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Az idő telik, a kár marad
Udvarhelyi Média Kft.: három és fél éve nem történt érdemi előrelépés

• Továbbra sem tör-
tént érdemi előrelépés
az Udvarhelyi Média
Kft. ügyében: az Ud-
varhely napilapot
kiadó önkormányzati
vállalkozás működ-
tetése miatt félmillió
lejes kár érte Székely-
udvarhely városát. Az
összeg behajtására, a
kár megtérítésére jog-
erős törvényszéki dön-
tés kötelezi a jelenlegi
városvezetést, de a
2016 óta zajló ügy egy
éve a cégbíróságon
stagnál.

K O V Á C S  E S Z T E R

2018-ban egyszer, tavaly pedig 
háromszor (legutóbb 2019. október 
23-án) került napirendre az Udvar-

helyi Média Kft . ügye a Har-
gita Megyei Törvényszéken: 
minden alkalommal indok 
nélküli halasztás történt, 
így érdemleges előrelépés 
továbbra sincs, tájékoztatott 
Zörgő Noémi, a székelyud-
varhelyi polgármesteri hiva-

tal sajtóreferense. Az ügyben 
előbb a cégbíróságnak kellene lép-
nie, addig ugyanis a tényleges kár-
megtérítés sem kezdődhet el.

2016 óta zajlik

Az ügy még 2016-ban kezdődött, 
amikor a számvevőszék kivizsgá-
lást tartott az Udvarhelyi Média Kft . 
kapcsán: a Bunta Levente polgár-
mestersége alatt, 2013-ban létreho-
zott vállalkozás az Udvarhely napi-
lap kiadásával foglalkozott annak 
2016-os megszűnéséig. A számve-
vőszék 2016 májusában vizsgálta ki 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
Udvarhelyi Média Kft . bő kétéves 
működését: hosszas jelentésben 
tárta fel a médiavállalkozás addig 
homályos pénzügyi hátterét. Mint 
kiderült, a létrehozás és a többszöri 

törzstőkeemelés, valamint a folya-
matos veszteséges működés követ-
keztében a cég két év alatt összesen 
855 268 lejt emésztett fel a város 
pénzéből. A számvevőszék summá-
zásként összesen 529 344 lejes vesz-
teséget állapított meg, a helyzetet 
összefoglaló dokumentum szerint 
a cég ennyivel károsította meg a fő 
hitelezőt, azaz a várost.

A városvezető kezdeményezte 
a cégfelszámolást

A törvényszék tehát tavaly arra kö-
telezte Gálfi  Árpád polgármestert, 
hogy teljes egészében mérje fel a 

keletkezett kárt, és intézkedjen a 
teljes összeg maradéktalan visz-
szaszerzése érdekében. A város 
közigazgatási eljárásban támad-
ta meg a dokumentumot, ám pert 
vesztett. A cégbíróság azért jön kép-
be, mert a polgármester korábban 
kérvényezte az Udvarhelyi Média 
Kft . felszámolását. A bíróság 2018 
októberében kinevezte a csődbiz-
tost, aki 2018 decemberében kérte 
a cég hitelezőitől, hogy nyújtsák be 
követeléseiket, ennek Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatala ak-

kor eleget is tett. A patthelyzetben 
egyelőre csak annyi bizonyos, hogy 
ötszázezer lejre rúg a várost ért kár 
értéke, amelyet – mivel a becsődölt 
médiavállalkozásnak nincs erre fe-
dezete – a felelősnek megnevezett 
személyeknek saját vagyonukból 
kell majd megtéríteniük.

Voltak még rendellenességek

A veszteséges működésen túl a 
számvevőszék az Udvarhelyi Média 
Kft . működtetése kapcsán is több-
rendbeli szabálytalanságot állapí-
tott meg. Mivel a cég közpénzből 
működött, legalább öt személyből 
álló vezetőtanácsnak kellett volna 
irányítania, ennek ellenére 2014-
ben és 2015-ben a cég vezetéséért 
öt helyett folyamatosan mindössze 
egy személy felelt: 2014-től 2015. 
november 2-áig Farkas György ak-
kori városmenedzser (a médiavál-
lalkozáson belül ezért nem kapott 
munkabért), majd feladatait Molnos 
Zoltán vette át (ám az átvétel törvé-
nyessége is kétséges). A számvevő-
széki jelentés értelmében az ügyve-
zetőnek egyebek mellett nyilvános 
költségvetést, marketingstratégiát 
is kellett volna készítenie. Mind-
emellett a polgármesteri hivatal 
Bunta Levente mandátuma alatt 10 
ezer lejes reklámszerződést kötött a 
város saját újságjaként közpénzből 
fenntartott lappal, aminek értelmé-
ben különböző hirdetések, közle-
mények jelentek meg.

