
Megtörténhet, hogy idén nem kez-
dődnek meg a felújítási munkála-
tok Csíkszereda központjában, a 
versenytárgyalás kiírási feltételeit 
ugyanis megtámadta egy bufteai 
cég a Fellebbezéseket Megoldó 
Országos Bizottságnál (CNSC). 
Mivel óvását ott elutasították, a 
cég törvényszékre adta az ügyet. 
Az eset érdekessége, hogy „pro-
fi” fellebbezővel állunk szemben: 
csak tavaly országos szinten több 
mint 100 munkálatra kiírt verseny-
tárgyalást óvott meg.
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Kilenc alkalmazottal műkö-
dik, egy ügyvédi iroda is rész-
vényese, és tavaly országos 

szinten több mint 100 munkálatra 
kiírt licitet óvott meg a Fellebbezése-
ket Megoldó Országos Bizottságnál 
(CNSC) – sorolja Szőke Domokos, 
Csíkszereda alpolgármestere azokat 
az információkat, amelyeket tud az 
óvást benyújtó bufteai Electrica Serv 
Kft.-ről. Azt mondja, az említett cég 
nem tett ajánlatot a polgármesteri 
hivatal által kiírt versenytárgyalásra, 
melynek kiírási feltételeit óvta meg, 
sőt olyan feltételek miatt is fellebbe-
zett, amelyeknek ő tulajdonképpen 
megfelelt volna, ha jelentkezik a 
licitre. A lényeg az, hogy bár a Fel-
lebbezéseket Megoldó Országos Bi-
zottság nem adott helyet az Electrica 
Serv Kft. beadványának, a cég peres 
úton kíván érvényt szerezni igazá-
nak. Az első tárgyalást július 21-én 
tartják Marosvásárhelyen, ahol min-
den bizonnyal, szokásához híven ha-
lasztást fog kérni a felperes – véli az 
alpolgármester.

Ismert játékos
Az Electrica Serv Kft. neve több 

jelentős beruházás munkálataira ki-
írt licit megfellebbezésénél feltűnik. 
Az internetes keresőbe beírva a nevét 
egész sor olyan cikkre, tudósításra 
bukkanunk, amely az illető cég óvá-
sairól számol be az ország különbö-
ző pontjain. Nagy sajtóvisszhangot 
váltott ki például tavaly a sloboziai 
eset, amikor az Electrica Serv Kft. 
a város ivóvízminőség-javító mun-
kálataira kiírt versenytárgyalását 
fellebbezte meg. Akkor a sloboziai 
polgármester a helyi sajtónak azt 
nyilatkozta, hogy nem érti, miként 
lehet elfogadni egy olyan cég óvását, 
amely mindenféle licitet megfelleb-
bez, holott még a profilja is teljesen 
más, mint amit az illető munkálat 
megkíván. A cég viselt dolgairól is 
ejtett pár szót, bizonyos perekről be-

szélt, amelyek a cikk szerzője szerint 
az Electrica Serv Kft. ügyvezetője 
által vezetett egy másik céghez kap-
csolódnak. Az ügyvezetőt ugyanis a 
DNA vádolta meg azzal, hogy több 
hamisított irattal próbált részt venni 
egy, a Suceava Megye Tanácsa által 
kiírt versenytárgyaláson, sőt ugyan-
az a cég egy hazai rekordot is felállí-
tott: több mint 300 milliárd régi lej 
értékben állított ki fedezet nélküli 
csekkeket – írja a Puterea.ro tavaly 
december 23-i cikkében.

Az interneten böngészve kiderül, 
hogy több más, nagy értékű munkálat 
óvás általi késleltetése is az Electrica 
Serv Kft. nevéhez köthető. Csak pél-
daként álljon itt a Curtea de Argeș-i 
úthálózat-felújítás, amelynek 47 millió 
lejes finanszírozási szerződését tavaly 
szeptemberben írták alá, vagy éppen 
a petrozsényi félmillió eurós projekt, 

melynek során a város központja kel-
lene új arculatot kapjon.

Nemzeti sport lett az óvás
Romániában a különböző köz-

beszerzések megfellebbezése már 
igazi sporttá vált, profi játékosok-
kal. A liciteket blokkoló cégek 
stratégiája az, hogy addig teszik le 
egyik óvást a másik után, míg a ver-
senytárgyalásokat megnyerő cégek 
tisztességes összegekkel meg nem 
győzik őket, hogy vonják vissza 
óvásukat. Sajtóértesülések szerint 
ezek a tisztességes összegek akár 
több tízezer eurót is jelenthetnek. 

„Több üzletember és helyi önkor-
mányzati képviselő is felhívta a figyel-
münket az egyre nagyobb méreteket 
öltő jelenségre: versenytárgyalások 
megfellebbezését egyesek jövedelem-
forrássá alakítják” – írja a már idézett 

cikkében a Puterea.ro. Állítása szerint 
a jelenség év vége felé mindig felerősö-
dik, akkor ugyanis plusz nyomásként 
ott van az is, hogy az önkormány-
zatok el nem költött pénze év végén 
visszavándorol az államkasszába, így 
azok elköltése az önkormányzatok-
nak igencsak érdeke.

