
3AKTUÁLIS Csíki Hírlap  2018. június 14., csütörtök

Elkészültek a támfalak a 

csicsói Olt-hídnál, jelen-

leg a folyómeder egyen-

getésével dolgoznak. Az 

építmény járófelületén 

is aszfaltozni kell ah-

hoz, hogy az végleges 

formát kapjon, július-

ban várhatóan minden 

munkálat befejeződik.

Tört kővel töltött, acélháló-
ból készült kosarakból ala-
kították ki a csicsói Olt-híd 

mindkét oldalán a partot erő-
sítő támfalakat. A folyómeder-
ből, amely szélesebb lett, el kell 
távolítani a hordalékot, a nagy 
köveket – ottjártunkkor ezzel 
dolgozott a megbízott kivitelező 
cég egyik kotrógépe. A munka-
vezető szerint az esős időjárás 
most éppen nem kedvez ennek a 
munkálatnak, mivel a folyó víz-
szintje emelkedett, mi is azt lát-
tuk, hogy a munkagép lánctalpait 
is ellepte a víz.

Júliusban elkészül

A híd alatt és környékén a 
meder elegyengetése, i l let-
ve kövezése történik meg a to-
vábbiakban, ugyanakkor a híd 
pilléreit is meg kell erősíteni 
az árhullámok esetére. Mint a 
Hargita Megyei Tanács elnöke, 

Borboly Csaba tájékoztatott, az 
említett munkálatok mellett a 

támfalak mögötti részeket kell 
feltölteni és elegyengetni, ösz-

szedolgozni a part mögötti terü-
lettel. Szükség van továbbá a híd 

felhajtóinak megerősítésére és 
leaszfaltozására, de aszfaltoz-
ni kell a járófelületen is – utóbbi 
beavatkozásokat félpályás útle-
zárás mellett végzik el. „A befe-
jezés július közepére várható, 
bízom benne, hogy a cég továbbra 
is tartja az ütemtervet, és július-
ban átadhatjuk a hidat” – mondta 
a megyei tanács elnöke.

Hosszú kifutási idő

A 123F jelzésű megyei úton, a 
Csicsóhoz tartozó Oltfalu terüle-
tén található régi fahíd 2012-ben 
egy húsztonnás billenőkocsis te-
herautó súlya alatt szakadt be, az 
új betonhíd építésére 2014 szep-
temberében írtak alá szerződést, 
de építeni csak következő évben 
kezdtek. 2015-ben viszont a ked-
vezőtlen talajviszonyok, esőzé-
sek miatt a munka többször is 
leállt. A megbízott jászvásári cég 
nem tudta meghitelezni a munká-
latot, és minden alkalommal meg 
kellett várnia a benyújtott szám-
lák kifizetését a beruházás finan-
szírozását biztosító Országos Helyi 
Fejlesztési Program (PNDL) kereté-
ből. 2016-ban is hosszabb ideig állt 
a munka, a Hargita Megyei Építési 
Felügyelőség szakemberei, illetve 
egy szakértői vizsgálat több hibát, 
minőségi problémát talált az épít-
kezésen, amelyeket kijavítottak. 
Tavaly februárban bontottak szer-
ződést a korábbi építővel, azóta 
több, a befejezés érdekében kiírt 
közbeszerzési eljárás is sikertelen 
volt jelentkezők hiányában, végül 
idén márciusban írtak alá szer-
ződést a híd befejezésére.

KOVÁCS ATTILA

Támfalakat építettek, kikövezik a folyómedret

Végleges formát kap az Olt-híd

Elkészült a partvédelem az Olt-híd mindkét oldalán, a meder egyengetését végzik

Vágja ki a kérdőívet és küldje be (akár a Keresse a kakast játékunk
szelvényeivel együtt) június 30-áig a lapkézbesítőinktől, 
vagy hozza be személyesen szerkesztőségünkbe, 
a Márton Áron u. 18. szám alá.

Jobbá tesszük a lapunkat. Segítsen nekünk!
Számítunk az ön véleményére.
Töltse ki a kérdőívet!

Háttéranyagból. Hogy világos legyen, mi és miért történik.

Véleményből. Hogy könnyebb legyen az eseményeket értelmezni.

Szórakozásból. Rejtvényekre, fejtörőkre van szükség.