A legközelebbi tárgyalást éppen 
ma reggel tartják ez ügyben a Har-
gita Megyei Törvényszéken. A vá-
rosvezetés a végleges döntésre vár. 
„Amíg a bíró nem hoz döntést az 
ügyben, addig ennél többet nem tu-
dunk” – summázott a sajtószóvivő.

Patthelyzet. A megszűnt napilap 
ügye továbbra is vesztegel
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A Versenytanács tagja, Gyerkó 
László a Székelyhonnak el-

mondta, két Maros megyei és egy 
bukaresti cég ellen indítottak eljá-
rást. A három vállalat 2017 és 2019 
között 11 versenytárgyaláson vett 
rész és nyert el hulladékszállítási 
szolgáltatást. „Feljelentés alapján 
kezdtünk el vizsgálódni. A kollé-
gák már jártak a három cég szék-
helyén, összegyűjtötték az iratokat, 
és a számítógépek adathordozóit is 
magukkal vitték. Jelenleg zajlik a 
dokumentumok felleltározása, érté-

kelése. Azt vizsgálják, hogy a cégek 
kötöttek-e előzetes megegyezést, 
amikor a Maros megyei hulladékel-
szállítást odaítélő versenytárgyalá-
son részt vettek” – fejtette ki Gyerkó.

Mit vizsgálnak?

A Versenytanács azt vizsgálja, hogy a 
szászcsávási Sylevy Salubriserv Kft . 
és Bissdog Kft ., valamint a bukaresti 
Servicii Salubritate Bucureşti Rt. ve-
zetői megállapodtak-e arról, milyen 
árat kínálnak a versenytárgyaláson 
annak érdekében, hogy visszaszorít-
sák a konkurenciahelyzetet, és ma-
gasan tartsák az árakat. Ha ugyanis 
megegyezés született közöttük, akkor 

magasan tartották az ajánlatokat, és 
a polgármesteri hivatalok drágáb-
ban kapták meg a szolgáltatásokat. 
Normális helyzetben egy versenytár-
gyaláson a cégek igyekeznek a leg-
alacsonyabb árat kínálni, hiszen így 
lehetnek nyertesek. „Az adatok feldol-
gozása és az ítélethirdetés másfél évet 
vesz igénybe. Ez a standard eljárás 
Romániában, de Európa más országa-
iban is. Ez idő alatt a cégek végezhetik 
a szolgáltatásokat. Ha bebizonyoso-
dik, hogy megszegték a törvényeket, 
és tisztességtelen piaci magatartást 
tanúsítottak, többféle büntetésre szá-
míthatnak. Jelentős pénzbírságra 
vagy akár arra, hogy a Versenytanács 
három évig felügyeli a munkájukat.”

A törvény alapján az a cég, amely 
részt vesz egy törvénytelen egyez-
ségben, de erről utólag jelentést tesz 

a Versenytanácsnál, kedvezményes 
elbírálásban részesülhet, sőt men-
tesülhet a büntetés alól. Ezen lehe-
tőség tükrében megkérdeztük Gyer-
kó Lászlótól, hogy a feljelentést, 
amely alapján vizsgálódni kezdtek, 
valamelyik érintett cég nyújtotta-e 
be. A Versenytanács tagja erről nem 
kívánt nyilatkozni. A Maros megyei 
integrált hulladékgazdálkodásért 
felelős Maros Ecolect Közösségi 

Fejlesztési Társulás vezetője, Tóth 
Andrea a Székelyhonnak elmondta, 
ő a sajtóból értesült a cégek 
ellen indított eljárásról, 
és semmit nem tud erről. 
Kérdésünkre azt elmond-
ta, hogy az érintett cégeket 
az országos közbeszerzési 
platform alkalmazásával 
választották ki, átlátható és jól le-
szabályozott eljárás keretében.

Hulladékszállító cégeknél vizsgálódik a Versenytanács
• Feljelentés alapján Maros megyei hulladékszállító
cégek ellen indított eljárást a Versenytanács. Mint meg-
tudtuk, azt gyanítják, hogy két Maros megyei és eg y
bukaresti cég megegyeztek és tisztességtelen módon
jártak el a versenytárgyalásokon.

Az érintett cégek továbbra is biztosítják a szolgáltatásokat
▸ F OTÓ: HAÁZ VINCE




