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I. Előzmények, felvezető 

A Kászon térségen áthaladó 121G megyei út nagy járművekre vonatkozó forgalomtiltását és az útszakasz 

megerősítését Kászonaltíz polgármestere kérvényezte Hargita Megye Tanácsától 2012. májusban. A 

121G megyei út a 2010-es nagy esőzések következtében megrongálódott, főként ami a Kászonjakabfalva 

és Kászonimpér közti szakaszt illeti, ahol teljesen lehetetlenné vált a közlekedés. Ennek okán kérvényezte 

Kászonaltíz polgármestere a nehéz gépjárművek kitiltását a 121G megyei út teljes szakaszáról és az út 

azon szakaszának sürgős megerősítését. 

 

II. Kronológia  

2012. május 29-én Kászonaltíz polgármestere a megyei tanácsnál 10804 számon iktatott kérésében jelzi 

Hargita Megye Tanácsának, hogy térjenek vissza a 121G Kászon térségen áthaladó megyei út 

problémájára, amely a 2010-es esőzések következtében nagyon megrongálódott. 

2012. május 30 – a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének főfelügyelője a megyei 

tanácsnál 10827 számon iktatott dokumentummal kéri Hargita Megye Tanácsa Vagyongazdálkodási 

Igazgatóságát és a megyei utak adminisztrálásával foglalkozó osztályát, hogy tegyék meg a megfelelő 

intézkedéseket és azokat írásban közöljék vele. 

2012. június 20-án a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének főfelügyelője a 12635 

számon a megyei tanácsnál iktatott dokumentummal, hivatkozva a korábbi két kérésre, kéri Hargita 

Megye Tanácsa illetékeseit, hogy az összefoglaló jelentés elkészítéséhez közöljék milyen típusú és 

összegű intézkedések történtek a 121G megyei úton felmerült problémák ügyében. 

2012. október 10-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 19430 számon beiktatja 

szükségességi indoklását (referat de necesitate) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz 

támfalának tervezési munkáinak közbeszerzésére vonatkozóan. 

2012. október 10-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 19431 számon beiktatja 

indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának 

tervezői munkálatainak közbeszerzési szerződésének becsült értékére vonatkozóan. 

2012. október 10-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 19432 számon beiktatja a 

121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakaszának támfalmegerősítés tervezői munkálataira 

vonatkozó tenderfüzetet (caiet de sarcini) 

2012. december 5-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 23920 számon ismét 

beiktatja szükségességi indoklását (referat de necesitate) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő 

szakasz támfalának tervezési munkáinak közbeszerzésére vonatkozóan, mivel az október 10-én iktatott 

szükségességi indokláshoz képest csökkent a támfallal megerősítendő szakasz hossza, illetve az út egy 

másik szakaszán nőtt a földcsuszamlás által károsított szakasz hossza. Ennek következtében új indoklási 

jegyzék és tenderfüzet is készült. 
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2012. december 5-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 23921 számon beiktatja 

indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának 

tervezési munkáinak közbeszerzési szerződésének becsült értékére vonatkozóan. 

2012. december 5-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 23922 számon beiktatja 

tenderfüzetét (caiet de sarcini) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakaszának támfalának 

megerősítésére vonatkozóan.  

2013. február 12-én Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 2469 számon 

beiktatja indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz 

támfalának tervezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés odaítélésének eljárására vonatkozóan 

2013. február 12-én Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 2470 számon 

beiktatja indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz 

támfalának tervezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés minimális jelentkezési elvárására vonatkozóan 

2013. február 12-én Hargita Megye Tanácsa a 2471 számon beiktatja a 121G megyei út 

Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezésére vonatkozó szerződés odaítélésének 

dokumentációját. 

2013. február 27-én Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 3445 számon 

beiktatja jelentését (referat) melyben kifejti, az ANRMAP elutasította a 121G megyei út 

Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációját, 

mivel az hiányos volt. Kérik az indoklási jegyzékben (notă justificativă) szereplő becsült értékeket úgy 

meghatározni, hogy tartalmazzák az előre nem látható eseményekre fordítható összegeket, konkrétan 

meghatározva azok mértékét. 

Az eljárás folytatása érdekében kérik az indoklási jegyzék (notă justificativă) kiegészítését a kért 

adatokkal.  

2013. március 5-án Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága az ad.3445 számon beiktatta 

válaszát a 3445 iktatószámú jelentésre, amelyet a Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatóság 2013. 

február 27-én fogalmazott meg. Válaszában küldi az indoklási jegyzék (notă justificativă nr.3897/2013) 

hiányzó adatait a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére 

vonatkozó tervezésre munkák kapcsán. 

2013. március 5-án Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 3897 számon beiktatta 

indoklási jegyzékét (notă justificativă) a hiányzó adatokkal a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő 

szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó tervezési szolgálatatások kapcsán. 

