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I. Probléma megfogalmazása: 
 
A Megyei Sürgősségi korház C szárnyának felújítására vonatkozó munkálat keretében, az erre vonatkozó 
műszaki tervet 2011-ben fogadta el Hargita Megye Tanácsának műszaki-gazdasági szakbizottsága. 

A felújítás menete  

A tervezés során a megyei tanács illetékesei többször egyeztettek a megyei sürgősségi kórház osztályvezető 
főorvosainak részvételével, a beavatkozási munkák jóváhagyásának végleges dokumentációját pedig Hargita 
Megye Tanácsa a 2011. évi 186-os számú határozattal hagyta jóvá. A dokumentáció a következő 
munkálatokat tartalmazza:  

1. Az épület C-szárnyának átalakítása (II. emelet) a szemészet és az intenzív osztály átköltöztetése céljából.  

2. A C-szárny bővítése (megemelése egy emelettel) megfelelő műtők kialakítása céljából.  

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után, 2012 májusában Hargita Megye Tanácsa szerződést kötött a 
nyertes Fundamenta Kft.-vel, 15 178 321,99 lej értékben.  

A munkálatok ideje alatt a kórházi tevékenységek nem álltak le, a bővítés pedig a meglévő épület 
tartószerkezeti megerősítését is feltételezi az alapoktól a ráépítésig, az alábbiak szerint:  

- 11 darab új diafragma (vasalt betonfal) építése 4 szinten (alagsor, földszint, I. és II. emelet), újonnan 
készülő alapokra;  

- 78 oszloprész teherbírásának növelése szénszálas anyagburkolás alkalmazásával 4 szinten;  

- 15 oszlop köpenyezése vasalt betonréteggel (10 cm) az alagsorban és a földszinten, beleértve az 
oszlopokhoz tartozó alapok megerősítését is.  

A második emelet külsőleg változatlan marad, de belül átalakul, és megújul a szemészet meg az intenzív 
osztály elvárásainak megfelelően.  

Az újonnan épített harmadik emelet belmagassága 3,60 m lesz, amely megfelel majd az érvényben lévő 
európai előírásoknak is. Az erre a szintre tervezett műtőblokk magában foglalja a különböző szakterületek 
műtőit (sebészet, ortopédia, trauma és égés, urológia, nőgyógyászat), így az emelet három nagy részre oszlik: 
semleges zóna, szeptikus műtőblokk, aszeptikus műtőblokk. 

A munkálatok kivitelezését 2013. július 23-án felfüggesztették (a következő munkálatkezdési parancs 
kiadásáig), ugyanis az épület szerkezetének tehermentesítése a szellőztetőrendszer tervezett csövezetének 
kicserélését is szükségessé tette, kisebb tömegű anyagból készült csövezetre. Annak oka, hogy ez csak ekkor 
derült ki, hogy a tervezők nem fértek hozzá az épület minden részéhez, amikor felmérték a terepet, mivel a 
kórházi tevékenység folyamatos volt, így nem juthattak be például a műtőbe és nem bonthatták le a 
gipszkartonokat, hogy minden csövet szemügyre vegyenek.  
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A munkálatok folytatása érdekében szükség van az új csövezet (vagy a teljes szellőztető rendszer?) 
megtervezésére és egy sor mérnöki utasítás összeállítására (beleértve az indoklásokat, a lemondható és az új 
munkálatok pontos jegyzékét, valamint a tenderfüzetet), mert ezek alapján lehet megszervezni majd az 
újratervezett munkálatok leszerződéséhez szükséges közbeszerzési eljárást. 

Jelenleg folyamatban van a szellőztetőrendszer csövezetének az újratervezése, erre 2013. november 25-én 
kötöttük meg a szerződést, a munkálatok határideje pedig 2013. december 30. A tervdokumentáció 
összeállítását a kivitelezést célzó közbeszerzési eljárás követi, majd a munkálatok újrakezdése, ami szintén 
időigényes folyamat, de a törvény előírásait, az általa szabott időszakokat be kell tartani, és a tervező meg a 
kivitelező munkája is időt vesz igénybe, ráadásul a jövő évi költségvetés elfogadása is hátráltathatja a 
felújítást, ugyanis annak jóváhagyása előtt nem köthető meg a szerződés a kivitelezésre. 

