
Több projekttel is szerepel a 
megyei tanács, illetve helyi ta-
nácsok a jóváhagyott turiszti-
kai programok és beruházások 
névjegyzékében: a hagyomá-
nyos fürdők korszerűsítése és 
rehabilitálása, a parajdi gyógy-
kezelési komplexum építése, a 
tusnádfürdői gyógyfürdői komp-
lexum, valamint egy gyalogtúrai 
útvonal.
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Annak idején a 2010/120-as 
kormányhatározattal hagy-
ták jóvá a turisztikai progra-

mok és beruházási projektek névjegy-
zékét, valamint azok műszaki doku-
mentációi és kivitelezési munkálatai 
finanszírozási forrásait. A kormány-
határozattal jóváhagyott névjegyzé-
ket annak melléklete tartalmazta, s 
azon szerepelt Hargita megye tanácsa 
is különböző projektekkel – neveze-
tesen egyes megyénkbeli hagyomá-
nyos fürdők korszerűségével és reha-
bilitálásával, valamint a parajdi helyi 
tanács a gyógykezelési komplexum 
építésével és a tusnádfürdői helyi ta-
nács a gyógyfürdői komplexummal 
az egykori művelődési ház épületé-
nek átalakítása révén, valamint egy 

gyalogtúrai útvonallal. A borszéki 
sípálya is rajta volt a névjegyzéken, de 
az időközben megvalósult. A szóban 
forgó kormányhatározatot módosítja 
és kiegészíti az április 8-án megjelent 
2011/320-as kormányhatározat. Az 
eredeti jogszabálynak még a meg-
nevezése is megváltozott, ugyanis a 
mostaniba belekerültek a turisztikai 
programok és beruházási projektek 
pályázási kritériumai is, s azokat a 
2-es számú melléklet tartalmazza. 

Lekerült a névjegyzékről 
a gyilkostói üdülőközpont
A folyamatban lévő munkála-

tok között továbbra is szerepelnek 
a Hargita Megye Tanácsa által kez-
deményezettek: a parajdi, valamint 
a tusnádfürdői létesítmény. De le-
került a névjegyzékről Gyilkostó 
üdülőközpont környezetvédelmi és 
infrastruktúra-fejlesztési projektje, 
pontosabban ez a beruházás átkerült 
egy másik névjegyzékre, amely az új 
turisztikai beruházási projekteket 
és programokat tartalmazza. Azaz 
erre a beruházásra csupán a jövőben 
kerülhet sor, de csak akkor, ha telje-
sülnek a mostani kormányhatározat 
2-es számú mellékletében feltünte-
tett kritériumok. Ezek között sze-
repel többek közt az, hogy az adott 

területi-közigazgatási egység bele kell 
legyen foglalva az országos terület-
rendezési tervbe, illetve annak turisz-
tikai fejezetébe; az a terület, amelyen 
végrehajtásra kerül a projekt, a helyi 
közigazgatási hatóság köz- vagy pri-
vát tulajdonában kell legyen; az adott 
helyi közigazgatási hatóságnak ren-
delkeznie kell az urbanisztikai doku-
mentációval; tiszteletben kell tartani 
a Regionális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium szintjén megállapított 
szabványköltségeket; elemzést kell 
bemutatni a meglévő elszállásolási 
kapacitásokra vonatkozóan. 

A helyi önkormányzatok 
önrészt kell biztosítsanak
A területi-közigazgatási egységek-

nek ugyanakkor társfinan szí rozniuk 
kell a projekteket, el egészen 50 szá-
zalékos részarányban, de a társfinan-
szírozás a leszerződött munkálatok 
összértékének legalább 5 százalékát 
kell kitegye. Ez az előírás vonatkozik 
a műszaki-gazdasági dokumentáció 
finanszírozására is. E társfinanszíro-
zás alól csupán az országos síprogram 
keretében megvalósítandó létesítmé-
nyek jelentenek kivételt. 

Az új turisztikai beruházások 
projektjeit és programjait tartalma-
zó listán jó néhány megyénkbeli 

hírfolyam

> Van Rompuy: Európa nem enge-
di az eurót összeomlani. Az eurózóna 
túléléséről, az euró erejéről igyekezett 
meggyőzni hallgatóságát a pekingi köz-
ponti pártiskolán tartott előadásában 
Herman Van Rompuy, az Európa Tanács 
(ET) elnöke tegnap. Európa nem engedi 
az eurót összeomlani, az Unió tagállamai 
elkötelezettek abban a tekintetben, hogy 
visszaszorítsák költségvetési hiányukat és 
a legkiszolgáltatottabb országok is eltö-

kélten küzdjenek a válságból való kilába-
lásért – hangoztatta egyebek mellett Van 
Rompuy. Hozzátette: „Az euró a világ 
második tartalékvalutája, erős és stabil 
valuta – sőt: túl erős például az önök 
valutájához képest.” A Lehman Brothers 
összeomlásával kezdődött globális pénz-
ügyi válság , majd a görögországi prob-
lémák súlyosan veszélyeztették a teljes 
euróövezet és a világgazdaság pénzügyi 
stabilitását – idézte vissza az elmúlt évek 
történéseit az ET elnöke, és miközben 
ismertette a helyzet kezelésére tett uniós 

