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den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül.  
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a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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Még számos ponton módosításra szorulnak a közbeszerzési törvények

Felgyorsulhatnak az állami projektek

Bizonyos szempontból előrelé-
pést jelent a közbeszerzések-
re vonatkozó jogszabályokat és 

más szabályzatokat módosító, illetve 
pontosító 2018/45-ös számú sürgős-
ségi kormányrendelet, az illetékesek 
szerint azonban még rengeteg a ten-
nivaló annak érdekében, hogy a köz-
pénz-felhasználási procedúra haté-
konyan és gyorsan működjön. Ezért 
a Krónikának nyilatkozó politikusok 
remélik, hogy a parlamenti vita so-
rán még nagyobb előrelépés történik, 
hiszen mindenkinek érdeke, hogy a 
közbeszerzéseket minél hamarabb 
és minél eredményesebben lebonyo-
lítsák. Bende Sándor Hargita megyei 
parlamenti képviselő lapunknak le-
szögezte: a közbeszerzési törvények 
még mindig nem tökéletesek, így 
amikor a Hivatalos Közlönyben nem-
rég megjelent sürgősségi kormány-
rendelet a parlament elé kerül, igye-
keznek belefoglalni a módosításokba 
javaslataikat. A képviselőház ipari bi-
zottságának RMDSZ-es tagja rámu-
tatott: felmerült az is, hogy azokat a 
javaslataikat, amelyek nem foglalták 
bele a kormányrendeletbe, miniszte-
ri rendeletbn rögzítsék, ezt viszont 
nem tartják elfogadhatónak. „A sta-
bilitást a törvénynek kell szavatolnia, 
nem egy miniszter kénye-kedve sze-
rint történik. Kivártuk, hogy mit tar-
talmaz pontosan a kormányrende-
let, most pedig a frakcióban egyezte-
tünk, és javaslatainkat a parlamenti 
vita során útjukra indítjuk” – magya-
rázta az RMDSZ-es politikus.

Megúsznák licit nélkül a papírvásárlást 
és kilincscserét

Az egyik legfontosabb tennivalóként 
Bende azt említette: egyszer és min-
denkorra tisztázni kell, mit értünk 
direkt közbeszerzés alatt, hiszen a 
most hatályba lépett sürgősségi kor-
mányrendelet sem szabályozza, mi 
történik abban az esetben, ha egy 
meghibásodott csapot vagy betört 
ablakot kell azonnal kicserélni. „Az 
állami hatóságok tévednek, ha at-
tól félnek, hogy a polgármesteri hiva-
tal megszegényíti a költségvetést, ha 
nem hirdet licitet az írópapír- vagy 

ajtókilincs-vásárlásra. Amúgy is ke-
vés az alkalmazott, akik ahelyett, 
hogy a fontos feladatokra összponto-
sítanának, ilyen apróságokba fektet-
nek iszonyatos energiát” – panaszol-
ta a Hargita megyei képviselő. Javas-
lata szerint egy bizonyos összeg alatt 
egyáltalán nem kellene közbeszer-
zést szervezni.

Bende Sándor ugyanakkor kifo-
gásolja a módosító rendelet azon 
előírását, miszerint a 24 millió lej-
nél drágább beruházások esetén – 
azaz amikortól már EU-s szintű li-
citet kell hirdetni – nem lehet a leg-
kisebb árajánlat alapján nyertest 
választani. A 24 millió lejnél ke-
vesebb pénzbe kerülő projektek-
nél viszont ezt a lehetőséget meg-
hagyták. A képviselő úgy vélte: ez-
zel épp a helyi cégeket hozzák hát-
rányos helyzetbe. Igaz ugyan, hogy 
eddig sem volt kifejezetten kötelező 
a legkisebb árajánlatot kiválaszta-
ni, de a számvevőszék rendszerint 
ebbe kötött bele, mondván, fölösle-
gesen költik a közpénzt, ha nem a 
legolcsóbban pályázó vállalatot bíz-
zák meg. Holott az alacsony ár sen-
kinek nem jó, ugyanis elsősorban 
a minőség kárára megy, ami pedig 
időpazarláshoz vezet – hívta fel a 
figyelmet a politikus, aki kollegái-
val a határérték módosítását szor-
galmazza.

Kevesebb fellebbezésre számítanak

A sürgősségi rendelet pozitívuma-
ként Bende azt hozta fel, hogy lerö-
vidítette a fellebbezési határidőket, 
illetve kiiktatott több adminisztra-
tív lépést. Továbbá szigorították az 
óvásokra vonatkozó előírásokat, ez-

zel remélhetőleg elkedvetlenítik azo-
kat, akik sportot űznek a fellebbezés-
ből. Aki csak kicsit is követi a közbe-
szerzések alakulását, jól tudja, hogy 
ez eddig hatalmas probléma volt, az 
óvások rendszeresen lassították a 
beruházásokat. Bende rámutatott: 
olyan eset is van, hogy a szerződés-
kötés emiatt két éve húzódik, holott 
minden más feltétel adott, a szüksé-
ges pénz is megvan, a közösség még-
sem élvezheti a fejlesztést. Felleb-
bezésre ezután is lesz lehetőség, de 
csak azoknak éri meg, akik valóban 
hátrányos helyzetbe kerültek a kiírás 
során, és komoly okuk van az óvásra.