Korábban, az épület kibontása és letisztítása után a tervezőcég statikus szakértője úgy döntött, hogy újra 
felméri a tartószerkezet műszaki állapotát. Ez megtörtént, és ennek következtében megváltozott a bővítési 
terv, ugyanis az eredeti épületen komoly kivitelezési hibákat észleltek:  

- az oszlopok elhelyezkedésének méretbeli eltéréseit vízszintes és függőleges irányban egyaránt  

- eltérő keresztmetszetű oszlopokat a lebontás előtti műszaki állapot megállapításakor  

- hibásan elhelyezett és nem megfelelő méretű oszlopokra fektetett főgerendák  

- szegregált betonelemeket, védőréteg nélküli rozsdás betonvasalatot, vasalatok nem megfelelő 
horganyzását.  

A munkálatokat folyamatosan hátráltatta az, hogy az elmúlt 40 évben az épületet módosították az eredeti 
tervrajzhoz képest, amit viszont nem dokumentáltak. Ez megnehezítette mind a tervező, mind a kivitelező 
munkáját, sokszor javában folyt a kivitelezés, amikor számos eltérésre fény derült. Az újratervezések és a 
munkálatok újrakezdése pedig sok időt emésztett fel. 

Az észlelt tartószerkezeti elégtelenségek miatt nélkülözhetetlenné vált az újonnan építendő emelet 
tehermentesítése. Az épület kibontása előtti betervezett műszaki megoldások ilyen méretű megváltoztatása 
pedig számos igen jelentős módosítást eredményezett: az előméretezéstől kezdődően a 
munkálatmennyiségeken át az építőanyagokig, szakterületeken belül is. A tervező cég statikusszakértője (a 
fent említett tehermentesítés céljából) megváltoztatta a tető szerkezetét, és az új megoldáshoz szükséges – a 
fedélhajlásokat is biztosító – hőszigetelés beszerzése és bedolgozása jelentősen időigényesebb. Az eredeti 
oszlopok elhelyezkedésének méretbeli eltérései (amelyekre csak a bontások után derült fény), az új emelet 
válaszfalainak áttervezését tették szükségessé, a tervmódosítás pedig a Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság és a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége által kibocsátott engedélyek 
újrakérvényezését vonta maga után. 
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II. Rövid kronológiai áttekintés a 2o13-as évről: 

2013 március 11, vezetőségi értekezlet   Felmerült problémaként, hogy ázik a kórház műtője. 
Az épület szerkezetét a szakértő cég utasítására meg kellett változtatni. Az építő pénteken hozta be az új 
szerkezeti tervet, és holnap a dokumentációt a Beruházási vezérigazgatóság leadja a Közbeszerzési 
igazgatóság részére. A közbeszerzési igazgatóság kiközlése 5 napba telik.  

Demeter Ferenc, a kórház menedzserének javaslata, hogy szükségmegoldásként a megyei tanács vegyen 
fóliát a műtő fölé  

2013 március 13. A Beruházási vezérigazgatóság jelzi, hogy nem tudta a dokumentumokat átadni a 
Közbeszerzési igazgatóságnak, mivel a tervezőtől nem kaptak meg minden szükséges adatot, és a „dispoziție 
de șantiert” (mérnöki utasítást), de a kórház tetejét lefóliázták a tegnapi nap  

2013 március 18, vezetőségi értekezlet: elhangzik, hogy a kórházban a folyosón még mindig folyik be a 
víz, mivel ott nem fóliázták be. A megyei tanácselnök kéri a szakigazgatóságot, hogy azonnal lépjenek és 
hozzák helyre a problémát. 

2013 március 25, vezetőségi értekezlet: A közbeszerzési dokumentáció még nem készült el, mivel a tervező 
megváltoztatta a mennyiséglistát.  

2013 április 8, a tervező cég elkészíti a közbeszerzési eljáráshoz szükséges jelentést - Raport de 
specialitate privind procedura de achizitie publica de lucrari suplimentare de constructii aferente investitiei 
„Reamenajarea și extinderea Spitalului de Urgență Miercurea-Ciuc”  

2013 április 9, a tervező cég leadja a változtatott mennyiséglistákat és a közbeszerzési eljárás 
folytatásához szükséges kért kiegészítéseket: „In vederea continuarii procedurii de achizitie publica de 
lucrari suplimentare de constructii aferente investitiei „Reamenajarea si extinderea Spitalului de Urgenta 
Miercurea Ciuc” va inaintam prin prezenta listele de cantitati suplimentare, reevaluate, cu preturi estimate in 
conformitate cu ofertele de pret de la furnizorii agrementati” 

