
A Multipland és a Viaduct fővállalkozók részére 
Jó reggelt kívánok 
Egy surgos kérdés 
Kérem egeyztessen Bartók urral is, és jelezzen, ha ez így rendben? 
Ugyanis, már most a számlák kifizetésére nincs pénz, át kell csoportositsunk 
Akkor tudok átcsoportostani, ha tudom hogy a már kiállitott számlák (máj-jun munkálatok) és az év 
végéig amit még el fognak végezni fedezve van/lesz. 
Ehhez le kell épitsünk személyzetet, le kell mondjunk sok dologrol (tagdijak, alárendeltek programjai, 
gyerekvédelem, működés, stb.) 
De szeretném tudni, hogy Önök megértették-e, hogy ez az amit ki lehet VÁGNI lemondással, 
elvevéssel a költségvetésünkből, ez ez a maximum és ez rendben van-e? 
Persze ha jön közben kormány tartalék alapból pénz, less hitel, stb. Akkor tudjuk növelni! De arra én 
nem tudok felelősséget vállalni! 
Vagy vegyük elő a szerződést, a tervezett munkálati menetrendeket, pl. a 123 még van 36 hónap és 
menjünk a jogi tisztázás utján előre, hogy az Önök felelőssége, ha sietnek, de mi csak a szerint 
fizetünk amit szerzüdtünk és az akkori tervezői menetrend szerint. 
Kell kapjunk ma egy választ erre 
 
Ha gondolják egy másik zoom ot szervezzünk, vagy jöjjenek át Csíkszeredába, MA! 
Mert ha ezt elfogadják és betartjákk és nem lépik túl ez évi munkálattal (beleértve azt is, hogy NEM 
számláznak ez évit többet januárban) akkor én ezt igy be tudom vinni tanácsülésre 
Persze itt is kell még mellettem 15 szavazat. 
De esélyesnek tarotm meglegyen 
 
Ha nem tartják elégségesnek, akkor van a másik út, hogy kiszámoljuk az árajánlattételkori grafikon 
szerint, mi az amit elvégezhetnek ez évben, erre adunk utasitást (akár a munkálat felfüggesztésére is, 
ha a hónapokat túlhaladták!) a mérnök felügyelőnek (diriginte) és nem engedjük, hogy többet 
konfirmáljon, több munkálatot felügyeljen és majd eldönti a biróság kinek van igaza és persze az 
fizet. 
 
Ez a két út van 
Ma kérem IRJÁK LE melyiken menjünk tovább. 
 
Jelzem, azért sürgős, mert MA MÁR nincs pénzünk a jelnelegi letett számlák kifizetésére sem, minél 
késöbb döntsük el melyik úton megyünk, annál többet késnek az Ön számláik kifizetése. 
Az esetleges, késedelmes büntető kamat kifizetésére, várhatóan KÜLÖN jogi eljárásokat fogunk 
indítani. 
A mai levelemmel, a mai naptól ezen utak ügyében, az Önök felelőssége mikor szeretnék, hogy 
tudjunk fizetni, de a napi kamat felelősségét addig mi nem tudjuk felvállalni, 
Ha nem válaszolnak, holnap Julius 22 déli óráig, akkor kizárólag az ajánlat tételi grafikon szerint 
fogunk számolni (beleértve a felfüggesztéseket is és persze a tervezők miatt ki nem állitott 
pótszerződések ügye is elnapolódik, bírósági ótra fog kerülni, az azokból esetlegesen származó 
költség és kifizetés), attól függetlenül, hogy az esetleges téli, őszi és tavaszi viszontagságos időjárás 
Önöknek jelentős javitási költséget fog felhalmozni, azokért a felelősséget, NEM tudjuk vállalni. 
Persze ha szükséges ezt bírósági eljárásban tudjuk majd tisztázni. 
 
Ezért kérem ha lehet ma, kapjunk írásos választ, a mellékelt javaslatra. 
Ha megkapjuk az Önök egyetértését, akkor én egy hét mulva jövő csutortokon a költségvetést e 
szerint modositásra előterjesztem. 
 
Tisztelettel, 
Borboly Csaba 
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