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Szerződésbontás panaszok nyomán
A hanyagul végzett munkálatok miatt kizártak egy céget a hőszigetelési programból
• A lakók panaszai 
nyomán szerződést 
bontott a marosvá-
sárhelyi városháza a 
tömbházakat szige-
telő egyik vállalko-
zással. Hat tömbház 
hőszigetelése marad 
így függőben; csak ta-
vasszal folytatódhat-
nak a munkálatok. A 
felmerült aggályokról, 
a városszintű hőszi-
getelési programról 
és a soron következő 
hőszigetelésekről a 
városháza sajtóirodá-
jától érdeklődtünk.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen jelen-
leg a városházának több 
szakcéggel van szerző-

dése a tömbházak hőszigetelésére. 
Egyikkel egyoldalúan felbontották 
a megállapodást. Mint megtudtuk, 
azért döntöttek a szerződésbontás 
mellett, mert a lakóknak nagyon 
sok panaszuk volt a szóban forgó 
vállalkozásra. Egyebek közt azt sé-

relmezték, hogy az elkezdett mun-
kálatokat nem fejezték be és emiatt 
beázások történtek, illetve több la-
kás esetében elméretezték a nyí-
lászárókat, így azok nem feleltek 
meg rendeltetésüknek – nagyon 
sokan jelezték, hogy az elvégzett 
munka minősége kívánnivalót 
hagy maga után. A bepanaszolt 
cég hat tömbház hőszigetelését 
vállalta el, többnek nekifogott, de 
egyik munkálatot sem fejezte be. 
A városháza sajtóirodájától meg-
tudtuk, hogy a szóban forgó cég 

nem tartotta be sem a határidőket, 
sem a tervben rögzített követelmé-
nyeket, pedig több felszólítást is 
küldtek erre vonatkozóan a vállal-
kozásnak. Az említett okok miatt 
a városháza végül egyoldalúan 
felbontotta a szerződést a céggel. 
Következő lépésként január köze-
pétől a polgármesteri hivatal által 
megbízott szakemberek részletes 
átvételt készítenek a szóban for-
gó cég által elvégzett valamennyi 
munkálatról. Ugyanakkor a város-
háza új közbeszerzési eljárást indít 

a tömbházak hőszigetelési prog-
ramjának folytatására.

Van igény a folytatásra

Marosvásárhelyen mindeddig 140 
tömbházat hőszigeteltek, és több 
száz kérést fogalmaztak meg a la-
kástulajdonosi társulások arra vo-
natkozóan, hogy csatlakoznának 

a programhoz. A hőszigetelésre az 
egyik lehetőség a fejlesztési minisz-
térium által biztosított többéves 
tömbházfelújítási program. Ebben 
az esetben a szaktárca dönti el, 
hogy évente mekkora összeget tud 
szánni a korszerűsítésre egy-egy 
település esetében. Marosvásárhely 
számára 2020. júniusában 957 073 
lejt, júliusban pedig 6,8 millió lejt 
hagytak jóvá e célra a 2020–2022-es 
időszakra. Ez esetben a minisztéri-
um fi zeti a költségek 60 százalékát, 
a városháza további 15 százalékot, 
míg a lakókra a végösszeg 25 száza-
léka hárul. Marosvásárhelyen több 
tíz lakástulajdonosi társulás jelezte 
a városházánál, hogy részt szeretne 
venni ebben a programban.

A másik lehetőség a tömb-
házak hőszigetelésére az 
uniós pályázat. Ez azt jelen-
ti, hogy a városháza pályá-
zatot nyújt be és a munkála-
tok értékének 60 százalékát 
vissza nem térítendő támo-
gatásból fedik le. A fennmara-
dó 40 százalék két részre osztódik, 
helyi döntés alapján 30 százalékát 
fi zeti a városháza, a helyi költség-
vetésből, míg 10 százaléka marad a 
lakóknak. A marosvásárhelyi város-
háza több ilyen pályázatot megnyert 
már. Ilyen pénzalapból legutóbb ta-
valy februárban hirdettek verseny-
tárgyalást 12 tömbház hőszigetelési 
munkálataira. Ezek a tömbházak az 
Argeșului, a Moldova, a Cernavodă, 
a Transilvaniei, a Dózsa György és a 
Măgurei utcákban, valamint az Ál-
lomás téren vannak. Ezek esetében 
a munkálatokat még nem kezdték el.

