az 50 év fölötti korosztály 
számára. Minden második hét 
szerdáján tartanak előadáso-
kat a Sapientia EMTE csíksze-
redai helyszínén: összesen 14, 
egyenként hatvanperces pre-
zentációval készülnek a szer-
vezők, amelyek végén lehetőség 
lesz kérdéseket feltenni, és azo-
kat megvitatni. 

Az érdeklődők részvételi 
szándékukat egy jelentkezési 
lap kitöltésével jelezhetik csü-
törtöktől legkésőbb szeptem-
ber 22-ig, amelyet megtalálnak 

az egyetem portaszolgálatá-
nál, a kitöltött lapokat a portán 
elhelyezett gyűjtődobozba kell 
bedobni. Ezenkívül online is 
jelentkezhetnek a Sapientia 
honlapján (www.sapientia.ro)  
megtalálható űrlap kitöltésével. 
A jelentkezőket két csoportra 

osztva fogadják, az egyiket 14, a 
másikat pedig 17 órától. Ez tu-
lajdonképpen azt jelenti, hogy 
minden előadó két előadást tart 
minden második szerdán, az 
érdeklődők a jelentkezési űrla-
pon jelölhetik meg, hogy melyik 
időpont felel meg számukra. 

Amennyiben túljelentkezés 
lesz, hamarabb lezárják a je-
lentkezési időszakot, ezért ér-
demes minél hamarabb kitölteni 
az űrlapot. Az előadássorozat 
térítésmentes, a jelentkezők in-
gyenesen és önkéntesen vehet-
nek részt rajta. (ISZLAI KATALIN)
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Két tanévnyitó lesz a Sapientia egyetemen. Holnaptól várják az 50 év fölöttiek jelentkezését
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