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I. Előzmények, felvezető 

Hargita Megye Tanácsa 2013-ban is elfogadta a „Villamosítás Hargita megye villanyárammal való 
ellátását nélkülöző, vagy részben nélkülöző településein” programot, amelynek keretében, jóváhagytak 2 
millió lejt az alább felsorolt munkálatok kivitelezésére: 

• Libán település villamos hálózatának kiépítése, II szakasz, folytatás – Gyergyóújfalu község – 
174.648 lej 

• Madaras község külterületéről Madarasi Hargita irányába villamosítási munkálat bővítés 20 kV 
feszültségű földalatti villanykábellel, I, II szakasz – 525.291 lej 

• Üknyéd település villamos hálózatának kiépítése, II szakasz – Oroszhegy község – 410.000 lej 

• Alsó Sikaszó település villamos hálózatának kiépítése,– Zetelaka község – 50.000 lej 

• Libán település villamos hálózatának kiépítése, III szakasz – Gyergyóújfalu község – 300.000 lej 

• Gyergyóhodos állomás zóna villamosítása – Salamás község – 90.000 lej 

• Somkőháta zóna villamosítása - Lövéte község – 200.000 lej  

• Borzont település villamos hálózatának kiépítése – Gyergyóalfalu község – 250.061 lej 
 

II. Rövid kronológia településenként 

Libán település villamos hálózatának kiépítése, II szakasz, folytatás – Gyergyóújfalu község 

Az első villamosítási munkálat 2012-ben kezdődőtt Libánban és egy év alatt valósult meg a beruházás. A 
munkálatokat 2012. decemberben befejezték (2o12.12.27.-én készült el az átadási jegyzőkönyv), a 
174.648 lej az elmaradt összeg kifizetése volt amit 2013-ban ki is fizettünk. 

Libán település villamos hálózatának kiépítése, III szakasz– Gyergyóújfalu község  

Hargita Megye Tanácsa a társulási szerződést 2013. június 25-én írta alá Gyergyóújfalu községgel.   

A társulási szerződés szerint a Gyergyóújfalu község polgármesteri hivatala el kellett készítse a 
megvalósíthatósági tanulmányt, a tenderfüzetet valamint a szakellenörzött tehnikai tervet, és ezeket a 
dokumentációkat leadja hivatalosan Hargita Megye Tanácsának elfogadásra, valamint a beruházás 
megkezdésére. 

Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala 2013. szeptember 24-én leadta a kért dokumentációkat a megyei 
tanácsnak. Szeptember 30–án a Beruházási vezérigazgatóság leadta a közbeszerzésre a szükséges 
dokumentációkat, illetve az októberi megyei tanácsülésre előterjesztették a terv elfogadását.   

Hargita Megye Tanácsa és Gyergyóújfalu község önkormányzata által finanszírozott munkálat összértéke 
kb. 400.000 lej, amiből a megyei tanács 2013-ban 300.000 lejt, valamint Gyergyóújfalu község 
önkormányzata 100.000 lejt  különített el a költségvetésből.  

A közbeszerzési dokumentáció december 3-án került iktatásra. A munkálat becsült értéke 229.361,6 lej + 
TVA. 
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Madaras község külterületéről Madarasi Hargita irányába villamosítási munkálat bővítés 20 kV 
feszültségű földalatti villanykábellel, I, II szakasz  

I szakasz : a 11,34 km, 20 kV feszültségű földalatti villanykábel vásárlása 2012-ben közbeszerzéssel 
megtörtént a szerződést Hargita Megye Tanácsa 2013. januárban írta alá és áprilisben fizette ki a 295.291 
lej ellenértékét. A villanykábel át van adva Madaras községnek használatra. 

II szakasz - A  8,67 km, 20 kV feszültségű földalatti villanykábel vásárlására Hargita Megye Tanácsa 
aláírta az együttműködési szerződést július 29-én Madaras községgel.  
Július 23-án a Beruházási vezérigazgatóság leadta a közbeszerzésre a szükséges dokumentációkat. A 8,67 
km 20 kV feszültségű földalatti villanykábel becsült értéke 230.000 lej.  
Október 14-én volt borítékbontás. 
A munkálatok kivitelezését a besztercei Iproeb nyerte el, amellyel november 4.-én íródott alá a 
kivitelezési szerződés (ikt: 21191/2o13)  

Üknyéd település villamos hálózatának kiépítése, II szakasz – Oroszhegy község  

A társulási szerződést 2013. áprilisában írta alá Hargita Megye Tanácsa Oroszhegy községgel.   
A közösen finanszírozott munkálat összértéke kb. 770.000 lej, amiből a megyei tanács 2012 -ben 285.000 
lejt és 2013-ban 410.000 lejt  különített el a költségvetésből, valamint 2012-2013 –ban Oroszhegy község 
75.000 lejt különített el a költségvetésből. 

A munkálat 2472 méter hosszú 20 kV feszültségű villanyvezetékből, 1791 méter hosszú 
alacsonyfeszültségű villanyvezetékből, 756 méter hosszú földalatti 20 kV feszültségű villanykábelből, 57 
méter hosszú földalatti alacsonyfeszültségű villanykábelből, 2 drb transzformátorból és 65 
villanyoszlopból áll és Üknyéd településen 36 családot juttat vezetékes villanyáramhoz.  

A munkálat megvalósítása 2 részben történt, az első szakaszt 2012-ben, a második szakaszt pedig 2013-
ban végezték el.   

A munkálatok befejezése és átvétele a 2013 októberében megtörtént . A műszaki átvétel után, Hargita 
Megye Tanácsa a saját közvagyonát képező beruházást Oroszhegy község ügykezelésébe adja. A község 
biztosítja a villanyhálozat legális működtetését a villamos vállalattal szerződve és a lakosokkal közösen 
megoldják a rendszerre való rácsatlakozást. 

Alsó Sikaszó település villamos hálózatának kiépítése – Zetelaka község  

A társulási szerződést Hargita Megye Tanácsa 2013. június 11-én írta alá Zetelaka községgel.   

A társulási szerződés szerint a Zetelaka község polgármesteri hivatala el kellett készítse a 
megvalósíthatósági tanulmányt, a tenderfüzetet valamint a szakellenőrzött tehnikai tervet, és ezeket a 
dokumentációkat leadja hivatalosan Hargita Megye Tanácsának elfogadásra, valamint a beruházás 
megkezdésére. 
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Zetelaka polgármesteri hivatala 2013. szeptember 24-én adta le a kért dokumentációkat a Megyei 
Tanácsnak. Szeptember 30.–án a Beruházási vezérigazgatóság leadta a közbeszerzésre a szükséges 
dokumentációkat, illetve az októberi megye tanácsülésre előterjesztették a terv elfogadását.  

Hargita Megye Tanácsa és Zetelaka község önkormányzata által finanszírozott munkálat összértéke kb. 
105.000 lej, amiből a megyei tanács 2013-ban 50.000 lejt, valamint Zetelaka község önkormányzata 
55.000 lejt  különített el a költségvetésből.  

A közbeszerzési dokumentáció 2013. december 3.-án került iktatásra. A munkálat becsült értéke 69.347,2 
lej + TVA. 

Gyergyóhodos állomás zóna villamosítása – Salamás község  

Hargita Megye Tanácsa a társulási szerződést 2013. május 27.-én írta alá Salamás községgel.   

A társulási szerződés szerint a Salamás község polgármesteri hivatala el kellett készítse a 
megvalósíthatósági tanulmányt, a tenderfüzetet, valamint a szakellenőrzött tehnikai tervet, és ezeket a 
dokumentációkat leadja hivatalosan Hargita Megye Tanácsának elfogadásra, valamint a beruházás 
megkezdésére. 

Hargita Megye Tanácsa és Salamás község önkormányzata által finanszírozott munkálat összértéke kb. 
135.000 lej, amiből a megyei tanács 2013-ban 90.000 lejt valamint Salamás község önkormányzata 45.000 
lejt különített el a költségvetésből.  

Salamás polgármesteri hivatala 2o13. október 22-én adta le a kért dokumentációkat a megyei tanácsnak. 
Október 24–én a Beruházási vezérigazgatóság leadta a közbeszerzésre a szükséges dokumentációkat, 
illetve az novemberi megye tanácsülésre előterjesztették a terv elfogadását.  

A közbeszerzési dokumentáció 2013. december 6-án került iktatásra. A munkálat becsült értéke 103.230,4 
lej + TVA. 

Somkőháta zóna villamosítása - Lövéte község  

A “Somkőháta zóna villamosítása - Lövéte község” munkálatra Hargita Megye Tanácsa 2013 - ban 
200.000 lejt különített el a költségvetésből. 

A munkálat megvalósításához Lövéte község 10%-ot vállalt a költségvetésből, valamint a 
megvalósíthatósági tanulmány, a tenderfüzetet és a szakellenőrzött tehnikai terv elkészítését.  

A munkálat becsült összértéke 750.000 lej, amit a tervező számított ki. A költségvetésbe foglalt összeg  
nem elegendő a munkálat megvalósítására 2013-ban. 

Még nincs eldöntve, hogy milyen formában fog megvalósulni ez a beruházás. Ha a megyei tanács 
felvállalná a középfeszültség és a transzformátor megvalósítását akkor az érték kb. 626.000 lej lenne. 
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Hargita Megye Tanácsa szakigazgatósága várja Lövéte község polgármesteri hivatalától a 
megvalósíthatósági tanulmányt, hogy el lehessen dönteni, mennyi összeget vállal a megyei tanács ennek a 
munkálatnak a megvalósítására és mennyit vállal Lövéte község. Ez a döntés következtében íródhat alá a 
társulási szerződés. 

 

Borzont település villamos hálózatának kiépítése – Gyergyóalfalu község 

A “Borzont település villamos hálózatának kiépítése – Gyergyóalfalu község” munkálatra Hargita Megye 
Tanácsa 2013 - ban 250.061 lejt különített el a költségvetésből. 

A munkálat megvalósításához Gyergyóalfalu község 10%-ot vállalt a költségvetésből, valamint a 
megvalósíthatósági tanulmány, a tenderfüzetet és a szakellenőrzött tehnikai terv elkészítését. 

A munkálat becsült összértéke 2.000.000 lej, amit a tervező számított ki.  

A költségvetésbe foglalt összeg  nem elegendő a munkálat megvalósítására. Még nincs eldöntve, hogy 
milyen formában valósítjuk meg ezt a beruházást. Ha a megyei tanács felvállalná a középfeszültség és a 
transzformátor megvalósítását akkor az érték kb. 1.590.000 lej lenne. 

Ahhoz, hogy döntés születhessen arról, hogy mennyi összeget vállal a megyei tanács ennek a munkálatnak 
a megvalósítására és mennyit vállal Gyergyóalfalu község, szükséges volt egy megvalósíthatósági 
tanulmányra, amit Gyergyóalfalu község polgármesteri hivatala kellett elkészíttessen és elküldjön a 
megyei tanácsnak. 

A fenti tanulmány 2013. december 2.-i iktatószámmal érkezett meg a megyei tanácshoz, mely alapján a 
Beruházási vezérigazgatóság előkészítette a tanácshatározattervezetet a decemberi tanácsülésre. 

 

III. Fontosabb megállapítások 

A megyei tanács 2o13. április 4.-én fogadta el az éves költségvetését. A költségvetéssel egyidejűleg el lett 
fogadva a kisvillamosítás program is az 51/2013-as határozat alapján. 

A társulási szerződések nagyrésze szerint a községek polgármesteri hivatalai el kellett készítsék a 
megvalósíthatósági tanulmányt, a tenderfüzetet valamint a szakellenőrzött technikai tervet, és ezeket a 
dokumentációkat leadják hivatalosan Hargita Megye Tanácsának elfogadásra, valamint a beruházás 
megkezdésére.  

Sajnos ez a lépés nagyon elhúzódott - a helyi tanácsok csak szeptember 24-én, illetve október 22-én 
küldték be a szükséges dokumentációkat. A szükséges dokumentumok és technikai terv nélkül a megyei 
tanács nem tudta hamarabb elindítani a beruházásokat.  

Ehhez még hozzájárul a közbeszerzési igazgatóság túlterheltsége és ennek köszönhetően a kisvillany 
programnál a Libán III. szakasz, Sikaszó II. szakasz, illetve Gyergyóhodos esetében a  közbeszerzési 
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eljárás csak most év végén lett lebonyolítva. Annak ellenére, hogy erre volt előirányozva elegendő 
pénzforrás, a beruházások nem kerültek kivitelezésre, a pénzek így megmaradtak! 

Még rosszabb a helyzet Gyergyóalfalu Borzont települése, illetve Lövéte Somkőháta települése esetén, 
ahol a mai napig nincs megkötve még a társulási szerződés sem, habár az elsőnél még december folyamán 
meg lehetett volna kötni és a közbeszerzést elkezdeni! 

Javaslat a jövőbeni együttműködésre: sokkal operatívabb kell legyen a kommunikáció és az 
együttműködés a települések és a megyei tanács Beruházási vezérigazgatósága között, az azt koordonáló 
alelnök közreműködésével, azért, hogy a programok minél hatékonyabban kivitelezhetőek legyenek és 
villanyhoz juthassanak az azt igénylő települések. Figyelembe kell venni azt is, hogy, ha a települések 
késnek a felvállalt dokumentációkkal, az elsősorban saját szakemberhiányuk miatt van, ezért szükséges az 
erre való külön odafigyelés és segítségnyújtás.  

Ennek érdekében Hargita Megye Tanácsa Helyi beruházási részlege is még intenzívebben részt kell 
vegyen a a folyamatos kapcsolattartásban, segítésben, követésben, illetve szakmai tanácsadásban, akár a 
települési technikai dokumentációk összeállításában is, hogy ne év végére kerüljek azok elkészítésre.  

Ugyanakkor, akárcsak a Kisvíz programnál, itt is fontos lenne, a szakigazgatóság által előkészített 
pályázati űrlap és szerződésmodellel, hogy minden település tudja igényelni ezt a lehetőséget 2014-re.  

Javasolt lenne, hogy a fent említett űrlap már január elején készüljön el, hogy a belső pályáztatást 2o14 
január 15.-ig le lehessen bonyolítani, és az alapján lehessen a megyei tanács e programjára is a megfelelő 
összeget befoglalni.  

A cél itt is hasonló, mint a Kisvíz program esetében: az űrlap segítségével felmérjük, hogy hol vannak a 
megyében még ilyen hiányosságok és hol tartanak igényt a megyei tanács segítségére e téren, hogy részt 
vehessen minden olyan település, vagy településrész, ahol ilyen problémákkal kell még küzködjenek, és 
segítsük őket felzárkózni e téren is. Természetesen itt is folytatva a 2o13 évi irányelveket a költségek 
eloszlását illetően a helyi és megyei tanács között.  
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