Közös érdek a hatékony fejlesztés

Ezt a módosítást Antal Árpád, Sep-
siszentgyörgy polgármestere is üd-
vözli. Az elöljáró a Krónikának el-
mondta: az elmúlt években több-
ször jelezték, hogy vannak olyan cé-
gek, amelyek valósággal „sportot űz-
nek” a fellebbezésből. Arra gyanak-
szanak egyébként, hogy ilyenkor a 
vállalkozások a háttérben egyez-
kedtek, ezzel viszont rengeteg időt 
veszítettek a megrendelő önkor- 
mányzatok, minisztériumok. „Min-
den településnek, de az egész or-
szágnak érdeke, hogy jobban lehes-
sen tervezni, a kivitelezéseket minél 
rövidebb idő alatt lehessen lebonyo-
lítani, és a minőség legyen a szem-
pont” – hangsúlyozta Antal Árpád. 
Az elöljáró elmondta: az önkormány-
zatok évek óta szorgalmazzák a köz-
beszerzési előírások módosítását, hi-
szen a korábbi rossz törvények miatt 
nem lehetett tervezni, évekig elhú-
zódtak a közberuházások, és gyak-
ran nem felelt meg az elvégzett mun-

ka minősége, hiszen az volt a szem-
pont, hogy a legalacsonyabb árat 
ajánló céggel kell szerződést kötni, 
így gyakran irreálisan alacsony áron 
vitték el a munkálatokat. 

„Nem oldották meg a bajokat”

Ennél szigorúbban vélekedik Bor-
boly Csaba, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke, aki lapunkkal kö-
zölte: a 2018/45-ös számú sürgőssé-
gi kormányrendelet elsősorban pon-
tosításokat tartalmaz, ám érdemben 
nem egyszerűsíti az eljárásokat. Bor-
boly szerint a módosítás „nem oldotta 
meg a bajokat”, ugyanakkor elismer-
te, hogy a rendelet hozott egy jó kiegé-
szítést az óvásokkal kapcsolatban. 
„Bekerült valami a pohárba, de azt 
nem mondhatom, hogy negyedig vagy 
félig van tele” – fogalmazott a megyei 
tanácselnök. Szerinte a legfontosabb 
módosítás – amit már számtalan al-
kalommal kértek –, hogy az fellebbe-
zések benyújtásához az óvásokat el-
bíráló országos bizottságnak kauciót 
kell fizetni, ami a becsült érték 2 szá-
zaléka. Borboly abban bízik, hogy így 
kevesebb lesz a szükségtelen óvás, a 
cégek megfontolják, mikor fellebbez-
zenek, ez pedig gyorsítja a folyama-
tot. A megyei tanácselnök arra is ki-
tért: Hargita megyében az elmúlt egy 
évben kialakult az „utászcégek hábo-
rúja”, ennek pedig az önkormányzat 
volt a szenvedő alanya, így remény-
kednek, hogy az új szabályozással ez 
is abbamarad. „Jelenleg 33 út felújítá-
sa van folyamatban, ezzel sok erőfor-
rást és időt takaríthatunk meg” – ma-
gyarázta Borboly Csaba. 

Bíró Blanka

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej
A fellebbezésekből „spor-

tot űző” cégek ellen min-

denképpen hasznos a 

közbeszerzési törvénye-

ket módosító kormány-

rendelet a Krónikának 

nyilatkozó politikusok 

szerint, akik azonban úgy 

vélik: még számos ponto-

sításra van szükség.

Veszteségesek az önkormányzati szabadidős létesítmények
Közel kétmillió lejjel támogatta Sep-
siszentgyörgy önkormányzata a vá-
ros tulajdonában levő sport- és sza-
badidős létesítmények működtetését. 
Antal Árpád polgármester szerint 
ezek a létesítmények fontosak a vá-
ros számára, ezért a fenntartásukkal 
járó kiadásokat nem veszteségként, 
hanem a közösségbe való befektetés-

ként kezelik. A város tulajdonában 
levő Sepsi Rekreatív cég kezeli az 
uszodát, a strandot, a Sepsi Arénát, a 
sugásfürdői sípályákat és a műjégpá-
lyákat. A cégnek tavaly 1,5 millió lej 
bevétele és 3,4 millió lej kiadása volt. 
A különbözetet az önkormányzat fe-
dezte. Bodor Loránd, a cég igazgató-
ja rámutatott, a veszteséget az okoz-

za, hogy rendkívül sokba kerül a lé-
tesítmények működtetése. A törvény 
értelmében ki kell fizetniük az ingat-
lan- és a területadót, holott az ingat-
lanok a város tulajdonában vannak. 
A fedett uszoda és a Sepsi Aréna nagy 
energiafogyasztó, a sípályák működ-
tetése, a hóágyúk üzemeltetése szin-
tén sokba kerül. A bevételeket a belé-

pőjegyek drágításával tudnák növel-
ni, de ezt nem tervezik. A sepsiszent-
györgyi önkormányzat ugyanakkor 
olyan létesítményeket is működtet, 
melyeket nagyvárosokban az állam 
vagy a magánszféra tart fenn, így a 
mozit, a sípályákat és a színházakat. 

B. k. B.

Az illetékesek remélik, hogy a közbeszerzési eljárás egyszerűsítésével hamarabb elkészülhetnek az útfelújításokkal

Fotó: BaraBás ákos




