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I. Felvezető

A Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium által koordonált Országos Településfejlesztési Program
(PNDL) helyi, illetve regionális fejlesztéseknek nyújt keretet, ami az helyi infrastrukturális munkálatokat illeti.
A programot a 28/2o13-as Sürgősségi Kormányrendelettel fogadták el, míg a metodológiai normákat az
1851/2o13-as rendelettel szabályozza a Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium.
Az idei évben e program keretén belől utas beruházásokra, vízvezeték és csatornarendszerek fejlesztésére, illetve
kiépítésére igényelhettek támogatást a helyi tanácsok.

II. Fontosabb megállapítások/ Kronológiai áttekintés:
2013 április 20 – megyei tanácselnök levele a Hargita megyei Egyeztető Tanács (HET) tagjainak: PNDL ügyében
pontosítás – Figyelembe véve, hogy az utolsó héten többen kérték tőlem a PNDL megyei, vagy térségi prioritás
listát és esetenként válaszoltam mindenkinek, szeretném ha az álláspontomat azok is megismernék akik nem
kérdeztek! Ugyanakkor várom az építő jellegű javaslatokat és meglátásokat.
2o13 március 14.-ei UNCJR gyűlésen elhangzottak alapján: „van 45o millió lej országos szinten erre a programra.
Hargita megyében várható 11-13 millió lej. Új munkálatról nem lehet szó, csak megkezdettről.”
Addig NEM csináltunk listát (legalábbis a tudtommal, NEM!), hogy a sok változó, tisztázatlan dolog miatt
feleslegesen ne induljunk el. Erre a hét folyamán, fog sor kerülni, ha tisztázódnak a fenti kérdések.
Tehát várom a javaslatokat és észrevételeket, írásban, hétfőn délig!
Az alapján el fogunk késziteni egy 20 milliós priorítási listát és ezt küldjük el Borbély László politikai alelnöknek,
hogy a héten tartandó tárgyalásokon, hátha lehetőség lesz még plusz pénzt szerezni Hargita megyének.
2013 április 24 – megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnök és Orbán Béla vezérigazgatónak: „megvan
hogy fogjak osztani a pénzt a PNDL-re. Kérlek ma ezzel is foglalkozzanak a kollégák! várom mi a javaslat?”
2013 június 17 - Petres Sándor alelnök kéri, hogy a Beruházási vezérigazgatóság munkatársai ellenőrizzék le a
minisztérium honlapjára feltöltött listát, hogy szerepel-e mind a 32 munkálat amelyet a megyei tanács javaslatként
előterjesztett. Fekete László kolléga letöltötte a minisztérium honlapjáról a PNDL program keretében 2013-ban
támogatott beruházások listáját. A listán szerepel mind a 32 munkálat, a minisztérium és az érdekelt
önkormányzatok között megkötött támmogatási szereződésben szereplő összegekkel. (477-508 sorszámú
munkálatok a mellékelt országos listán)
2013.06.20 – Petres Sándor alelnök a megyei tanács RMDSZ frakciójával tartott gyűlésen a következőkről
számolt be a PNDL programmal kapcsolatban: Az idén az egész programra 9.o48.ooo lejt adtak Hargita
megyének. Semmi új munkálat nem lehet a listán. Kritérium, hogy ami befejezhető, az fejeződjön be.
Elkészítettünk a HET-el egy 2o milliós javaslatot, de aztán szóltak, hogy 9 millióra csökkentsük le. Szerencsére
bementünk Bukarestbe, mert ők ott már nélkülünk elosztották…így sikerült mi is beleszóljunk megyei utaknál – a
bélbori út 1 millióval, a derzsi út 1,35 millióval és a 128-as orotvai út 1oo.ooo lejjel került így be.
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2013 augusztus 28 Borboly Csaba megyei tanácselnököt telefonon értesíti Iuliu Matache fejlesztési államtitkár
hogy a szeptemberben (legkésőbb októberben!) esedékes költségvetés kiegészítéskor esélyünk van arra, hogy el
fogják venni a betervezett PNDL pénzeket, a jelentős alulköltés miatt, Hargita megyétől! Az államtitkár szerint
