
Tavaly novemberben jelent 
meg az a kormányrendelet, 
amely miatt a városházá-

nak szerződést kell bontania az 
Aqua Nova Hargita vízszolgálta-
tóval, hiszen törvénytelenné vált 
az, hogy a vállalat az Urbana Rt. 
alvállalkozójaként üzemeltesse 
az ivóvíz- és szennyvízhálóza-
tot. A szerződésbontás már fo-
lyamatban van.

Újabb tanulmány?

Az RMDSZ júniusban egy jogi, 
pénzügyi és műszaki elemzés 
elkészíttetését javasolta, eb-
ben az Aqua Nova Hargita Kft.-
vel kötött szerződést vizsgálták 
meg, illetve hogy mi történik 
felbontása esetén. A dokumen-
tumban közölteket tegnap saj-
tótájékoztatón ismertették a 
szövetségiek. Derzsi László 
önkormányzati képviselő úgy 
értékelte, a jelentésben megfo-
galmazottak értelmében kérdé-
ses, hogy jogilag megfelelő-e a 
vízszolgáltató és az Urbana Rt. 
között 2006-ban létrejött szer-
ződés. A dokumentum szerint 
ugyanakkor az sem teljesen vi-
lágos, hogy a szerződésbontás 
után pontosan mekkora össze-
get kell kifizetni az Aqua Nova 
Hargitának a meg nem térült be-
ruházások miatt. Ezt korábban 
nagyjából 23 millió lejre becsül-
ték. A vizsgálat ködös eredmé-
nye miatt Derzsi úgy véli, hogy 
egy újabb tanulmány elkészíté-
sére lenne szükség.

Három opció

Az biztos, hogy a szerződést 
fel kell bontani – jelentette ki 
Derzsi László, hozzáfűzve, hogy 
az RMDSZ-frakció három meg-
oldási lehetőséget lát a helyzet 
rendezésére. Az egyik, hogy új 
közbeszerzési eljárást kell ki-
írni egy törvényesen szerződő 
szolgáltató megtalálása érdeké-
ben, amely lehet akár az Aqua 
Nova is, de ugyanígy bármely 
más vállalat. Ez azonban szerin-
te akár hazárdjátékká is válhat, 
hiszen előfordulhat, hogy egy 
olyan cég nyer a kiíráson, amely 
nem tudja ellátni a feladatot. 

Egy másik lehetőség, hogy a 
városvezetés vizsgálja meg an-
nak lehetőségét, hogy miként 
tudnának belépni a Harvíz Rt.-t 
működtető önkormányzati fej-
lesztési társulásba (ADI). Van-
nak ugyanis nagyobb európai 
uniós pályázatok, amelyekre 
csak regionális szolgáltatók je-
lentkezhetnek, így ezt a lehe-
tőséget Székelyudvarhelyen is 
ki lehetne használni. A pályá-
zati pénzekből lényeges fej-
lesztéseket végezhetnének az 
udvarhelyi szenny- és ivóvíz-
rendszeren. 

Felmerült az a lehetőség is, 
hogy a város hozzon létre egy 
saját szolgáltatót, ám ezt jó 
eséllyel már késő elkezdeni – 
véli Derzsi. Egy utolsó lehető-
ség az volna, hogy az Urbana Rt. 
ügykezelésébe kerülne a víz-
szolgáltatási rendszer. Ez eset-

ben nagyobb mozgástere volna 
a városvezetésnek a különböző 
döntések meghozatalában.

Derzsi László rámutatott, tu-
domásuk szerint jelenleg csak 
az új közbeszerzés kiírásának 
lehetőségét vizsgálja a hiva-
tal, az RMDSZ-frakció azonban 
úgy véli, mindhárom opciót ér-
demes volna tüzetesen elemez-
ni. Ők jelenleg jobbnak látják 
a másik két opciót. Kiemel-
te, frakciójuk partner a megol-
dás megtalálásában. Szerinte 
a város elesne a nagyobb uni-
ós pályázati lehetőségektől, ha 
egy külsős vállalatra bíznák a 
szolgáltatást, ebben az esetben 
pedig saját tőkéből kellene fej-
leszteni a rendszert.

Benedek Árpád Csaba, az 
RMDSZ frakcióvezetője kijelen-
tette, akár az Urbana végezné a 
rendszer üzemeltetését, akár a 
Harvizet működtető ADI-ba lép-
ne be a város, mindkét esetben 
szükség volna a jelenlegi szol-
gáltató szakembereire, hiszen 
most sem a szolgáltatás minő-
ségével van a probléma, csupán 
törvényes megoldást kell találni 
a kialakult helyzetre.

Nincs döntés

A városvezetés vizsgálja a 
felsorolt lehetőségek mellett 

és ellen szóló érveket, konk-
rét döntést csak ezután hoz-
hatnak – cáfolta a szövetségiek 
kijelentéseit tegnap Gálfi Ár-
pád polgármester. Lapunk-
nak elmondta, a városlakók 
számára legelőnyösebb törvé-
nyes lehetőség kiválasztása 
a cél. Hosszú távon, fenntart-
ható módon szeretnék bizto-
sítani Székelyudvarhelyen a 
minőségi vízszolgáltatást. Or-
bán Árpád alpolgármester azt 
hangsúlyozta, hogy konszenzu-
sos alapon felelősségteljes dön-
tést akarnak hozni, bevonva 
az RMDSZ-frakciót is. Éppen 
ezért furcsállta a szövetségiek 
sajtótájékoztatóját, főleg azért, 
mert a megbeszéltek szerint 
egy órával később épp velük 
tartottak közös megbeszélést 
a témában. 

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, az elmúlt időszakban 
többször is egyeztetett a kör-
nyékbeli települések vezeté-
sével, de találkozót tervez a 
csíkszeredai Harvíz Rt. vezető-
ségével is. A polgármester és az 
alpolgármester is hangsúlyoz-
ta, hogy garantált a folyamatos 
vízszolgáltatás Székelyudvar-
helyen. Az Aqua Nova Hargita 
Kft-vel még nem bontották fel a 
szerződést, de ha ez megtörté-
nik, a törvény értelmében a vál-

lalatnak akkor is biztosítania 
kell a szolgáltatást legalább ki-
lencven napig, amíg megoldás 
születik a problémára.

Csíkszeredában jól működik

Akár egy feladat elvégzésé-
ről, akár ármódosításról legyen 
szó, sokkal gördülékenyebben 
működik a különböző szerző-
dések megkötése, ha az ön-
kormányzat tulajdonában van 
a szolgáltató – számolt be ta-
pasztalatairól Szőke Domokos, 
Csíkszereda alpolgármestere. 
Mint mondta, egy profitorien-
tált cég másképp áll a felmerülő 
problémák megoldásához, mint 
egy önkormányzat vagy egy ön-
kormányzati cég, amely a te-
lepülés érdekében cselekszik. 
Megtudtuk ugyanakkor azt is, 
hogy a többségében Csíksze-
reda tulajdonában lévő Harvíz 
Rt. nyereséges. Bevételük egy 
része fejlesztési alapba kerül, 
amelyből a rendszert moder-
nizálhatják, javítva a városla-
kóknak nyújtott szolgáltatás 
minőségét. Egy magáncég ese-
tében nem ennyire egyértelmű 
a helyzet, hiszen a tulajdonos 
dönt arról, hogy mire költi a 
megtermelt profitot.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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Az RMDSZ szerint önkormányzati vállalatot kell megbízni az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás működtetésével

Egyelőre nem született döntés arról, hogy ki 

üzemelteti Székelyudvarhelyen az ivóvíz- és 

szennyvízhálózatot, miután a polgármesteri 

hivatal kénytelen szerződést bontani az Aqua 

Nova Hargita Kft-vel. Az önkormányzati képvise-

lő-testület RMDSZ-frakciója szerint vagy köz-

beszerzési eljárást kell indítani az új szolgáltató 

kiválasztásáért, vagy tárgyalni kell a Harvíz Rt.-t 

üzemeltető fejlesztési társulással, de az Urbana 

Rt.-re is átruházható a feladat. A városvezetés 

megvizsgálja a felmerülő lehetőségeket, sze-

rintük nem kell tartani attól, hogy megszűnik a 

vízszolgáltatás.