2013 április 11.  a munkálatokat kivitelző cég e-mailen tájékoztatja a megyei tanácselnököt a 
munkálatok leállításáról: „a mai nappal kezdve leállunk a kórház építkezési munkálataival, mivel hogy 
április 8-ai "negocialas" nem vezetett eredményre. Ezért nem tudunk semmilyen belső munkával haladni, 
mert ázások történnek, és tönkreteszik az elvégzett munkát. A megbeszélés alapján várjuk, hogy mikor 
vásárolja meg a megyei tanács a „prelátát”, amit mi szívesen helyére rakunk, és visszaszolgáltatjuk önöknek, 
amit majd még használhatnak. Kérem, nevezze meg, ki fogja nekünk átadni, és mi kinek kell majd 
visszaadjuk.” 

a fenti e-mail alapján a megyei tanácselnök kérése az alelnök fele: Kérem, válaszoljunk, ahogy ma 
beszéltük, hogy mi az a munka, amit lehet csinálni a tető nélkül is, és azt csinálják. De ami biztosra olyan.  

2013 április 15, vezetőségi értekezlet: A kórházi licittel kapcsolatosan elhangzik: a mai nap folyamán a 
jelentés megérkezik a szakhatóságtól eredeti formában, alá kell írni és visszaküldeni. A jövő héten 
megtartható az új versenytárgyalás.  
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2013 április 17. a Közbeszerzési igazgatóság további információkat és kiegészítéseket kér a Beruházási 
vezérigazgatóságtól a munkálatok előre nem láthatóságát (lucrari imprevizibile) indoklásával kapcsolatban, 
illetve magyarázatot arra, hogy a munkálatokhoz szükséges anyagmennyiségek értékének becslése miért nőtt 
meg közel a 2,5-szörösére, ha maga a mennyiséglista nem változott.   

2013 április 19. a fenti kérdésekre a beruházási vezérigazgatóság továbbítja a tervező cég által összeállított 
válaszokat 

2013 április 19. Petres Sándor alelnök jelzi, hogy nem írja alá a kórház tetőszigetelési dokumentációját 

Beruházási vezérigazgató e-mailje a megyei tanácselnök fele: „Készen van a kiegészítés az értékbecsléshez 
(alátámasztással, mellékletekkel), csak az a probléma, hogy Petres alelnök úr nem írja alá. Mit tegyünk?” 

Borboly Csaba megyei tanácselnök: Ezt aláírom, de a jogászok javasolják a következő lépést nekem, hisz 
nem én koordinálom a területet. De a munkálatok kell menjenek. Sürgős, emberéletről van szó, nem állhat 
meg egyetlen percet sem! Kérem igyekezni.  

2013 április 19. a megyei főjegyző álláspontja a fentiekben kialakult helyzetről: 
A tervezőtől igénylendő kiegészítések megkérésére a Közberuházási v.igazgatoság által megszerkesztett 
átirat-tervezet, az adott ügyben a közbeszerzési eljárás előreláthatalan körülményeinek az alapos és törvényes 
megindoklására szükséges és az alelnököknek az elnök hatáskörei átruházására vonatkozó elnöki rendelkezés 
szerint alá kellene írni.  

2013 április 19. a megyei tanács CTE bizottsága (Comisia Tehnico-Economica) jóváhagyása az előre-nem 
látható munkálatokra a kórházas beruházásnál - Aviz tehnico-economic pentru aprobarea documentației 
tehnico-economice privind lucrările impevizibile de arhitectura (invelitoare)  

2013 április 19.   Completări la Nota justificativa privind estimarea valorii lucrărilor suplimentare de 
arhitectura (invelitoare), aferente investiției „Reamenajarea și extinderea Spitalului de Urgență Miercurea-
Ciuc”  

2013 április 22. Petres Sándor alelnök jelzi, hogy továbbra sem ír alá semmit a kórház beruházásával 
kapcsolatosan 

Beruházási vezérigazgató: Petres alelnök úr azt mondta, hogy továbbra sem ír semmit alá a kórházi 
beruházassal kapcsolatban. Van most is két levél, amely kellene haladjon, és még ezután is lesz. Nem tudom, 
hogy mit tegyek. 