2013. március 6-án Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 3968 számon 

beiktatta indoklását (expunere de motive) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz 

támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó közbeszerzési szerződés elbíráló bizottságának 

kinevezéséről 
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2013. március 18-án Hargita Megye Tanácsánál 4789 számon iktatásra került a PROFER CF Kft. 

pontosítási kérelme (solicitare de clarificare) 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz 

támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó részvételi felhívás kapcsán 

2013. március 27-én 5472 számmal iktatásra kerül a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz 

támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás résztvevőinek listáját tartalmazó 

nyilatkozat (declarație) 

2013. április 30-án Hargita Megye Tanácsánál 8209 számon iktatásra került a 121G megyei út 

Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó ajánlatkérési eljárás 

jelentése (raportul procedurii) 

2013. július 2-án Hargita Megye Tanácsánál iktatásra kerültek Hargita Megye Tanácsa főépítészének 

(12489-04072013101157) és alelnökének (12489-03072013071827) településrendezési bizonylat kérelme 

és településrendezési bizonylata (2489-31072013114237) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő 

szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó eljárás okán. 

2013. július 8-án Hargita Megye Tanácsánál iktatásra került (12814-08072013092458) az ALPES 

PROIECT Kft-nek címzett dokumentum a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának 

megerősítésére vonatkozó szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeivel 

2013. július 11-én Hargita Megye Tanácsánál iktatásra került (13153-11072013125956) az ALPES 

PROIECT Kft. kérelme a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére 

vonatkozó szerződéskötésben nélkülözhetetlen településrendezési bizonylat kibocsátásának 

megsürgetésére vonatkozóan. 

2013. július 26-án Hargita Megye Tanácsánál ad.12489-26072013110229 számon iktatásra került 

Kászonaltíz polgármesterének kedvező véleményezése a településrendezési bizonylat kérelemre 

vonatkozóan 

2013. augusztus 23-án Hargita Megye Tanácsánál iktatásra került (15461-26082013082436) az ALPES 

PROIECT Kft. által küldött, a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának 

megerősítésére vonatkozó tervezési szolgáltatások műszaki dokumentációja 

2013. augusztus 29-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 15845-29082013123813 

számon beiktatta a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának beruházási 

munkálataira vonatkozó környezetszabályozási okirat (act de reglementare de mediu) megszerzéséhez 

szükséges dokumentációt. 

2013. szeptember 19-én Hargita Megye Tanácsa a 17430-20092013071110 iktatószámú 

dokumentumban értesíti az ALPES PROIECT Kft-t, hogy nem teljesítették az 5/10662/05.06.2013 számú 

szolgáltatási szerződésben (contract de servicii) vállaltakat, ezért egy új határidőt adva kéri a vállalatot, 

hogy mutassák be a szükséges dokumentációt. 

2013. szeptember 25-én az ALPES PROIECT Kft.  a 17852-26092013084132 számon, Hargita Megye 

Tanácsánál iktatott dokumentumban benyújtotta a szeptember 19-én kért dokumentációt. 
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III. Összefoglaló, következtetések 

Két májusi és egy júniusi bejelentést követően, Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága 

októberben iktatta első lépésként szükségességi indoklását (referat de necesitate) a 121G megyei út 

Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezési munkáinak közbeszerzésére vonatkozóan. Az első 

kérés óta tehát öt hónap telt el, ami meglehetősen hosszú idő a  probléma jelentőségét tekintve. 

A kronológiai áttekintést figyelve látható, hogy több esetben volt két-három hónapos csúszás egyik-másik 

dokumentum kibocsátása között, míg 2013. szeptember 25. után, azt követően, hogy az ALPES 

PROIECT Kft. benyújtotta a korábban hiányosnak ítélt dokumentáció kiegészítését, nem történt 

előrelépés az ügyben.  

A csúszások oka, hogy nem készült előzetesen egy feladatlista, ütemterv arra vonatkozóan, hogy ki, mit 

mikorra fog elvégezni, annak érdekében, hogy a gyors megoldást váró probléma orvoslását ne 

akadályozzák a közigazgatási és engedélyeztetési procedúrák. 

IV. További lépések 

E terület legfontosabb, az előrelépést szolgáló lépései 

Hargita Megye Tanácsának Beruházás Vezérigazgatósága: 

• A feladatok ütemezése, a felelősök nevesítése 

• Gyorsabb reakció a felmerülő problémák orvoslásában 

• A folyamatban levő procedúrák pontosabb nyomonkövetése 

• A vezérigazgatóság tevékenységének folyamatos utánkövetése az illetékes vezérigazgató és az 

érintett alelnök által 

 

 

 


