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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N oha az első közbeszerzési el-
járás során egyetlen építőcég 
sem jelentkezett az összesen 

124 millió lej értékű, közel ötven kilo-
méternyi út felújítását és újjáépítését 
magában foglaló projekt kivitelezé-
sére, a második licit látszólag job-
ban alakult – tudtuk meg Borboly 
Csabától, Hargita Megye Tanácsának 
elnökétől. Mint mondta, jelenleg két 
jelentkező is vállalná a munkát: egy 
olasz, illetve egy bukaresti és galaci 
cégekből álló társulás.

Így is gondok lesznek

A megyei önkormányzat vezető-
je arra is kitért, hogy problémák 
merültek fel a romániai társulás 
esetében – egyik cég ugyanis fel-

számolás alatt áll –, ami azt jelenti, 
hogy intézményüknek nagy való-
színűséggel ki kell zárnia a licitről. 
Ez azonban további gondokhoz 
vezethet, mivel így az említett tár-
sulás megóvhatja a döntést, ami 
miatt csak később hirdethetnek 
nyertest a közbeszerzési eljáráson, 
ezért a munkálatok is tolódnak. 
Félő, hogy az elhúzódó bürokrácia 
miatt nem lesz elég idő a projekt 
kivitelezésére, aminek 2022 nya-
ráig kell megtörténnie. Így ha nem 
kapnak haladékot a megvalósításra 
az Európai Uniótól, akkor az addig 
elvégzett munka árát is vissza kell 
fi zetnie az intézménynek. Koráb-
ban Borboly azt is elmondta, belső 
vizsgálatot rendelt el a megyei ön-
kormányzatnál, hogy kiderítsék, 
miért húzódott el ennyire a nagy-
beruházás kivitelezése, vállalkozók 
ugyanis azt jelezték, hogy bizonyos 
munkálatok alul vannak árazva. A 

vizsgálatok eredményét hamarosan 
közölni fogja az intézmény.

Előzmények

Mintegy két éve jelentette be Hargita 
Megye Tanácsa, hogy egy pályázat 
révén 117 millió lejes európai uniós 
támogatást nyertek (amihez a tanács 
további 7 millió lejt rendelne) 48,33 
kilométernyi út, valamint hidak fel-
újítására, illetve újjáépítésére. Ebből 
konkrétan Bikafalvától Kányádon 
és Székelypeteken át Brassó 
megye határáig, valamint a 
Kányád–Székelydálya–Vá-
rosfalva és a Városfalva–
Oklánd–Kovászna megye 
határa szakaszon korszerű-
síthetnek. A projekt kivitele-
zése jelentősen elhúzódott a 
tervek kiigazítása, illetve a 
különböző engedélyek beszerzé-
se miatt – nyilatkozták korábban a 
megyei tanács munkatársai, vala-
mint a projektben érintett települé-
sek vezetői. Tavaly év végén egyéb-
ként még ötvenmillió lej értékű 
hitelvonalat is jóváhagyott a megyei 
önkormányzat testületi többsége an-
nak érdekében, hogy zavartalan le-
gyen a megvalósítás fi nanszírozása.

Kifuthatnak az időből
Továbbra is veszélyben az udvarhelyi nagyberuházás

Még nem tudni, hogy lesz-e 
valami a nagy tervekből

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

H I R D E T É S

• Két cégtársulás is jelentkezett a Hargita Megye Ta-
nácsa által második alkalommal meghirdetett, mintegy 
ötven kilométernyi udvarhelyszéki útszakasz moder-
nizálását célzó projekt kivitelezésére, ám a nagyberu-
házás továbbra is veszélyben van, kérdéses ugyanis, 
hogy marad-e elég idő a megvalósításra.

A Bukaresti Táblabíróság által 
egy hete kimondott jogerős íté-

let kivonatát a bíróságok portálja 
is közölte. Az ügyben ítélkező bírói 
testület elfogadta a védelem kifogá-
sát, és az első fokú ítéletet felülbí-
rálva megállapította, hogy a felpe-
res Méltóságért Európában Polgári 
Egyesületnek (ADEC) nem fűződik 
érdeke az ügyhöz, és érdemi vizsgá-
lat nélkül elutasította a felirat eltá-
volítását kérő keresetet. 

Mint Árus Zsolt a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményében is 
említi, nyilvántartásuk szerint öt év-
vel ezelőtt indította első pereit a Dan 
Tanasã-féle  egyesület a Községháza 
és Városháza feliratok ellen. „Az első 
áldozat a csíkkozmási felirat volt, de 
azt követte (a teljesség igénye nélkül) 
Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíksze-
reda, Korond, Székelykeresztúr, Tus-
nádfürdő és Szépvíz. Jó két éve, 2018 
nyarán Gyergyószentmiklós polgár-

mestere is megkapta a felszólítást 
az egyesülettől, és a többiekhez ha-
sonlóan a város polgármestere is azt 
a választ adta rá, hogy annak nincs 
jogalapja, semmilyen törvényt nem 
sért, tehát nem tesz eleget neki. Tette 
ezt olyan körülmények között, hogy 
várható volt, hogy az ügy-
ből per lesz, illetve hogy 
a bírók az egyesületnek 
fognak igazat adni, mint 
tették eddig minden eset-
ben. Mindezt abból a meg-
gondolásból, hogy jogokról 
önként nem mondunk le, 
jogalap nélküli felszólításoknak nem 
teszünk eleget, mert a vezetők dolga 
nem az önfeladás, hanem az, hogy 
kiálljanak a közösség és annak jogai 
mellett” – áll a közleményben. 

Kiváló hír: marad a felirat
• Gyergyószentmiklós az első székelyföldi település, 
amely pereskedés útján megvédte a polgármesteri hiva-
talának homlokzatán szereplő Városháza feliratot – kö-
zölte csütörtökön blogján Árus Zsolt, a pereskedés jogi 
hátterét biztosító Székely Figyelő Alapítvány elnöke.

A gyergyószentmiklósi városháza

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA




