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I. Előzmények, felvezető 

A gyergyószentmiklósi műjégpálya építését a 80-as évek elején fejezték be, amelynek  állapota az évek során 
csak egyre romlott, hiányos pénzforrások miatt komolyabb javítási munkálatot nem is végeztek. 

A Progym Sportklubban tagságot vállalva Hargita Megye Tanácsa jelentős szerept kívánt vállalni az elmúlt 
években a gyergyószentmiklósi jégkorong életében. Az egyesület megbeszélésein több alkalommal is 
felmerült a jégpálya lehetetlen helyzete ezért az akkori megyevezetés több megbeszélést is kezdeményezett. 
Majd 2011 januárjában a parajdi sóbányában tartott RMDSZ Megyei Egyeztető Tanács ülésén bemutatásra 
került az az elképzelés, amely mentén a megyei tanács akár felelősséget vállalhat a feljavításban. A 
bemutatott elképzelés még azon az ülésen elfogadásra került. 

Majd, 2012. március 17-én, Hargita Megye Tanácsa, Gyergyószentmiklóson tartotta havi kihelyezett ülését, 
amelynek keretében szó esett a helyi jégpálya állapotáról is. Annak érdekében, hogy a több éve tartó 
problémát orvosólják és a több évtizedes múltra visszatekintő gyergyói jégkorong ne szűnjön meg, Borboly 
Csaba megyei tanácselnök felajánlotta a megyei tanács segítségét, ellenben kérte a jogi kérdések tisztázását, 
mivel a jégpálya a város tulajdona. 

Ennek következtében, Hargita Megye Tanácsa felvállalta, döntő többségi részben, a hűtésrendszer és a 
palánk cseréjét, valamint az ezt megelőző tervek elkészítését.  

I. Kronológiai áttekintés: 

2010. július 15.-én a gyergyói Progym Sportklub jégkorong-utánpótlásáról, valamint a város jégpályájának 
megmentéséről tartottak megbeszélést július 15-én Gyergyószentmiklóson. 
Borboly Csaba megyei tanácselnök elmondta, hogy a megyei önkormányzat számára prioritás a gyergyói 
hokiélet megmentése, ezért 2010-ben kétszer akkora összeget különít el a Progymnek, mint az előző évben. 
Hargita Megye Tanácsa a gyergyói klubnak közel 100 ezer lejt irányzott elő. 
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/megyei-tamogatas-a-progymnek   

2011. januárjában Borboly Csaba megyei tanácselnök a parajdi sóbányában tartott RMDSZ soros HET 
ülésén egyeztetett a megye politikusaival és a Román Jégkorong Szövetség elnökével, amelynek keretén 
belől az a döntés született, hogy segíteni kell a gyergyószentmiklósi jégkorongot és hozzájárulni a jégpálya 
javításához. 

2012. március 17.-én Hargita Megye Tanácsa Gyergyószentmiklóson tartotta havi kihelyezett ülését, 
amelynek keretében szó esett a helyi jégpálya állapotáról is. Az állapot orvoslására a megyei tanácselnök 
felajánlotta segítségét, de kérte a jogi kérdések tisztázását, mivel a jégpálya a város tulajdona. 

2012. március 28.-án Gyergyószentmiklós városi tanácsa határozattal fogadta el a jégpálya működtetésének 
átruházását a megyei tanácsra  

2012. április 20.-án Hargita Megye Tanácsa Helyi közigazgatási vezérigazgatósága kéri a Prefektusi 
Hivatalt, hogy véleményezze a városi tanács határozatát, hogy tovább lehessen lépni a jégpálya felújításának 
ügyében. 

2012. május 29.-én a Prefektúra válaszátirata alapján a határozat nem felel meg a törvényességi 
előírásoknak. Ezt a megyei tanács közli az érintett városi tanáccsal. 
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2012. június 14.-én Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala elküldte a módosított határozatot, amelynek 
alapján a város átadja a saját tulajdonában lévő jégpályát Hargita Megye Tanácsának, a feljavítási 
munkálatok idejére.  

2012. július 6.-án a megyei tanács Vagyongazdálkodási vezérigazgatósága előterjesztette a jégpálya 
átvételére vonatkozó határozattervezetet a megyei tanácsülésre. 

2012. szeptember 24.-én Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatalától elküldték a jégpálya feljavításához 
szükséges felszerelések becsült értékét.  

2012. szeptember 26.-án a megyei tanács Vagyongazdálkodási vezérigazgatósága elküldte a 
Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatalnak a javasolt együttműködési szerződés modellt.  
Az együttműködési szerződés tisztázása után a Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság átadta a 
gyergyószentmiklósi jégpálya javításával kapcsolatos feladatot a Beruházási vezérigazgatóságnak, mivel már 
csak a beruházás maradt hátra.  

2012. november 16.-án a polgármesteri hivataltól elküldték a műjégpálya feljavításához kapcsolódó 
dokumentációt.  

2012. november 26.-án Hargita Megye Tanácsa a 342-es számú határozattal elfogadta, a városi és megyei 
tanácsok együttműködését szabályzó határozatot a feljavítási munkálatok idejére.  

2013. április 4.-én tartott tanácsülésen, Hargita Megye Tanácsa elfogadta a 2013-as év költségvetését, 
valamint ennek mellékleteként a 2013-as év beruházási listáját, amelyben külön tételként szerepelt a 
gyergyószentmiklósi jégpálya hűtésrendszerének felújítása, valamint a palánk és plexid csere és külön a 
kivitelezést megelőző tervezés.  

2013. június 5.-én a 563/2013-as számú elnöki rendelet által jóváhagyott közbeszerzési listára felkerült a 
gyergyószentmiklósi jégpálya feljavításához szükséges tervezés. (79930000-2 serv. de proiectare 
specializata).  