Nem mindenhol elégedettek a 
lakók. A szerződésbontás miatt 
hat tömbház hőszigetelése csak 
tavasszal folytatódhat
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Óvatosságra inti a vásárlókat a téli 
árcsökkentések idején az Orszá-

gos Fogyasztóvédelmi Hatóság (AN-
PC) igazgatója, Paul Anghel, aki sze-
rint a vevők bátran kérjenek további 
információkat az üzletekben, ha kér-
dések merülnek fel egy-egy reklám-

kampánnyal kapcsolatban. 
Mint a szakember hang-
súlyozta: a fogyasztóknak 
tisztában kell lenniük az-
zal, hogy az árcsökkentést – 
amelyet abszolút vagy szá-
zalékos értékben fejeznek ki 
– jól láthatóan, egyértelmű-
en jelezni kell minden egyes 

termék vagy termékcsoport 
esetében. Fel kell tüntetni az új árat 
a korábbi, áthúzott ár mellett, vagy 
„régi ár” és „új ár”-ként kell említeni, 
vagy az árcsökkentés százalékát kell 
a régi, áthúzott ár mellé írni. Mindezt 

meg kell tenni függetlenül az árcsök-
kentés típusától (árleszállítás, kiáru-
sítás, akció). A kedvezményes akci-
ót meg kell előznie vagy kísérnie kell 
egy hirdetésnek, reklámnak, amely-
ben az árcsökkentés kezdetét és idő-
tartamát is feltüntetik, függetlenül a 
kedvezményes akció típusától.

Hasznos tudnivalók

A fogyasztóvédelmi hatóság igazgatója 
azt is hangsúlyozta, ha egy árcsökken-
tés már aktuális, az eladónak köteles-
sége feltüntetni, hogy az egy bizonyos 
időpontig tart vagy a készlet erejéig 
érvényes. „Amikor kedvezményes cso-
magokat veszünk, azaz a kettőt fi zet, 
hármat kap típusú akciókkal élünk, 
fontos, hogy ellenőrizzük a termékek 
egységárát, amit kötelesek feltüntetni, 
hogy össze lehessen hasonlítani a cso-
mag árával. Azt tanácsolom a fogyasz-
tóknak, hogy ha kérdésük, kételyeik 
vannak, kérjenek segítséget, még több 
információt az üzletekben” – idézi 

Anghelt az Agerpres hírügynökség. 
A szakember ugyanakkor visszaem-
lékezett, hogy az előző években a fo-
gyasztóvédelem munkatársai számos 
problémát tapasztaltak a téli árcsök-
kentések idején végzett ellenőrzések 
folyamán. Az egyik gyakori probléma 
a kétértelmű, félreérthető megfogal-
mazás volt. Erre jó példa az olyan pla-
kát, amelyen az szerepelt, hogy „ár-
kedvezmény 29,99-től”, amit a vásárló 
úgy is értelmezhetett, hogy 29,99 lejtől 
kezdődően érvényes az árcsökkentés.

Másik jellemző eset: az üzletben, 
ahol az volt feltüntetve, hogy 50 szá-
zalékos árcsökkentésre számíthatnak 
a vásárlók, az ellenőrzés pillanatában 
egy termék sem volt féláron megkap-
ható. Továbbá az is előfordult, hogy 
a hirdetésekből nem derült ki, mely 
termékekre vonatkozik a kedvezmény, 
miközben az üzlet nem minden áruját 
adták csökkentett áron. Paul Anghel 
megemlített még néhány apróságnak 
tűnő, ennek ellenére szintén szabály-
talanságnak számító példát. Cipők 

esetében piros ponttal jelölték azokat 
a lábbeliket, amelyekre akár 30 szá-
zalékos és legfeljebb 50 százalékos 
kedvezmény érvényes, de valóságban 
a kedvezmény 29,17 és 49,06 százalék 
között mozgott.

A fogyasztóvédelem igazgatója 
felidézte, olyan esettel is találkoz-
tak, amikor az üzlet különböző ré-
szein azt hirdették a feliratok, hogy 
minden 49,90, 39,90, 29,90 vagy 

épp 19,90 lej, így a vásárló azt hi-
hette, hogy az üzlet adott részében 
minden termékre a meghirdetett 
kedvezményes ár érvényes, ám a 
termékek saját címkéin látszott, 
hogy egyes termékeket kedvezmé-
nyes áron kínálnak, másokat nem. 
Ugyanakkor arra is volt példa, hogy 
nagyban az volt kiírva, minden 50 
százalékos kedvezménnyel érhető 
el, és csak a termékek címkéjén je-
lent meg kisbetűkkel, hogy akár 50 
százalékos kedvezménnyel.

A téli akciók és az árcsökkentések idejét éljük
• Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) igazgatója, Paul Anghel azt javasolja 
a vásárlóknak, hogy legyenek nagyon óvatosak a téli árcsökkentésekkel kapcsolatban.

Az árcsökkentést jól láthatóan, 
egyértelműen jelezni kell 
minden egyes termék vagy 
termékcsoport esetében
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