Hargita megye az egyedüli, amelyik ennyire alulteljesített!
2013 augusztus 28 A megyei tanácselnök kéri Petres Sándor alelnököt, hogy a Beruházási vezérigazgatóság
készítsen szeptember 2.-ig egy átcsoportosítási javaslatot, figyelve arra, hogy csak olyan javaslatok kerüljenek be,
amelyek esetében már :
- ki van szerződve a tervezés és elkészült az érvényes terv, ellenőriztetve, stb.
- a kivitelezésre is van érvényes szerződés, sőt ha lehet már folyamatában van a munkálat
- a munkafelügyeletre (diriginte) is megvan a a közbeszerési eljárás és tudnak dolgozni.
2013 augusztus 29 Kiegészítés a megyei tanácselnök részéről az összes címzett felé: A 3 feltétel mellett kérem
figyelembe venni azt az alapkövetelményt: ne új beruházás legyen!
2013 augusztus 30 A Beruházási vezérigazgatóság illetékes munkatársa elküldte a kért helyzetjelentést. A
tanácselnök elvárása, hogy egy külön oszlopban legyen „hogy nem tudják vállalni a felelősséget, hogy október
3o-ig elköltésre kerül!”. Kiegészítve újraküldték, a feladat ezzel megoldottá lett nyilvánítva.
2013 augusztus 29 Petres Sándor alelnök levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Sikeresen felbolondult
az egész megye, anélkül, hogy alapos elemzés lett volna az akció előtt. Nálunk épp zajlott/zajlik a hónap végi
összesítés, illetve a héten levelet írtunk minden érintettnek, aki nem haladt, kérve „grafic de execuţie”-t.
2013 augusztus 29 Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: azt nem tudom
elfogadni, hogy – ha igaz – olyan javaslatok vannak benyújtva, amelyeket nem lehet kora ősszel elszámolni,
illetve a pénzt elviszik, elveszik a megyéből. Azt se, hogy még egyszer november-decemberben aszfaltozzunk pl.
a 133-as úton azért, mert nincs érvényes terv (és az utat persze javasoltuk, anélkül, hogy előtte a tervet rendbe
tettük volna!)
Érdemi egyeztetés nélkül hoztál döntést, és egyelőre úgy néz ki, nehezen kivitelezhetőt! (A polgármesterek
többsége most szerzett tudomást a listáról, többükkel nem volt egyeztetve).
2013 augusztus 30 Petres Sándor alelnök levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Volt egy 20 milliós,
egyeztetett lista. A polgármesterek is meg voltak kérdezve. Igaz, hogy nem mindenki, mert a 28-as a 7-es, 40-es
és 577 összeolvasztása volt. Csak azzal dolgoztunk, ami ezekben szerepelt. Megyei utaknál meg arra
koncentráltunk, ami 122j-vel hosszabbítható.
Három megyei út van a listán: 174A Bélbor (gondolom, mindenki ismeri a történetét), 133 Muzsna (122j eset, egy
funkcionális szakasz befejezése, az a szakasz, amelyik pénzt is kapott 577-en, és „jézhető” is), illetve 128 Orotva
(tavaly kapott 577-en, te ígérted meg az átvételkor a folytatását).
A munkálat megkezdése előtt a 133-on próbáltunk minden lehetséges problémát kizárni. Ekkor jelezte az ISC,
hogy amit tavaly még elfogadtak, idén nem fogják, kell egy „Dispozitie de santier” szintű kiegészítés a tervhez.
Mivel a tervező cég kimúlt, új tervező kell.
Orotva nem fog menni, az ott szereplő 100.000 lejt újra lehet gondolni.
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2013 augusztus 31 Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: „a 128 as útról kollégáid
irták ma le vicc volt a javaslat, a 133-as megyei út eseteben jó dolog, hogy "próbáltatok minden lehetséges
problémát kizárni" a munkalat megkezdese előtt, viszont úgy gondolom nem ártott volna utánanézni és kiszűrni
ezeket a problémákat már a javaslat megtétele előtt, vagy azt követően, hisz már rég lehetne tervünk és