Borboly Csaba megyei tanácselnök: Akkor szabályzat szerint kell járni. Kérdezd meg a jogászokat, ki írhat 
helyette alá, és vigyed ahhoz, hogy írja alá helyette. Írd le, mi van. Ha Birtalan, ő, ha én kell pentruzzak, 
akkor én. Kérem hamar a jogászokat megkérdezni! 

Egyed Árpád megyei főjegyző: Ha az egyik alelnök igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, akkor a másik 
alelnök ír alá helyette,de ha jelen van, és nem ír alá, akkor nem helyettesíthető. Az elnöki rendelkezés 
előírásai révén, H.M. Tanácsa elnöke magához vonhatja az általa átruházott koordinálási hatáskörök 
gyakorlásával járó aláírási jogot akkor is, ha az alelnök, akire átruházta jelen van, és aláírná az adott 
átiratokat, amiből következik,hogy amennyiben nem hajlandó aláirni az adott átiratokat - törvényes 
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akadályoztatási írott indoklás nélkül - az átruházott koordinálási hatáskörökben bármelyik alelnök, akkor 
azokat törvényesen az átruházó elnök írhatja alá esetszerűen.  
Természetesen,ha többször előfordul az, hogy akármelyik alelnök nem írja alá törvényes akadályoztatási 
indoklás nélkül az átiratokat, akkor szervezési intézkedésként az elnök visszavonhatja az átruházott 
koordinálási hatáskört elnöki rendelkezés révén az illető alelnöktől. 

2013 április 29, vezetőségi értekezlet Kórházi beruházás – a megyei tanácselnök felkéri a 
szakigazgatóságokat, hogy mindenki figyeljen oda, hogy még aznap legyen megkötve a szerződés.  

2013 július 12, a kivitelező cég átirata a megye tanács fele (nr. inreg 13229), melyben jelzik, hogy július 
15.-étől előre nem látható ideig leállítják a munkálatokat, mivel nem tudnak haladni az új, tervező által 
összeállított megoldási javaslatok nélkül 

2013 július 16, a megyei tanács szakigazgatósága a koordináló alelnök jóváhagyásával továbbítja a 
kivitelező cég átiratát a tervező és a munkálatfelügyelő fele 

2013 július 22, megérkezik a tervező cég válasza (nr. inreg 13229): „modificarea materialului si a 
tubulaturii de ventilatie, datorata starii tehnice a cladirii, impune reconsiderarea cantitatilor de lucrari, fapt ce 
poate conduce la necesitatea suspendarii activitatilor pana la finalizarea procedurilor legale de achizitie”  

2013 július 24. a megyei tanács szakigazgatóság kéri a tervező cégtől a hiányzó, szükséges 
dokumentumok (dispozitii de santier, nota justificativa, etc) leküldését az új közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához (nr. inreg 13835) 

2013 július 26. a tervező cég átirata a megyei tanács fele, melyben közli, hogy további kiegészítéseket, 
kéréseket, módosításokat az eredeti tervvel kapcsolatban, csak akkor hajlandó eszközölni, ha a megyei tanács 
azt kifizeti neki. 

2013 július 29. – iktatva a Nota de fundamentare – a tervezésre  

2013 július 29. – iktatva a Referat de necesitate – a tervezésre 

2013 július 29. – iktatva a Nota justificativa privind estimarea valorii – a tervezésre 

2013 augusztus 5, vezetőségi értekezleten elhangzik, hogy a Megyei Sürgősségi Kórház csövezetének 
tervezésre ajánlatkéréses közbeszerzési eljárás javasolt. A két igazgatóság egyeztessen, és szülessen egy 
olyan megoldási javaslat, amely eredményre vezet, és törvényes is.  

2013 augusztus 14, egyeztetés - megyei tanácselnök és Beruházási vezérigazgatóság képviselői: a megyei 
tanácselnök kérése, hogy egybe legyen kiírva a munkálat tervezés és kivitelezésre, hiszen ezzel sikerülne 
valamennyire behozni az elvesztegetett időt, azonban a beruházási vezérigazgató és a vezérigazgató helyettes 
kitartanak amellett, hogy csak külön a tervezés legyen kiírva, mivel az új terv alapján majd a mostani aktuális 
kivitelező elvégzi a munkálatot és azt nem kell majd még külön meglicitálni. 

2013 szeptember 16 – email Szabó Barna közbeszerzési igazgatótól a megyei tanácselnöknek és Petres 
Sándor alelnöknek az egyes közbeszerzési procedúrák helyzete tekintetében: Megyei Korház (áll a 
beruházás), a csövezetre készült dok.-ra várjuk a DGI-től a szerződés modellt. 
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2013 szeptember 18 – Petres Sándor alelnök válasza a közbeszerzési procedúrák helyzete tekintetében 
küldött emailre: Tisztelettel kérem mindhárom esetben azon dokumentumok iktatószámát és dátumát, 
amelyekben bármilyen kifogásolnivalót jeleztek, vagy kiegészítést kértek. 
Egyébként tudomásul veszem, hogy változott az elmúlt két hétben a házirend (bár nem láttam erre vonatkozó 
utasítást – remélem, válaszában ezt is megkapom), és ezentúl a Beruházási Vezérigazgatóság ad 
szerződésmodelleket, az eddigi gyakorlattal ellentétben. 

2013 október 11 – email – Beruházási Vezérigazgatóság – tájékoztató a korházfelújításról 
A munkálatok kivitelezését azonban 2013 július 23-án felfüggesztették (egy következő munkálatkezdési 
parancs kiadásáig), ugyanis az épület szerkezetének tehermentesítése a szellőztető rendszer tervezett 
csövezetének kicserélését is szükségessé tette - kisebb tömegű anyagból készült csövezetre -, a munkálatok 
folytatásának érdekében pedig szükség van az új csövezet megtervezésére és egy sor mérnöki utasítás 
összeállítására (beleértve az indoklásokat, a lemondható és az új munkálatok pontos jegyzékét, valamint a 
tenderfüzetet), mert ezek alapján lehet megszervezni majd az újratervezett munkálatok leszerződéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárást. 
Jelenleg folyamatban van a szellőztető rendszer csövezetének újratervezését célzó közbeszerzési eljárás, az 
árajánlatok benyújtási határideje 2013 október 22. 
Az újratervezési szerződés megkötését és a tervdokumentációk összeállítását a munkálatok kivitelezését 
célzó közbeszerzési eljárás követi, majd a munkálatok újrakezdése. 
A munkálatok felfüggesztéséig a beruházás 64,15% - a készült el. 

2013 október 21, beérkeztek az árajánlatok a közbeszerzésre.  

2013 október 30 – email, Beruházási vezérigazgatóság: Az ajánlatok kérése, munkafüzettel együtt 
aláírásra elővan terjesztve Petres Sándor alelnök úrnak. Aláírás után tudjuk a piackutást lefolytatni és 
szerződést kötni 

2013 november 6. – megbeszélés a korház tetőszerkezetének felújítási munkálatairól: 
Beruházási vezérigazgató elmondta, hogy jeleneg a tervezés kiértékelése zajlik, technikailag kiértékelte a 
beruházási igazgatóság bizottsági tagja, de még nincs meg a végleges kiértékelés.  
Elhangzott a jelenlevő szakigazgató részéről, hogy ahogy meglesz a terv, lehet folytatni a munkálatokat, 
nincsen semmi egyéb jogi, vagy más akadály. 

A megyei tanácselnök kéri, hogy  abban a pillanatban, ahogy megvan az eredményhírdetés a tervezői 
munkálatokra, legyen egy egyeztetés minden érintettel a munkálatokat illetően, tehát legyen ott a tervező, 
mérnök, kivitelező, megyei szakigazgatóság és legyen minden részletesen átbeszélve, hogy hogyan lehet 
minél hamarabb kivitelezni a fennmaradt munkálatokat. Ugyanakkor készüljön egy ütemterv is a további 
munkálatok menetét érintően, ami legyen átbeszélve a megyei kórház vezető szakorvosival is. 

2o13 november 7 – Kiegészítés kérés a SC Danina Star SRL tervező cég ajánlata kapcsán 

2013 november 25 – Szerződéskötés: 23219-es számú szolgáltatási szerződés megkötése a SC Danina Star 
SRL-vel a szóban forgó újratervezés elvégzésére, 777o lej értékben (ÁFA nélkül) 