Még nem tudni, ki lesz az új vízszolgáltató az Aqua Nova Hargita Kft. után

Háromopciós szerződésbontás?

A román bruttó hazai ter-
mék (GDP) a harmadik negyed-
évben 8,8 százalékkal bővült a 
tavalyi harmadik negyedévhez 
képest, az előző három hónap-
hoz viszonyítva pedig 2,6 szá-
zalékkal nőtt, közölte tegnap az 
Országos Statisztikai Intézet 
(INS). Az első kilenc hónapban 
a  gazdaság 7 százalékkal nőtt 
a tavalyi év azonos időszakához 
képest. A vizsgált időszakban 
a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a nö-
vekedés 6,9 százalékos volt. A 
Ziarul Financiar gazdasági és 

pénzügyi napilap tegnap rend-
kívülinek nevezte a harma-
dik negyedéves, 8,8 százalékos 
éves GDP-bővülést, amely 2008 
óta, a nemzetközi gazdasági 
válság kezdetétől a leggyorsabb 
GDP-bővülés.

 A növekedés egyik fő hajtó-
ereje különben a béremelések 
és adócsökkentések nyomán 
megnőtt belföldi fogyasztás, 
ugyanakkor az ipar is jól teljesí-
tett. A statisztikai intézet hétfőn 
közölte, hogy az első kilenc hó-
napban a román ipari termelés 
7,7 százalékkal nőtt a tavalyi év 

azonos időszakához képest. A 
szezonális és naptári hatással 
kiigazított érték szerint a bővü-
lés 8,7 százalék volt.

Mint ismert, a kormány gaz-
dasági prognózisokkal fog-
lalkozó bizottsága szerint a  
gazdaság 6,1 százalékkal bő-
vülhet az idén egész évben, ami 
meghaladja a kormány által 
szeptemberben előrevetített 5,6 
százalékot. Bukarest eredeti-
leg 5,2 százalékos növekedéssel 
számolt. Az Európai Bizottság 
5,7 százalékos GDP-bővülés-
re számít.

Bővült a román gazdaság

ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS

Folytatódik a kamarazene-fesztivál

Folytatódik a Székelyudvarhelyi Kamarazene-fesztivál tizenötö-
dik kiadása, ma este hat órától Brahms-darabokat hallhatnak az 
érdeklődők a városháza Szent István Termében. Fellép a kanadai 
James Campbell (klarinét), a holland Stefan Metz (cselló) és Ba-
rabás Boróka (mélyhegedű), valamint a Tiberius Kvartett. Kilenc 
órakor a Mokka kávéházban dzsesszre váltanak.

Udvarhelyen lép fel FankaDeli

FankaDeli neve sokaknak ismerős lehet. Zenélt együtt Szabó Ba-
lázzsal, az Ismerős arcokkal és Kowalskyval is. Legutóbbi lemeze 
a Csigákat gyűjtöttünk címet viseli, és a szokott stílusban a tőle 
megszokott témákat boncolgatja. Kőházy Ferenc vagyis FankaDeli 
néhány éve már csak zenekarával koncertezik, így zenekari hang-
szerelésben csendülnek majd fel az elmúlt tíz év legismertebb da-
lai, és néhány új szerzeménye is hallható lesz Székelyudvarhelyen. 
FankaDeli holnap lép fel a Jungle Pubban, 21 órától.