erőfeszítéseket, nyugtázta azt a bizalmat, 
amelyet befektetéseivel Kína tanúsított 
„azokban a nehéz pillanatokban”. Kína 
támogatója az euróövezet nehézségekkel 
küzdő országainak, ahogyan az EU is tá-
mogatja befektetéseivel és technológiával 
Kína stabil fejlődését; a felek így válnak a 
másik előtt álló kihívások megoldásának 
részesévé – fogalmazott Van Rompuy. 
Konkrét példaként az energiabizton-
ság, az élelmiszerbiztonság kérdését és a 
kiberbűnözést említette. Kína fejlődése 
hatással van az egész világra, így Európá-

ra is – hangsúlyozta az uniós politikus. A 
kínai befolyás érzékeltetésére olyan terüle-
teket említett, mint a nyersanyagforrások 
megszerzésében folytatott verseny, a mun-
kahelyek száma, az üzleti élet, a környezeti 
állapot. Van Rompuy a kommunista párt 
káderképzőjében kijelentette: a Kínáról 
alkotott globális képet, az ország hírét és 
befolyását a gazdasági teljesítményén túl-
menően befolyásolja az is, hogy miként 
járul hozzá az emberi jogok egyetemes 
elveinek betartatásához és a jogállamiság 
megteremtéséhez.

Újabb turisztikai
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Gazdaság

Hirdetés

Megyei uTAk felújíTásA 266 Millió lejre

Meghirdették 
az árveréseket

A regionális fejlesztési és Turisztikai Minisztérium az 
elmúlt hét végén újabb tizennégy megyére vonatkozó-
an hirdetett árverést megyei és helyi érdekeltségű utak 
felújításának tervezési és kivitelezési munkálataira. A ki-
írásra csomagokban került sor, egy-egy csomag két me-
gye projektjeit tartalmazza, a Hargita megyeieket a Ma-
ros megyeiekkel együtt írták ki. Hargita megye esetében 
a tervezési és a kivitelezési munkálatok becsült értéke 
266 259 308 lej áfa nélkül.

H. Z.

Ezekre a munkálatokra az országos infrastruktúra-fej-
lesztési program keretében kerül sor. Emlékeztetnénk: 
ezt a programot a 2011/15-ös törvénnyel jóváhagyott 

2010/105-ös sürgősségi kormányrendelet irányozta elő, s an-
nak egyik komponensét képezi 10 000 kilométernyi megyei 
és helyi érdekeltségű út korszerűsítése és/vagy rehabilitálása. 
A projektek keretében megvalósíthatók új létesítmények, il-
letve befejezhetők már megkezdett munkálatok. A munká-
latok haszonélvezői a területi közigazgatási egységek, a meg-
rendelő, illetve a finanszírozó viszont a Regionális Fejlesztési 
és Turisztikai Minisztérium. Ezért a programba bekerülő me-
gyei és helyi érdekeltségű utak ügykezelési jogát a projektek 
kivitelezési időtartama alatt át kellett ruházni a szaktárcára. Ez 
megyénk esetében meg is történt, a Hargita Megyei Tanács 
április 14-i rendkívüli ülésén határozatot fogadott el 11 me-
gyei és helyi érdekeltségű út ügykezelési jogának  átruházására 
vonatkozóan. Ennek a határozatnak az alapján hirdethette 
meg a szaktárca Hargita megye esetében is a tervezési és ki-
vitelezési munkálatokat. A kiírásra csomagokban került sor, 
egy-egy csomag két megye projektjeit tartalmazza, a Hargita 
megyeieket a Maros megyeiekkel együtt írták ki. Az ajánla-
tokat július 1-jéig lehet benyújtani. Hargita megye esetében 
a tervezési és a kivitelezési munkálatok becsült értéke 266 
259 308 lej áfa nélkül. A tervezés és a kivitelezés időtartama 
a szerződés megkötésének időpontjától nem haladhatja meg 
a három esztendőt, a kivitelezőnek pedig az átadás időpont-
jától számított két évre kell garanciát vállalnia. Az odaítélés 
kritériuma a legolcsóbb árajánlat, ugyanakkor az ajánlatte-
vőnek tiszteletben kell tartania a szaktárca által megállapí-
tott költségszabványokat. Az is feltétel, illetve kötelezettség, 
hogy a munkálatok teljes egészükben nem ruházhatók át 
alvállalkozókra. Egy másik sajátossága e program gyakor-
latba ültetésének az, hogy a kivitelezés időtartama során a 
finanszírozást a vállalkozóknak kell biztosítaniuk saját forrá-
saikból és/vagy államilag garantált banki hitelekből. A velük 
szembeni tartozásuk kiegyenlítésére a munkálatok átvétele 
után kerül sor fokozatosan, a 2013–2020-as időszakban a 
költségvetési előirányzatok függvényében. Ezt a finanszíro-
zási rendszert egyes érdekképviseletek kifogásolták, azt állít-
va, hogy beszűkülhet az ajánlattevők köre. Jobbára azoknak 
lesz lehetőségük pályázni, akik tőkeerősek, illetve képesek 
lesznek eleget tenni a kereskedelmi bankok támasztotta 
kritériumrendszereknek. Ha minden jól megy, akkor a szak-
tárca a Hargita megyei útfelújítási munkálatokat akár au-
gusztus elejéig is leszerződheti, s még az idén megkezdődhet 
– legalábbis egyes útszakaszokon – a kivitelezés. Egyébként 
a program értelmében a szóban forgó munkálatok még eb-
ben az évben megkezdődnek, befejezésük utolsó határideje 
a 2015-ös esztendő. Amint már arra utaltunk, a munkálatok 
ellenértékének kifizetésére 2020-ig kerül sor.


