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-2I. Előzmények, felvezető
Hargita Megye Tanácsa 172/2008 számú határozatával elfogadott „Víz és csatornarendszerek kiépítése
Hargita megye 300-nál kevesebb lakossal rendelkező településein, a 2008 -2012 időszakban” elnevezésű
programja az 50/2013 számú határozatával 2013 áprilisában elfogadott „Víz és csatornarendszerek
kiépítése Hargita megye 300-nál kevesebb lakossal rendelkező településein, a 2013 -2016 időszakban”
elnevezésű programmal folytatódik. Ezen határozat 1-2-3 számú mellékleteivel efogadásra került a
program leírása, a társulási szerződésminta, valamint a 2013-ban megvalósítandó beruházások és
munkálatok.
A program keretében olyan elzárt, létező infrastruktúrától távol eső kistelepüléseken, ahol nincs vízellátás,
egyszerű, olcsón működtethető vízrendszerek épülnek ki. A beruházásokat nagy részben (tervezéskivitelezés) a megyei tanács finanszírozza saját költségvetésből. A községekkel kötött társulási
szerződésekben vállalt kisebb részt (önrész: általában villanybekötés, tartály/klórozó bekerítése stb.) a
község finanszírozza.
A 2o13-as évben a megvalósításra elfogadott 11 beruházásból 7 munkálat folytatódik (2. szakasz) és 4 új
munkálat kezdődik el (1. szakasz). Ezek a következők:
Munkálat
megnevezése

KISVÍZtavaly
megkezdett 7
vízrendszer
folytatása 2. szakasz

KISVÍZ idei
4 új
vízrendszer1. szakasz

Nr. helyszín: település/község

becsült
érték

2013-ra
jóváhagyott érték

1

Bágy/Homoródszentmárton

123.258

123.258

2

Hodgya/Felsőboldogfalva

109.639

109.639

3

Patakfalva/Felsőboldogfalva

33.255

33.255

4

Csehétfalva és Tarcsafalva/Siménfalva

154.538

154.538

5

Siklód/Etéd

91.705

91.705

6

Muzsna II/Derzs

14.862

14.862

7

Recefalva/Gyergyótölgyes

206.092

206.092

1

Gyepes/Homoródszentmárton

220.000

157.153

2

Székelypálfalva/Farkaslaka

250.000

178.583

3

Kalnács/Gyergyóvárhegy

296.650

211.907

4

Bencéd/Siménfalva

260.000

185.727
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-3II. Kronológia
2012.12.05. – Rizea Ion, a gyergyóvárhegyi polgármester átirata: Szükség lenne bevenni
Gyergyóvárhegyet is a kisvíz programba, a 252 lakosú Kalnácson voltak mélységi fúrások, azzal a vízzel
el lehetne látni a falut, és Gyergyóvárhegyet is vízzel. Ugyanakkor 2013 áprilisában kerül sor Kalnácson a
DC 67 községi út felújítására EU-s forrásokból, így a két munkálatot egyszerre le lehetne bonyolítani.
2013.02.01. – Rizea Ion, a gyergyóvárhegyi polgármester visszatér a fentebbi problémára: A községi
út feljavítására eszerint az átirat szerint 2013 májusában kerül sor.
2013.03.14. – Sándor József, a felsőboldogfalvi polgármester e-mailen küldött átirata:
- Hodgya: A 2o12-es évben 79.5oo lej ÁFÁ-val lett kivitelezve terv és munkálat. A 2o13-as évre,
hogy be tudjuk fejezni az elkezdett munkát, a közbeszerzés alapján 79.ooo lei+ÁFA lenne
szükséges, mely szerződést a megyei tanács költségvetésének elfogadása után hamarosan meg
kellene kötni a kivitelező céggel. A tiszteletes úrral és a kivitelező cég vezetőségével a tegnapi
napon egyezkedtünk a munkálatok elkezkésével, valamint befejezésével kapcsolatosan.
Mindenféleképpen szeptemberig be szeretnénk fejezni a munkálatokat. Hollandiából a falu fog
kapni 6.ooo eurót a 1o2 bekötéshez, persze ehhez még hozzájön a lakosság hozzájárulása is. A
hivatal felvállalja még 25o méter vezeték lefektetését, ami a tervből kimaradt, azon kívül a
víztározó és 8 db. forrás bekerítését.
- Patakfalva: A 2o12-es évben 21.991 lei ÁFA 1ooo méter vezeték lefektetése. A 2o13-as évben
3o.612 lei ÁFÁ-val 134o méter vezeték lefektetése jelentené a befejezést.
2013.05.27 – a dokumentáció leadása a Közbeszerzési igazgatóságra a 4 új kisvizes munkálat
(Gyepes, Székelypálfalva, Kalnács és Bencéd) tervezésének és kivitelezésének a meglicitálására
2013.08.05. – Szerződések az Atlas céggel a következő települések munkálataira: Bágy, Hodgya,
Patakfalva, Csehétfalva + Tarcsafalva, Siklód, Muzsna, Recefalva
2013.08.07. – Hodgya: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 9) kiközlése a polgármesteri hivatal,
illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.
2013.08.07. – Patakfalva: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 9) kiközlése a polgármesteri hivatal,
illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.
2013.08.07. – Muzsna: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 9) kiközlése a polgármesteri hivatal,
illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.
2013.08.21 – Recefalva: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 22) kiközlése a polgármesteri hivatal,
illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.
2013.08.21 – Siklód: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 22) kiközlése a polgármesteri hivatal,
illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.
2013.08.21 – Bágy: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 22) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve
az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.
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-42013.09.19 – Megbeszélés a kisvíz, kisvillany, illetve a csehétfalvi út ügyében Hargita Megye Tanácsa
elnöki kabinetjében
• Befejezéshez közelednek a munkálatok október végéig a következő településeken: Bágy, Hodgya,
Patakfalva, Csehétfalva, Siklód, Muzsna, Tölgyes. Lehet ütemezni az átadásokat,
rácsatlakozásokat.
• Négy új munkálat most van folyamatban (Kalnács, Gyepes, Bencéd, Székelyszentpál), a kiírás
most kerül fel az ANRMAP-ra, a jövő hét végére lehet elbírálni.
2013.09.21. Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: A Kisvíz
programnál még kérem megnézni, hogy hol van igény csak részleges seg ítségre, hiszen a mai beszélgetés
alapján Kányád községben 2 ezer méter 11o-es vezeték megvételével, már Miklósfalva nagy részét iható,
vezetékes vízzel el lehetne látni, még ebben az évben, hiszen néhány esetben garantálható lenne, hogy
esetleges későbbi AFM, FEADR, PNDL, stb. péznekből a nagyértékű beruházás többi felét tudják
folytatni. De kérem ugyanígy még megnézni, hogy máshol is tudnánk-e még az év hátralévő részében csak
csövezettel segíteni, mert akkor akár LOT-okra bontva, de vízvezetésben segíthetünk a településeinknek,
és ezek is, ha most elkezdjük a közbeszerzést, megvesszük a csövet, akkor jövő évben átadhatók.
2013.09.22 – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: Kányád részéről
megjött az igénylés a vízvezeték ügyében, kérem az alapján számolni az esetükben, a Kisvíz program
esetleges módosítasa ügyében.
2013.09.24 – A Közbeszerzési igazgatóság által iktatott dokumentáció a kalnácsi, gyepesi,
székelyszentpáli és bencédi munkálatokra
2013.10.04 – 354396/2o13-as számmal meghirdetve a SEAP-on a gyepesi, székelypálfalvi, kalnácsi és
bencédi munkálatok: http://www.e-achizitii.com/view_anunt.php?id_anunt=450545
2013.10.17 - Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: ezentúl tartsuk
szem előtt azt, hogy azoknál a településeknél, ahol a a helyi tanács nem vállalja, hogy kötelezően tesznek
vízórát a beruházáshoz, azok nem vehetnek részt a kisvíz programunkba. Ez legyen belefoglalva az
adminisztrálási szerződésbe, hogy csak akkor adjuk át a beruházást ha ezt vállalják.
A korábbiakkal kapcsolatban pedig, kérem kapjak egy listát, hogy hol, melyik településeknél nincs
felszerelve vízóra, és akkor ahol nincs ott minél hamarabb várom, hogy legyen előterjesztve az act
aditional, amellyel adott határidővel kötelezzük, hogy tegyék fel.
• 2013.10.17. Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Jövő évtől
kezdve ez lehet a programban való részvétel feltétele. A meglevő szerződések esetén nem
világos a számomra, hogy hogyan lehet ilyen szempontot érvényesíteni.
• 2013.10.17. Borboly Csaba megyei tanácselnök álasza Petres Sándor alelnöknek: elfogadjuk a
kiegészitő szerződést, és megkérjuk, írják alá! Tehát egy tanácshatározat.
2013.10.21. – árajánlatok iktatási dátuma a Gyepes, Székelypálfalva, Kalnács, Bencéd
munkálatokra. Ajánlattevő cégek: Insthar, Szilker, Macops - a beérkezett ajánlatok túl alacsonyak, ezért
pontosításokat kellett kérni az ajánlattevő cégektől, emiatt a közbeszerzési procedúra még tart.
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-52013.11.05. Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: Sándor Barna által
küldött felkérés a zetelaki Gátmege zónában való ivóvízhálózat kiterjesztésére
• 2013.11.13. Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Zetelaka
település lakosainak száma 4.400 fölött van, a Gátmege nevű falurész nem külön település. Az
50/2013-as HMT határozat (amivel a kisvíz-programot elfogadta a megyei tanács) 1 sz. melléklete
(a program leírása) valamint a program megnevezése szerint, a 300 lakosnál kisebb telepuléseken
lehet víz- és csatorna-rendszereket kiépíteni a program keretében.
• 2013.11.13. Borboly Csaba megyei tanácselnök válasza Petres Sándor alelnöknek: a kisvíz
programunk nem ír elő erőteljes kitételeket! Ha ez egy falurész, szerintem beleférhet, de kérlek,
jelezzétek, melyik pontba nem fér bele?
2013.11.13. – A Beruházási VI. előterjeszti a recepciós bizottság összetételét a Bágy, Hodgya,
Patakfalva, Csehétfalva+ Tarcsafalva, Siklód, Muzsna, Récefalva munkálatokra
2013.12.06 - a 4 új kisvizes munkálat (Gyepes, Székelypálfalva, Kalnács és Bencéd) kivitelezése – 3
céggel sikerült szerződést megkötni: Atlas SRL, Insthar SA és Macops SRL
2013.12.09 – Nagy Attila zetelaki polgármester levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: ami a
Gátmege zóna vízellátását illeti, Sándor Barnával a múlt héten voltunk Petres alelnök úrnál és abban
maradtunk, hogy az idén már lehetetlen elkölteni/megvalósítani a gyorssegélyt/vízvezetést. Azt ígérte,
hogy megtudja, hogy lehetséges-e egy idén megítélt sürgősségi pénzösszeg átcsússzon jövőre és
amennyiben igen, akkor elméletileg minden akadály elhárul a döntéshozás és megvalósítás elől.
2013.12.10 - Borboly Csaba megyei tanácselnök kéri Petres Sándor alelnököt, hogy készítse elő a
zetelaki Kisvíz rendszer támogatását a 13-án tartandó rendkívüli tanácsülésre
2013.12.10 – Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Nem tudom, mit
kell előkészítenem. Úgy tudom, beérkezett az anyag Zetelakárol valamikor a múlt héten, a megoldás pedig
tartalékalap.
2013.12.10 - Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: Amikor én kértem a
kisvíz programból meg tudtuk volna oldani! Sajnos akkor nem volt érdemben foglalkozva az üggyel! Az a
kérésem, hogy abba segítsél, hogy a 273-as törvény 15- ös cikkelye alapján, lehessen összeállítani a
határozathoz az anyagot.
2013.12.10 - Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Amikor kérted,
tisztáztuk, hogy a Kisvíz programbol nem lehetett.
2013.12.10 - Borboly Csaba megyei tanácselnök válasza Petres Sándor alelnöknek: nem tisztáztuk!
Te megüzented nekem és tovább nem foglalkoztál vele.
2013.12.11 - Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Foglalkoztunk. A
programcímét és teljes leírását is meg kellett volna változtatni ahhoz, hogy falurészek (nem 300 lakos
alatti települések) beleférjenek. Ez azt jelentette volna, hogy az egésznek a jogalapját elveszítjük (kis
települések, amelyek nem pályázhatnak programokra, önerőből képtelenek finanszírozásra).
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-62013.12.15 - Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek és Egyed Árpád
megyei főjegyzőnek, amelyben kéri, hogy a 2o14-es évre a Kisvizes programunkban legyen benne
minden olyan település, vagy településrész, ahol kérik a mi segítségünket erre. Első sorban amit kérek,
hogy legyen módosítva a program és vegyük ki a 3oo-as lakossághatárt és az egész legyen átírva a
kisvillany programunk mintájára, így már a zetelakai Gátmege is be tud menni a mostani tanácsülésre.
Kérlek akkor főjegyző úr, ez a tanácshatározat a Kisvizes program módosításával még menjen be a
napirendi pontok közé a pénteki tanácsülésre és várom alelnök úr akkor a héten a felhívást és a pályázati
űrlapot a települések felé.
2013.12.15 – Petres Sándor alelnök levele Orbán Béla vezérigazgatónak: Az alább leírt
feltételnélküliséggel nem értek egyet, nem lehet a villany mintát használni, teljesen mások a feltételek.
Lehetetlen egy nap alatt egy megyei mestertervet készíteni, márpedig az utasítás ezt jelenti. De,
természetesen, nektek kötelességetek az utasítást maradéktalanul végrehajtani. Az előterjesztő az elnök
lesz.
2013.12.20. – A tanácsülésen megszavaztásra került a „Víz és csatornarendszerek kiépítése Hargita megye
300-nál kevesebb lakossal rendelkező településein, a 2013 -2016 időszakban” program módosítása

III. Fontosabb megállapítások
A megyei tanács 2o13 április 4-én fogadta el az éves költségvetését. A költségvetéssel egyidejűleg el lett
fogadva a Kisvíz program is az 5o/2013-as határozat alapján.
Az éves lista elfogadása után, az érintett községektől a Beruházási vezérigazgatóság írásban bekéri a
beruházásra vonatkozó konkrét adatokat a tenderfüzet előkészítéséhez, valamint a helyi tanács határozatát
a társulási szerződés megkötéséről és az önrész vállalásáról.
A Beruházási vezérigazgatóság a 7 tavaly megkezdett munkálatra áprilisban, míg a 4 új munkálatra
májusban elkészítette a tenderfüzetet és összeállította a közbeszerzési dokumentációt.
A közbeszerzési eljárás (tárgyalásos/negociere) a 7 tavaly megkezdett munkálat folytatására 2013 július
végén zajlott le, augusztus 5-én volt a szerződéskötés a kivitelezésre. A munkálatok augusztus 9-22
periódusban megkezdődtek.
A közbeszerzési eljárás (cerere de oferte) a 4 új munkálat esetén csak most december elején zárult le, tehát
ezen munkálatok kivitelezésére nem kerül sor a 2o13-as évben.
IV. Következtetések, javaslatok
A program ügyében fontos, hogy a szakigazgatóság készítsen elő egy pályázati űrlapot egy
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 kisvíz programjára a
megfelelő összeget befoglalni. figyelembe véve, hogy fél évig a beruházási listát a megyei tanács nem
módosíthatja, ha januári költségvetéses mellékletét képezi az. Elleneben, el kell tudjuk kerülni a
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-7hozzávetőleges. „saccolt” értékekre való alapozást, ezért van szükség pályázati rendszere, ami 2 hét alatt
megfelelő odaállással lebonyolítható!
A cél az lenne, hogy 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 folytatva a 2o13 évi irányelvet, hogy a megyei tanács csak a csövet,
a csapokat, stb. tehát csak az anyagköltséget kelljen támogassa, a helyieknek jusson a földmunka, stb.
A jövőben javasolt arra törekedni, hogy csak olyan kisvíz-rendszer kiépítésében vállaljon szerepet Hargita
Megye Tanácsa, ahol a helyi tanács kötelezi magát, hogy az új rendszerre mindenki csak vízórával
csatlakozhat, elkerülve így az idén jelentkező patakfalvi, farcádi, atyhai, stb. problémákhoz hasonló
eseteket.
Ezen felül javasolt a rendszer hangsúlyosabb követése, mivel túl sok ideig húzódik el egy-egy beruházás.
A jövőre nézve javasolt a sokkal operatívabb párbeszéd, úgy az érintett polgármesteri hivatalokkal, mint a
megyei tanács belső struktúrájában, hogy sehol ne legyenek blokkolva a folyamatok és emiatt ne álljanak
fel az ideihez hasonló késések a beruházások kivitelezésében.

ELJÁRÁS

Cím

Hargita Megye Tanácsa Kisvíz programja – 2o13

Hivatkozás:

-

Jogi alap:

-

HMT határozat/elnöki rendelet száma
és kelte:

-

Illetékes struktúra:

Hargita Megye Tanácsának Beruházási vezérigazgatósága,
illetve Közbeszerzés és közszálltás igazgatósága

Végleges jelentés kelte:

2013. december 23.

Korábbi jelentések a témában:

−

A témában folyatott konzultáció:

-

Előterjesztő: Menedzsment vezérigazgatóság Feladatkövető részlege és Elnöki kabinet

HU