dolgozhatna a cég, ha valaki érdemben követné a beruházásainkat és senki se haragudjon meg, de nálam lassan
szeptember 1. lesz!”
2013 augusztus 30 Petres Sándor alelnök levele a megyei RMDSZ Frakciónak: Múlt szerdán délelőtt írtam alá a
levelet, amiben “grafic de execuţie”-t kértünk a rosszul haladó önkormányzatoktól. A levél, számomra érthetetlen
módon, csak csütörtökön lett elküldve, szerdán délután meg jött az általatok is megkapott dörgedelem.
Az egyik csatolmányban a jelenlegi helyzet elemzése, illetve az eddig bejött óhajok szerepelnek, a másikban a
nyári javaslat története.
2o13 szeptember 4 – Frakció és HET gyűlés Székelyudvarhelyen a PNDL-s átcsoportosított lista megbeszélésére,
amit a Beruházási vezérigazgatóság elkészített a következő alapelvek mentén:
- ki van szerződve a tervezés és elkészült az érvényes terv, ellenőriztetve, stb.
- a kivitelezésre is van érvényes szerződés, sőt ha lehet már folyamatában van a munkálat
- a munkafelügyeletre (diriginte) is megvan a közbeszerzési eljárás és tudnak dolgozni
2o13 szeptember – megbeszélés, elnöki kabinet, részt vettek: Borboly Csaba megyei tanácselnök és Petres
Sándor alelnök:
Írjunk levelet a cégeknek, hogy lesz aszfaltozás és úgy tervezzék a munkát és az őszi anyagukat
- ez a levél nem lett megírva
- utólag volt megbeszélés a prefektussal és akkor derült ki, hogy a cégek nem akarják elvégezni a
munkálatokat, mert nem tudják, nem voltak felkészítve
2013 szeptember 10 Borboly Csaba megyei tanácselnök egyeztetése Iulian Matache fejlesztési államtitkárral
2013 szeptember 10 Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek és a Beruházási
vezérigazgatóságon dolgozó kollégáknak: Sikerült az államtitkár úrral egyeztetni. Nagyjaból kisebb korrekciókkal
elfogadja amit akarunk.
“Én 13,3o-ig vagyok. Addig kellene az Anexa 1 és 2-t megcsináljuk. Sürgősen! Mert ma már kiadta az ordinokat
az államtitkár.”
2013 szeptember 20 Bara Jolán (Beruházási vezérigazgatóság - utak) e-mailje: beruházási lista átcsoportosítás –
beruházások, amik kivitelezhetőek ebben az évben és azok amikre nem látunk esélyt, hogy ebben az évben
leszerződjük (1.9o8.ooo lej)
2013 szeptember 20 – Hargita Megye Tanács 166o4/a/2o13 számmal iktatott átirata a Minisztérium fele, mely
tartalmazza a PNDL programlistára a javaslatot
2013 szeptember 21 helyzetjelentés a 174A útról: a megyei tanácselnök várja hétfőn 15 óráig e-mailen, most már
reálisan, mi a helyzet és mikor tudunk nekifogni! Legyen aktualizált ütemezési terv!
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Bara Jolán kolléganő jelezte, hogy ha holnap lesz építkezési engedélyünk és felügyelet szerződésünk, akkor
szerdán lehet munkafelület-átadás, illetve kezdési parancsot is tudunk adni. Menet közben készítjük az indítási
papírokat.
2013 szeptember 21 A megyei tanácselnök kérése a Beruházási vezérigazgatóság fele, hogy terjesszék elő a
keddi tanácsülésre a beruházási lista módositását a Gazdasági vezérigazgatósággal közösen (plusz akivel még
kell!).
Az átcsoportosítás megtörtént, bár ennek lépései nem voltak elküldve a feladatkövető részlegnek. Az
átcsoportosítást a tanácsülésen elfogadták.
2013 szeptember 23 Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: költségvetés
módosításhoz javaslataim és észrevételeim. Kérlek ahol lehetséges, vedd őket figyelembe, ha azokat
megfelelőnek tartod.
2013 szeptember 24, tanácsülés: Egymillió dollárnyi összeget csoportosítottak át Hargita Megye Tanácsa
költségvetésében a tanácsi testület szeptember 24-i, keddi soros ülésén, módosítva az idei beruházási listán.
Borboly Csaba elnök elmondása szerint az átirányított összegeket olyan beruházásokra fordítják, amelyeket még