2013 november 28 – email Borboly Csaba megyei tanácselnök Petres Sándor alelnöknek: Szeretném 
látni, hogy a november 6.-ai kórházas megbeszélésünk óta mik a fejlemények a beruházással kapcsolatban! 
Tudtommal november 25.-én alá lett írva a tervezésre a szerződés és akkor szeretném, ha sorravennénk a 
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feladatokat, amikben a korábbi megbeszélésen megegyeztünk, hogy a tervezés aláírásának pillanatában 
elindítjuk. 
Ahogy korábban is mondtam, ezt a beruházást prioritásként kell kezeljük és mindent meg kell tegyünk annak 
érdekében, hogy valahogy be tudjuk hozni ezt a rengeteg elvesztett időt! Kérlek alelnök úr, vezérigazgató úr 
ezt tartsátok szem előtt: meg kell tudjuk magyarázni az orvosoknak és mindenkinek, hogy mi történt, miért 
késünk ennyit a beruházás elvégzésével és elő kell tudjunk terjeszteni számukra egy elfogadható és tartható 
ütemtervet, amivel végre már elmondjuk, hogy mikor lesz ennek az egésznek vége! 

2013 december 9 – Petres Sándor alelnök emailje a beruházás várt ütemtervére vonatkozóan: 
1. szellőztető rendszer új csövezetének tervdokumentációja (leadás): 2013. december 30. 
2. műszaki-gazdasági bizottság elemzése – 2013. december 30. 
3. a tervdokumentáció jóváhagyása a Megyei Tanács által – 2014 első tanácsülésén (január 15-20) 
4. a dokumentáció átadása a Közbeszerzési Igazgatóságnak - 2014 január 16-21 
5. közbeszerzés (ideális esetben): 42 nap (február 27- március 4), melyből: 

10 nap – ANRMAP jóváhagyja a dokumentációt 
3 munkanap – a hirdetés jóváhagyása 
10 nap – borítékbontásig 
20 nap – szerződéskötésig 

6. a speciális csövezet megrendelése, leszállítása és méretre gyártása: legkevesebb 30 nap (március 31 – 
április 7) 
7. az építőtelep megnyitása, munkálatok újrakezdése: március 31 – április 7 
8. munkálatok befejezése: június 30 – július 7 
9. munkálatok átvétele: július 14 - július 21 

2013 december 10: megbeszélés a HMT képviseletének a tervezővel és kivitelezővel – ahol a koordináló 
alelnök elmondása szerint át lett beszélve minden felmerülő probléma és a megoldási javalatokkal és 
ütemtervvel minden érintett fél egyetértett. 
 

III. Következtetések: 
 

A tervezés során felmerült hibák – a tulajdonképpeni épületszerkezet nem felel meg annak, ami a tervben 
szerepel. 

Fontos megjegyezni, hogy az évek folyamán számos olyan ad-hoc munkálat került kivitelezésre az 
épületben, amelyek nem voltak kellőképpen dokumentálva, sem megfelelő tervekkel alátámasztva, ezek 
nagymértékben hozzájárultak a mostani állapot létrejöttéhez és meggyengítették az épület struktúráját. 

A fentiek alapján levonható fontos megállapítás, hogy a kialakult helyzet részben a tervező nem teljesen 
körültekintő hozzáállásának köszönhető: megfelelő dokumentáció hiányában nem lehetett 
felelősségteljesen tervezni és munkálatot előkészíteni. Ugyanakkor a terv átvétele és jóváhagyása előtt, 
javasolt lett volna kérni kiegészítéseket és alaposabb statikai és egyéb megalapozásokat, illetve talán az 
átvett, különös gondokat jelző statikai elemézésbe ki kellett volna térni az épület strukturális problémáinak 
részletesebb kielemzésére.  
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A munkálatokat április 11-én már előzetesen, majd július 15.-étől véglegesen leállította a kivitelező! Július 
közepétől nem indította el az újabb szükséges újratervezési folyamatot a megyei tanács vezetősége. Erre 
tulajdonképpen csak szeptemberben került sor, ezért egy értékes időszak maradt kihasználatlanul, 
hozzájárulva ahhoz, hogy 2o13-ban a megyei kórháznál már újabb munkálati fázisra nem kerülhetett sor!  

A köztes idő alatt nyilvánvalóan jelentős hátrányként állt fenn a szakterületet koordináló alelnök hatáskörébe 
tartozó dokumentációk alá nem írása, illetve ennek indoklásának hiánya. 

További fontos megállapítás, hogy a nyári időszakban,  április és július vége között nagyon kevés előrelépés 
történt a helyzet orvoslása érdekében – ez a megállapítás a kronológiában is nyomonkövethető. 

 

. 
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