„Kérhetnék kártérítést, 
de mi inkább haladnánk”
Szőke Domokos azt mondja: a 

jogi hercehurca miatt megtörténhet, 
hogy idén már nem tudják elkezdeni 
a munkálatokat a városközpontban. 
„Ha megnyerjük a pert, kérhetnénk 
kártérítést, de mi a munkálatokat sze-
retnénk minél hamarabb elkezdeni, 
nem pedig még tovább húzni az időt” 
– fogalmazott az alpolgármester. Az 
óvásokkal kapcsolatban azt mondta, 
hogy az elmúlt 4-5 évben ez már a har-
madik eset, hogy törvényszékig jutnak 
egy általuk kiírt licit megfellebbezése 
miatt. A Fellebbezéseket Megoldó 
Országos Bizottságnál évente 5-6 ver-
senytárgyalásukat szokták megóvni, 
ám ott körülbelül egy hónap alatt dön-
tés születik, amelyet a legtöbb esetben 
a Csíkszeredai Önkormányzat el is 
szokott fogadni – mondja Szőke.

Amint arról már több ízben 
beszámoltunk, a Csíkszereda köz-
pontjának felújítását célzó beruhá-
zás három fejezetet foglal magában: 
a közterek (Szabadság tér, Majláth 
Gusztáv Károly tér és Petőfi Sándor 
utca), a központi park és a Petőfi utca 
39. szám alatti ingatlan, melyet ifjú-
sági központtá alakítanak majd át. A 
10 millió euró értékű finanszírozási 
szerződést Elena Udrea jelenlétében 
írták alá a csíkszeredai városházán 
tavaly december derekán.
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Jövőre csúszhat a munkálatok kezdete

Megvédik Alcsíkot az ártól

A Csíkszeredai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 
a 2011–2012-es tanévre a következő osztályokba vár jelentkezőket: 

– X. osztály utáni 1 éves szakmunkásképzés a 2011-ben 
X. osztályt végzettek számára. Szakmák: kőműves, ács, víz-
gázszerelő. Határidő: 2011. július 15.

– IX. osztály, esti oktatás. Határidő: 2011. július 27.

– XI. osztály – kiegészítő év, esti oktatás: A szakiskolák 
előző évi végzősei, valamint a régi inasiskolák végzősei részére. 

– posztliceális képzés: építőipari tervező technikus.

További információk: 0266–314496, 0757–075904.

Romos lépcsők a Majláth Gusztáv Károly téren. Elhúzódhat, míg felújítják fotó: mihály lászló

hiRdEtésEK

Két és fél millió lej értékben, 
3300 méter hosszan végeztek ár-
vízvédelmi munkálatokat az Olt 
csíkszentkirályi szakaszán, hogy 
a települést megvédjék az árvíz-
károktól. A beruházást tegnap 
adták át az alcsíki településen.

tamás Attila

Átadták tegnap Csíkszent-
királyon az Olt folyó bal 
oldali védőgátja megemelé-

sének, valamint a folyó- és patakmed-

rek szabályozásának munkálatait. 
A javításokra a tavaly nyáron bekö-
vetkezett árvizek miatt volt szükség 
– mint ismeretes, akkor több tucat 
házat és számos mezőgazdasági terü-
letet öntött el a víz.

A két és fél millió lej értékben, 
3300 méter hosszan elvégzett árvíz-
védelmi munkálatokat Székely Ernő 
polgármester köszönte meg, a jelen 
lévő Korodi Attila parlamenti képvi-
selő pedig elmondta, tudatos tervezés 
létezik az Olt teljes szabályozására, és 
folytatódnak a megyében az árvízvé-

delmi munkálatok. Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök szerint a jelen-
legi, illetve az ezt megelőző koalíciós 
együttműködésnek köszönhetően a 
Hargita megyei fejlesztésekre sikerült 
jelentős összegeket lehívni, amelyeket 
a települések vagy a megye önerőből 
nem tudott volna előteremteni. 

Darvas János, az Olt Vízgazdál-
kodási Hivatal beruházási igazga-
tója részletezte, emelték az Olt bal 
oldali védőgátját, több mint három 
kilométer hosszan medert kotortak, 
átereszeket újítottak fel. További 
munkálatokat végeztek a szentkirá-
lyi Felszeg-patakán is, és vésztározók 
létesítését tervezik a szentkirályi Na-
gyos-patakán, valamint a csíkszere-
dai Széna-patakán is. Az Olt folyó 
szabályozása mellett Csíkmadarason, 
Csíkszépvízen, valamint a Rákos-
patakán történtek hasonló jellegű 
munkálatok, mint a patakmedrek ki-
szélesítése, átereszek és töltések építé-
se. Az igazgató hozzátette, a mostani 
beruházás nyomán az alcsíki házak, 
illetve lakóik nagyobb esőzések ide-
jén is biztonságban vannak.Beszámoló a szentkirályiak előtt. Biztonságot nyújt a felújított Olt-szakasz