2013. június 20.-án Hargita Megye Tanácsa  a 142/2013-as számú határozattal elfogadta a módosított 
költségvetést, amelyben 927.700 lejes költségvetési kötelezettséget vállalt, valamint június 25-én 
Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala is 104.000 lej költségvetési kötelezettséget vállalt.  

2013. szeptember 9.-én Hargita Megye Tanácsa Beruházási vezérigazgatósága átküldte a közbeszerzési 
kiíráshoz szükséges dokumentációt az ezzel foglalkozó igazgatóságnak.  

2013. szeptember 11.-én a Beruházási vezérigazgatóság kéri a Közbeszerzési igazgatóságot, hogy a június 
5-én jóváhagyott tervezést vegyék le a közbeszerzési listáról és helyette a kivitelezés együtt a tervezéssel 
kerüljön fel. 

2013. szeptember 18.-án a Beruházási vezérigazgatóság kérése alapján a Helyi közigazgatási 
vezérigazgatóság nem láttamozta a megyei közbeszerzésre vonatkozó elnöki rendeletet, mert a közbeszerzési 
lista nem talált a beruházási listával.  

2013. szeptember 24.-én Hargita Megye Tanácsa elfogadta a 191/2013-as megyei költségvetést módosító 
határozatot, amelyre azért volt szükség, mert a tervezést és kivitelezést addig nem lehetett egybe 
közbeszerzésre kiírni, amíg a beruházási listán külön szerepeltek.   
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2013. szeptember 27.-én a 923/2013-as számú elnöki rendelettel jóváhagyták a módosított közbeszerzési 
listát, amelyben már két CPV kód alatt egy tételként szerepelt a kivitelezés és tervezés. (45212211-8 és 
71322000-1) 

2013. október 10.-én a megyei tanács Beruházási vezérigazgatósága leadta a közbeszerzési dokumentációt a 
Közbeszerzési igazgatóságra. 

2013. októberében a Közbeszerzési igazgatóság munkatársa lefordította angol nyelvre a feladatfüzetet, 
annak érdekében, hogy egy kisebb piackutatást végezzenek és más szakvéleményét is kikérjék. 

2013. novemberében a Közbeszerzési igazgatóság egy piackutatást is végzett, árajánlatot kérve egy nagy 
presztízzsel bíró finn cégtől, amely több jégkorong vilagbajnokság hűtőberendezését is biztosította. A cég 
november végén vissza is küldte ajánlatát, amelyben több esetet/variánst is tárgyal. Az általuk felhozott 
variánsok közül a moduláris fagyasztó rendszert érdemes kiemelni, amelynek lényege, hogy az egész 
rendszer egy konténerbe van elhelyezve, így nem szükséges egy külön épület építése.  

2013. december 04.-én a Közbeszerzési igazgatóság kiegészítést kért a Beruházási vezérigazgatóságtól, 
amely  az alátámasztó okirat kibővítésére vonatkozott, amelyet utólag meg is kaptak. 

2013. december 10.-én jóváhagyás céljából elküldték a gyergyószentmiklósi jégpálya tervezési és 
kivitelezési munkálatainak dokumentációját az ANRMAP-hoz. 

2013. december 12.-én az ANRMAP több kiegészítést és javítást is kért az illető dokumentációval 
kapcsolatban. 

2013. december 16.-án a Közbeszerzési igazgatóság újraküldte a javított közbeszerzési dokumentációt az 
ANRMAP-hoz. 

 

II. Következtetés: 

Annak ellenére, hogy az áprilisban elfogadott költségvetés mellékleteként szereplő beruházási listában a 
gyergyószentmiklósi jégpályával kapcsolatos munkálat két külön tételként szerepelt: tervezés és kivitelezés, 
a szakigazgatóság csak a tervezést kérte befoglalni a közbeszerzési listába, majd a közbeszerzési procedúrát 
együttes munkálatként elindítani. Mindezt meg kellett volna előzze a beruházási és közbeszerzési lista 
módosítása, így tanács elé kellett vinni a költségvetést és a hozzá tartozó módosított beruházási listát, majd 
elnöki rendelettel jóváhagyni az újabb közbeszerzési listát. 

Április elejétől egészen október 10-ig tartott a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és leadása. A leadott 
dokumentációval kapcsolatos probléma a hiányos és túl általánosan fogalmazott indokló okirat volt, amely 
nem tükrözte a beruházás nagyságának indoklását, hiányzott a piackutatás és annak alapján összeállított 
részletes költségvetés. Lásd alább egy részét az iratnak: 
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A fent említett problémák, valamint a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal által hozott döntések 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a lassan két éve felvállalt javítási munkálatokat még a mai napig nem 
lettek meghirdetve. 

IV. Javaslat: 

A fentiek alapján az látszik, hogy a megyei tanács által bonyolított beruházások esetében fokozottabb 
odafigyelés, rásegítés és követés szükségeltetik, annak érdekében, hogy hatékonyabb munka kerüljön 
kivitelezésre. Vagyis: 

1. A közbeszerzési dokumentáció összeállítása előtt, az illetékes kollégák ellenőrizzék le az adott munkálatra 
vonatkozó részt úgy a költségvetésben mint a közbeszerzési listában.  

2. Nagyobb hangsúlyt fektetni a piackutatásra, árajánlat kérésre, úgy hogy az indokló okirat az alapos munka 
eredményét tükrözze és támassza alá a beruházás fontosságát/nagyságát. 

3. Valamint fontos, hogy a szakigazgatóságok közti kommunikáció írásban (pl. e-mail) történjen és minden 
egyes esetben, amikor egy dokumentum kiegészítésre, módosításra, vagy magyarázatra szorul, azt legtöbb 5 
napon belül megtegyék.  
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