Könnyű témákból. Nem érdekel a közélet, nem érdekel a politika.

Tényekből. Nem kell a sok duma.

Mindenből, ami Székelyföldről szól.

Nem érdekel, úgysem olvasom.

Miből szeretne többet a Csíki Hírlapban?

FOTÓ: PINTI ATTILA

Bizonyos szempontból előre-
lépést jelent a közbeszerzések-
re vonatkozó jog szabályokat és 
más szabályzatokat módosító, il-
letve pontosító 2018/45-ös szá-
mú sürgősségi kor mányrendelet, 
az illetékesek szerint azon-
ban még rengeteg a tenniva-
ló annak érdekében, hogy a 
közpénzfelhasználási procedú-
ra hatékonyan és gyorsan mű-
ködjön. A Krónikának nyilatkozó 
politikusok így remélik, hogy a 
parlamenti vita során még na-
gyobb előrelépés történik, hiszen 
mindenkinek érdeke, hogy a köz-
beszerzéseket minél hamarabb 
és minél eredményesebben lebo-
nyolítsák. Bende Sándor Hargita 
megyei parlamenti képviselő lap-
családunknak leszögezte: a köz-
beszerzési törvények még mindig 
nem tökéletesek, így amikor a 
Hivatalos Közlönyben nemrég 
megjelent sürgősségi kormány-
rendelet a parlament elé kerül, 
igyekeznek belefoglalni a módo-
sításokba javaslataikat. 

A sürgősségi rendelet pozitívu-
maként Bende azt hozta fel, hogy 
lerövidítette a fellebbezési ha-

táridőket, illetve kiiktatott több 
adminisztratív lépést. Továbbá 
szigorították az óvásokra vonat-
kozó előírásokat, ezzel remélhe-
tőleg elkedvetlenítik azokat, akik 
sportot űznek a fellebbezésből. 
Aki csak kicsit is követi a közbe-
szerzések alakulását, jól tudja, 
hogy ez eddig hatalmas problé-
ma volt, az óvások rendszeresen 
lassították a beruházásokat. Ben-
de rámutatott: olyan eset is van, 
hogy a szerződéskötés emiatt két 
éve húzódik, holott minden más 
feltétel adott, a szükséges pénz 
is megvan, a közösség mégsem 
élvezheti a fejlesztést. Fellebbe-
zésre ezután is lesz lehetőség, 
de csak azoknak éri meg, akik 
valóban hátrányos helyzetbe 
kerültek a kiírás során, és ko-
moly okuk van az óvásra.

„Nem oldották meg a bajokat”

Borboly Csaba, a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke közölte: a 
2018/45-ös számú sürgősségi kor-
mányrendelet elsősorban pontosí-
tásokat tartalmaz, ám érdemben 
nem egyszerűsíti az eljárásokat. 

Borboly szerint a módosítás „nem 
oldotta meg a bajokat”, ugyan-
akkor elismerte, hogy a rende-
let hozott egy jó kiegészítést az 
óvásokkal kapcsolatban. „Beke-
rült valami a pohárba, de azt nem 
mondhatom, hogy negyedig vagy 
félig van tele” – fogalmazott a me-
gyei tanácselnök. Szerinte a leg-
fontosabb módosítás – amit már 
számtalan alkalommal kértek –, 
hogy a fellebbezések benyújtásá-
hoz az óvásokat elbíráló országos 
bizottságnak kauciót kell fizetni, 
ami a becsült érték 2 százaléka. 
Borboly abban bízik, hogy így ke-
vesebb lesz a szükségtelen óvás, a 
cégek megfontolják, mikor felleb-
bezzenek, ez pedig gyorsítja a fo-
lyamatot. A megyei tanácselnök 
arra is kitért: Hargita megyében 
az elmúlt egy évben kialakult 
az „utászcégek háborúja”, en-
nek pedig az önkormányzat volt 
a szenvedő alanya, így remény-
kednek, hogy az új szabályozás-
sal ez is abbamarad. „Jelenleg 
33 út felújítása van folyamatban, 
ezzel sok erőforrást és időt ta-
karíthatunk meg” – magyarázta 
Borboly Csaba. (BÍRÓ BLANKA)

Felgyorsulhatnak az állami beruházások