idén meg lehet valósítani, és azok a fejlesztések, amelyektől most átcsoportosítottak, nem maradnak
befejezetlenül, hanem jövőre folytatják.
– Egy lej sem vész el a beruházásoknál – hangsúlyozta Borboly Csaba –, de azért volt szükség a költségvetés
módosítására, mivel idén bizonyos munkálatokat már nem lehetett befejezni, ezért oda teszik a pénzt, ahol még év
végéig hasznosan el lehet költeni a pénzt. A megyeelnök példaként említette, hogy a módosítás lehetővé teszi
többek között az útépítés folytatását Mindszent és Csíkszentgyörgy, a Peszente-tető és Énlaka, valamint
Románandrásfalva és Kissolymos között.
2013 szeptember 24 – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele a szakigazgatóságnak: Köszönöm a gyors és
hatékony munkát! Örvendve láttam ma szinte egyhangúlag lett elfogadva!
2013 szeptember 27 - Tartottak munkamegbeszélést a 2013-as beruházási listáról. Ez alapján:
DJ 133 – Okt 7 – tervező közbeszerzés eredmény után eldől, hogy lesz-e idén munkálat
Ha nem lesz tervező a DJ 133-ra, akkor a PNDL pénzt átcsoportosítani a DJ 174A-ra (azzal a feltétellel hogy
2014-ben a DJ 133-ra visszakerüljön ez a pénz), itt a teljes 5,8 km befejezésére összesen szükség van kb. 2,5
millió lejre, ha odakerül a DJ 133-ról, akkor kell meg 1,2 millió lej. Felelős: Orbán Béla, Bara Jolán. Határidő:
október 10.
2013 október 1 – Megbeszélés a beruházási lista, PNDL lista, Harvíz közgyűlés, kaláka program és téli-nyári
karbantartás ügyében. Ez alapján:
- Abban az esetben ha jó idő van a 123C út munkálatainak a befejezéséhez 2 napra, a 123B befejezéséhez
3-4 napra van szükség.
- A derzsi út (DJ133) egy húzos kemény hét lenne, Énlaka (136B) lényegesebben problémásabb.
- Bélbori úton (174A) jelenleg dolgoznak, de 30 napja tudja hogy hosszabítás nem lesz.
Feladat: Írjunk levelet a Fundamenta cégnek, hogy 30 napon belül fejezzék be a utat.
A levél elkészült, a feladat így megoldottá lett nyilvánítva
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Borboly Csaba: Október 7-én borítékbontás lesz és abban az esetben ha nem lesz komoly árajánlat, akkor aznap
csoportosítsuk át a derzsi pénzt. Legyünk készen és menjen el 7.-én a levél a minisztériumba az újraosztásról.
Felelős: Petres Sándor, Birtalan József
2013 október 8 – Átirat a MDRAP-tól 3.765.000 lej kiegészítésről a PNDL-hez + Válaszátirat a minisztérium
felé a 9.048.000 + 3.765.000 lej felosztásáról
2013 október 23 – Megbeszélés emlékeztető - Ez alapján: 6 utas munkálat: 2 Fundamenta (174A, 153C), 4
Viaduct (133, 136B, 123C, 123B)
Petres Sándor: a minisztérium az idei költségvetés lezárásán dolgozik. Hargita megye 13%-os teljesítménnyel
szerepel.
Fázisellenőrzések problémája – ISC – baj lehet a 174A-nál, de a 136B és a 133-as megyei útnál is. - segítséget
kérünk a perfektustól, ne késleltesse az ISC a munkálatokat
2013 október 25 – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 123B
2013 október 25 – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 153C
2013 október 25 – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 136B
2013 október 25 – Szerződés HMT – MDRAP: DJ 123C
2013 október 25 – Szerződés felbontása HMT – MDRAP: DJ 128
2013 november 15 – Petres Sándor alelnök átirata a Minisztérium fele – nr 22461/2o13 – eddig a PNDL
programon belől le lettek küldve a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi elszámolások. Úgy számoljuk,
hogy 2o13 november 2o.-áig 3.215,73 ezer lej ellenértékére lesznek kivitelezve munkálatok.
2013 november 18 – a Minisztérium átirata Hargita Megye Tanácsa fele (22523/18.11.2o13) – a 99/3o.1o.2o13as sürgősségi kormányrendelettel le lettek csökkentve a 2o13-as PNDL programra előirányozott pénzügyi
források. Azok az elküldött elszámolások, amik még nem lettek megtérítve, 2o14-es év elejére lesznek csak
beütemezve.
2013 november 19 – Petres Sándor alelnök levele a polgármestereknek, megyei tanács képviselőknek:
csatolmányban a PNDL program Hargita megyére vonatkozó helyzetleírása, illetve az ebben a tárgyban a
minisztériumhoz írt utolsó átiratunk és a minisztérium múlt hét végi levele.
A jelenlegi állás szerint, csak azon munkálatok ellenértékének részleges megtérítése várható idén, amelyek
szeptember végéig lettek elvégezve (október elejei jelentés). A minisztérium mindenkivel pótszerződést akar
kötni, amely szerint a többi kifizetés jövőben történik.
Megj: Mellékelt táblázat az októberig elszámolt pénzekkel a PNDL programon belől – megyei tanács sajnos
semmit nem számolt még el! + ami még kitűnik az az, hogy a települések esetén is a munkálatok költségeinek nagy
része októberben lett elszámolva, ami a jelen helyzetben nagy problémákat okozhat és felmerül a kérdés, hogy
azok a pénzek visszakerülnek-e az önkormányzathoz
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2013 november 27 – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele a polgármestereknek: a jövő hét folyamán, ahogy
megkapom a szakigazgatóság részéről a részletes összesítést a PNDL-vel kapcsolatosan, szeretném ha tartanánk
egy megbeszélést, melyen részt vennének az érintett polgármesterek és a kivitelező cégek képviselői is, hogy
együtt találjuk meg azt a megoldást, amely minden érintett fél számára elfogadható.
2013 december 3 – Bukarest, UNCJR (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România) gyűlés –
ahol Tamás Sándor (Kovászna megye) és Borboly Csaba (Hargita megye) tanácselnökök jelenlétében Victor
Ponta miniszterelnök és Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes a gyűlés napirendje mellett többek közt a PNDL
program leblokkolt elszámolásaival kapcsolatos kérdésekre is sort kerítenek. A kormány előljárói elmondták,
hogy a FMI-vel való tárgyalások után a tartalékalapból fognak folyósítani további összegeket az elmaradt számlák
kifizetésére.
2013 december 9 – Beruházási vezérigazgató:
Ebben az évben PNDL-re mennyi pénzt kaptunk megyei utas beruházásokra? - Finanszírozási szerződés
megkötve októberben összesen 4.636,10 ezer lejre van.
a. Ebből mennyit tudtunk elkölteni? - ebből nincsen dekontálva mert a PNDL-től közölték, hogy az
idén már többet nem számolnak el.
b. Mekkora a különbözet? - 4.636,10 ezer lej
2o13 december 11 – a Gazdasági vezérigazgatóságról jelzik az elnök úr fele, hogy az év elején kapott megyei
utas TVA-s pénzekből kb 6oo.ooo lejt nem fog tudni a megyei tanács elkölteni.
2o13 december 11 – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele a megyei tanácsosok fele:
Mivel úgy néz ki, hogy még a TVA-s központi utas pénzeinkből is maradt meg olyan, amit nem tudunk december
2o.-áig elkölteni, a pénteki rendkívüli tanácsülésen be szeretném vinni, hogy a megmaradt pénzeket adjuk oda
azoknak a polgármesteri hivataloknak, akik a PNDL-s program miatt most bajba kerültek. Mivel ez utas TVA-s
pénz, ezért csak utakra adhatjuk tovább.
A tegnapi álláspont és kimutatás alapján 6oo ezer lejünk marad meg a megyei tanácsnál – ez közel nem elég arra,
hogy megoldjuk a problémájukat, de legalább egy kicsit tudunk segíteni. Aszerint, hogy kinek mennyi elmaradása
volt, az alábbi lenne a javaslat:
Vârşag
Păuleni Ciuc
Gălăutaş
Ciumani
Frumoasa
Sânmartin
Siculeni
Mugeni
Praid
Total

30
110
30
100
80
40
60
100
50
600

nagyjából 2o% körül tudnánk adni annak az összegnek, amit elköltött a helyi tanács, de nem kapott vissza.
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A tanácsok, rövidesne kell hozzank döntéseket, hogy költség ők el 2o-ig! és tudjuk elsámzolni!
Ha nincs kifogás, akkor holnap jó lenne már jelezzük a tanácsoknak, hogy tudjanak dolgozni ők is vele.
Kérdésem tehát ez rendben? Mehet?
2o13 december 13 – Hargita Megye Tanácsa – rendkívüli tanácsülés: Nehéz helyzetben lévő településeknek
utalt ki pénzt a megyei tanács rendkívüli ülésén
Hargita Megye Tanácsa rendkívüli ülést tartott december 13-án, pénteken a csíkszeredai megyeházán. A
sürgősségnek az adott okot, hogy vannak olyan költségvetési pénzek, amelyeket nem tudtak elkölteni. Az
országos költségvetésből Hargita megye 9,1 millió lejt kapott utakra, ebből az összegből 600 000 lej megmaradt,
amit a nagyobb adóssággal rendelkező településeknek osztották ki – indokolta a rendkívüli ülés összehívásának
fontosságát Borboly Csaba megyeelnök.
A megyei tanács a most kiutalt összeggel a községi utak költségeihez járul hozzá, így nem kell visszaadni az el
nem használt pénzt a központi költségvetésbe. A testület döntése értelmében Gyergyócsomafalva 100 000 lejt,
Csíkszépvíz 80 000 lejt, Galócás 30 000 lejt, Bögöz 100 000 lejt, Csíkpálfalva 110 000 lejt, Parajd 50 000 lejt,
Csíkszentmárton 40 000 lejt, Madéfalva 60 000 lejt, Varság pedig 30 000 lejt kapott adósságok törlesztésére.
2o13 december 23: Beruházási vezérigazgatóság levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek – téma: a
December 3.-án Ponta miniszterelnök és Dragnea miniszterelnök-helyettes által beígért PNDL-s pénzek – a
megyei tanács hogy kíván ezzel bánni:
“D-na Mihaela Rogoz-tól származó telefon értesülés szerint:
A kormány tartalék alapjából az eddig elvégzett/elszámolt 4.700.000 lej körüli érték 58%-a lesz átutalva/kifizetve.
Az 58 % az egész értékre és minden egyes munkálatra is érvényes.
Péntek (dec 20) 15 órakor még nem kapta meg ezt az összeget mindenik település, tehát az átutalások még
folyamatban vannak.
Szintén péntektől vannak félinformációk, hogy egyes munkálatokra talán még adnak az 58 % fölött is
valamennyit.
Ezt eősitette meg, ugyanilyen homályosan a fenti hölgy ma 8,50 órakor.”
+ a fenti levélhez további pontosítás a vezérigazgatóság részéről:
csatolva a pontos táblázat az összegekkel, amik a múlt héten már át lettek utalva a polgármesteri hivataloknak (az
el nem számolt pénzek 58%-a ), illetve a további várható összegek (bár nem hivatalosan, de közölték a
minisztériumtól, hogy a maradék tartozás, tehát a maradék 42%-nak várhatóan még idén átutalják az 59%-át)

III. Következtetések:
Nehézséget jelentett, hogy nem volt egy pontos, megalapozott javaslat leküldve a MDRAP-hoz, pedig már a 2o13
márciusi bukaresti UNCJR gyűlés után tudott volt, hogy milyen kritériumok alapján kell a listát összeállítani és kb
mennyi pénzre lehet számítani. Bár az év elején a megyei egyeztető tanáccsal való levelezésben valóban 2o
milliós listáról volt szó, azonban már ott meg van említve, hogy a reális összeg kb 11-13 millió lej lesz. Ennek
ellenére csak egy 20 milliós javaslat lett elkészítve és így olyan többek között olyan megyei utas beruházások is
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felkerültek a listára, amiről utólag kiderült, hogy vagy teljesen lehetetlen idén megvalósítani (pl. DJ128), vagy
komoly nehézségek és hátráltató tényezők lépnek fel a megvalósítás során (pl. DJ133).
A települések esetében megtett júniusi javaslatoknál is, egyes esetekben elmondható, hogy felületes volt, hisz
több olyan munkálat is megfogalmazásra került amelyeket nem lehetett megvalósítani.
A fentiek alapján került elkészítésre a szeptemberi új PNDL lista, mely amennyire lehetett helyrerakta a dolgokat,
de sajnos későre, mert a kormány az október 3o.-ai 99-es sürgősségi rendelet értelmében lecsökkentette az erre a
programra kiutalt pénzeket. Egy másik nehézség, ugyancsak itt, az volt, hogy kb. egy hét állt volna rendelkezésre
újabb pénzek elköltésére, de mivel még az arra tett javaslatokban nem volt már kivitelezés alatt levő munkálat, az
újabb 3,7 millió lejes összeget sem lehetett felhasználni pár nap alatt - habár erre lett volna lehetőség, ahogy
megtették esetenként más megyék.
A november 19.-ei polgármestereknek kiküldött összesítő alapján látszik, hogy az októberig elszámolt pénzekkel
a PNDL programon belől megyei tanács sajnos semmit nem számolt még el! Ez sajnos így is maradt: a programba
befogott munkálatoknál még egyetlen kifizetést sem tudott a megyei tanács eszközölni!
Kérdések, amik felmerülnek a megyei utakkal kapcsolatban a kronológia során:
-

Június és augusztus közötti időszakban miért nem lettek a javasolt megyei utakkal kapcsolatban a
problémák kitisztázva és az eljárások, munkálatok elindítva?

-

A 133-as út esetében, ahogy kiderült, hogy gond van a tervvel, miért nem lett azonnal az új tervezésre
kiírva a közbeszerzési eljárás? Miért vártak ezzel augusztus utánig?

-

a 174A esetében miért nem lettek elindítva a munkálatok idejében, még a nyáron? az egyetlen javasolt
megyei út, amelynél elméletileg semmilyen akadály nem állt fenn.

-

miért nem történt meg az átcsoportosítás már hamarabb, a nyár folyamán, mikor kiderült, hogy vannak
olyan megyei utas munkálatok a listán, amit egyértelműen nem lehet kivitelezni? közben meg ott voltak a
123B és C megyei utak, amiknél lehetett volna már hamarabb is indítani a munkálatokat

Amennyiben ezek a fenti problémákra vonatkozó kérdések nem merültek volna fel és a munkálatok elindtása már
júliusban elkezdődött volna, a megyei tanács most nem lenne ekkora veszteségnek kitéve. Tehát ha a nyár
folyamán indul el a program megyei utas része és nem szeptembertől, akkor a megyei tanács nem veszített volna
el közel 1 millió eurót a megyei utaknál!
Ezzel szemben, a településeknél kitűnik, hogy a kezdeti pontatlan lista és kavarodások ellenére is a polgármesteri
hivatalok ügyesen és gyorsan mozogtak és október végéig sikerült a betervezett összeg 86%-ára beküldjék az
elszámolásokat a Minisztériumba!
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Kimutatás, hogy milyen hatékonyan sikerült a 2o13-as PNDL programot megvalósítani a települési beruházásoknál, illetve a
megyei beruházásoknál

IV. Javaslatok:
A fenti összeállítás alapján indokoltnak látszik az alaposabb munka, jobb koordinálás. Mikor kormányzati pénzek
lehívására való javaslattételről van szó, érdemes lenne a körültekintőbb előkészítése a dokumentációknak. A
Helyi beruházások részlegen dolgozó kollégák, a területi irodák munkatársai segtségével jobban körbe kellene
járják a javasolt listába felkerülő munkálatokat, azok aktuális állapotát, a szükséges finanszírozást, leellenőrizni
minden számot és minden olyan tényezőt ami a későbbiekben befolyásolhatja a kivitelezés menetét.
A jövőre való tekintettel, javasolt lenne már év elején, január 15.-ig egy arra az évre vonatkozó PNDL lista
elkészítése az illetékes alelnök koordinálásával. Most a 2o14-es évet figyelembe véve nagyon fontos lenne, hogy
sürgősen elkészüljön a fent említett lista, hogy elsők között lehessen folytatni, illetve befelyezni a más elkezdett
munkálatokat.
Mindezt megelőzően azonban szükséges előzetesen tisztázni minden tervet, engedélyt, stb, hogy többé ne
állhasson elő az idei évhez hasonló eset, mely összességében közel 2 millió eurós veszteséget okozott a
megyének!
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