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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » BÍRÓ BLANKA

A közberuházások kivitelezésére 
kötött szerződéseket csak az 

építőiparban megemelt minimálbér 
miatti pluszköltségekkel lehet fris-
síteni – tájékoztatta a Krónikát Tóth 
Birtan Csaba. Sepsiszentgyörgy 
alpolgármestere szerint az Orszá-
gos Közbeszerzési Hatóság újabb 
pontosítást adott ki, amelyben az 
áll, hogy az intézmények csak az 
ágazati emelt minimálbér előidéz-
te pluszkiadásokkal növelhetik a 
munkálatokra szánt költségvetést. 
Mint ismeretes, a közberuházások 
kivitelezésére vállalkozó építőcé-
gek ennél többet szerettek volna el-
érni: azzal érveltek, hogy a kollek-
tív munkaszerződések értelmében 
a minimálbér-emeléssel arányosan 
minden alkalmazottjuk fizetése 
nőtt, és szorgalmazták, hogy en-
nek a teljes emelésnek a költségeit 
foglalják bele a szerződésmódo-
sításokba. „Kizárólag a minimál-
bér-emelés költségeit fogadhatjuk 
el, a többi alkalmazott megnöveke-
dett bérét már nem” – szögezte le 
az alpolgármester. Hozzátette, azon 
cégek esetében, melyek ezt a vál-
tozatot elfogadták, újraszámolták 
az árakat, és megszavazták az új, 
emelt költségvetést. Annak függ-
vényében, hogy a munkálat milyen 
szakaszban van, ez 5–10 százalékos 
költségnövekedést eredményezett. 

Ha a közberuházás még a terve-
zésnél tart, a tervező csak újraszá-
molta a megnövekedett bérköltség-
gel az árat, míg a már megkezdett 
munkálatok esetében a minimálbér 

év eleji emelkedése utáni idősza-
kot figyelembe véve kalkuláltak. 
Sepsiszentgyörgyön több utca kor-
szerűsítésére, tanintézetek hőszi-
getelésére vonatkozó szerződése-

ket módosítottak, 5–10 százalékkal 
növelve a költségeket. Tóth Birtan 
Csaba rámutatott, a különbözetet 
minden esetben önerőből, a város 
saját költségvetéséből kell fedezni-
ük, függetlenül attól, hogy a beru-
házást kormányzati vagy európai 
uniós pénzből finanszírozzák. „Erre 
senki nem ad többletpénzt, ezt az 
összeget hozzá kell tenni önerőből” 
– hangsúlyozta az alpolgármester. 
Hozzátette, azokkal a cégekkel, 
amelyek ezt a feltételt nem fogad-
ták el, és ragaszkodnak ahhoz, 
hogy minden béremelést foglalja-
nak bele a szerződésmódosításba, 
még csak tárgyalni sem tudnak, hi-
szen az Országos Közbeszerzési Ha-
tóság rendelkezését be kell tartani.

 Amint arról beszámoltunk, a 
múlt hónapban még egymásnak el-
lentmondó utasításokat fogalmaz-
tak meg az állami hatóságok arra 
vonatkozóan, miként kell az épít-
kezésben megemelt minimálbér mi-
att aktualizálni a közberuházások 
kivitelezési szerződéseit. Az Orszá-
gos Közbeszerzési Hatóság akkor 
minden béremelés finanszírozását 
lehetővé tette volna, a regionális 
fejlesztési és közigazgatási mi-
nisztérium pedig csak a minimál-
bér-emelés miatti árnövekedést. 
Végül sikerült egységes álláspontot 
kialakítani, így a módosított szerző-
dések alapján elkezdhetik a közbe-
szerzések kivitelezését.

Közberuházások: csak a minimálbér-növekedést kell újrafi nanszírozni

Hét hónap felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélte tegnap a 
bíróság P. A.-t, aki január végén 
megverte a székelyudvarhelyi 
helyi rendőrség egyik alkalma-
zottját a Madarasi Hargitán. Az 
ítélőszék két évre függesztette 
fel a szabadságvesztés végre-
hajtását, ugyanakkor több mint 
tízezer lej kifi zetésére kötelezi a 
férfi t.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Ítéletet hirdetett tegnap a széke-
lyudvarhelyi bíróság a helyi ren-
dőrség egyik szolgálaton kívüli 

tagjának a Madarasi Hargitán tör-

tént januári megverését követően 
indult ügyben. Az ítélőszék ütleg-
elésért és más erőszakos cseleke-
detekért öt hónap börtönbüntetést 
szabott ki az elkövetőre, rongálá-
sért pedig további két hónapot. Ez 
összesen 5 hónapra és 20 napra 
csökkent azt követően, hogy le-
vonták belőle az őrizetbe vétel, az 
előzetes letartóztatás, valamint a 
házi őrizet időszakát. Az elkövetőt 
– aki egyébként beismerte tettét 
– azonban nem fosztják meg sza-
badságától, legalábbis nem zárják 
börtönbe, ugyanis az ítélet végre-
hajtását két évre felfüggesztette az 
ítélőszék.

Erre az időszakra felügyeletet 
rendelt el, amelynek értelmében a 
székelyudvarhelyi P. A.-nak rend-
szeresen meg kell jelennie a Párt-

fogó Felügyelői Szolgálat Hargita 
megyei kirendeltségén, illetve fo-
gadnia kell a felügyeletére kijelölt 
felügyelő látogatásait, esetleges 
lakhelyváltoztatásáról vagy öt nap-
nál hosszabb távollétéről, munka-
helyváltásáról előzetesen értesíte-
nie kell a hatóságot, ugyanakkor 
megélhetési lehetőségeiről is tájé-
koztatást kell adnia, továbbá nem 
hagyhatja el az országot jóváha-
gyás nélkül.

A tegnap kiközölt ítélet arról is 
rendelkezik, hogy az elkövetőnek 
a székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal vagy a székelyudvarhelyi 
kórház szolgálatában 60 napnyi 
közmunkát kell végeznie. Az ítélő-
szék elutasította az alperes bíró-
sági felügyelet felfüggesztésére 
vonatkozó kérelmét – az intézke-

A BÁNTALMAZOTT RENDFENNTARTÓ ÜGYÉBEN TEGNAP HOZOTT ALAPFOKÚ ÍTÉLET TÍZ NAPON BELÜL MEGFELLEBBEZHETŐ

Felfüggesztett az udvarhelyi rendőrverőnek

Sepsiszentgyörgyön több utca korszerűsítésére vonatkozó szerződéseket is módosítottak
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dést az ítélet véglegessé válásáig 
fenntartják.

A bíróság több mint tízezer 
lejnyi perköltség kifi zetésére kö-
telezi az elítéltet: 350 lejt az ál-
lamkasszába kell törlesszen, a 
bántalmazott helyi rendőrnek, 
Gy. R.-nek 7611 lejnyi jogi költsé-
get kell kifi zessen, a másik sértett 
félnek, K. P.-nek pedig 4758 lejt.

Az ügyben kezdeményezett 
polgári keresetet a bíróság külön 
tárgyalja, ennek az időpontját jú-
nius 20-ra tűzték ki. Az ítélőszék 
a székelyudvarhelyi rendőrségen 
őrzött javak – kamera, síruha és 
sisak – alperesnek történő vissza-
szolgáltatását is előírja.

A hétfőn meghozott és kedden 
kiközölt alapfokú ítélet tíz napon 
belül megfellebbezhető.

 » Az ítélőszék 
ütlegelésért és 
más erőszakos 
cselekedete-
kért öt hónap 
börtönbünte-
tést szabott ki 
az elkövetőre, 
rongálásért pe-
dig további két 
hónapot. 

 »  A különbö-
zetet minden eset-
ben a város saját 
költségvetéséből 
kell fedezni.




