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Csillagvizsgáló: tervező kerestetik
Újraszámolt árbecsléssel írt ki ismét licitet a székelyudvarhelyi önkormányzat

K O V Á C S  E S Z T E R

A korábbi önkormányzati tes-
tület szeptemberi ülésén 
számolt be Szabó Sámuel, a 

Polgármesteri Hivatal beruházási 
és fejlesztési osztályának vezetője, 

hogy a harmadik sikertelen 
közbeszerzés után a hivatal 
újra felértékeltette a munká-
lat értékét. Mint kiderült: a 
kezdeti árbecslések nem vol-
tak reálisak, ugyanis az 5,5 
millió lej értékű beruházás 
valós ára 8,4 millió lej lenne. 

A pályázati forrásokból támo-
gatandó fejlesztés önrésze így 12 szá-
zalékról 52 százalékra emelkedett. 

Az új, sorban a negyedik közbeszer-
zési eljárásnál a beruházási igazga-
tóság különválasztotta a tervezést és 
a kivitelezést (korábban egyben volt 
kiírva a közbeszerzés), tudtuk meg 
Zörgő Noémitől. Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának sajtószó-
vivője kifejtette: a tervezési közbe-
szerzés elindult, és ily módon lehető-
ség van a közvetlen közbeszerzésre. 
„A folyamatot a gyulafehérvári Köz-
ponti Régiófejlesztési Ügynökség is 
jóváhagyta. A következő mozzanat 
a kivitelező céggel a szerződés meg-
kötése. A tervezésre két hónap áll a 
mérnökök rendelkezésére. Így a tél 
folyamán az ütemezés szerint az el-
készült terv meg fogja kapni a jóvá-
hagyást, és jövőre kezdődhet a kivi-
telezés” – sorolta a szóvivő.

2023-ig kaptak haladékot 

A pályázat fi nanszírozási szerződé-
sét még 2018-ban kötötték, a Regio-
nális Operatív Program pályázati cik-
lusában több mint 4 millió lejt hívott 
le a város a csillagvizsgáló épületének 
és a környező területek rendbetételé-
re. Mivel azonban a többszöri licitki-
írásra sem érkezett kivitelező, a város 
korábban halasztást kért és kapott: 
a hosszabbítással 2023 decemberéig 
kell elkészüljön a csillagvizsgáló fel-
újított épülete és a körülötte lévő park. 

A beruházás két részre oszlik, egy-
részt az épület modernizálását fog-
lalja magába (amely egyfajta termé-
szettudományi oktatási központnak 
fog otthont adni), illetve a környező 
terület rendezését is, ahol parkot ter-
veznek kialakítani, illetve a tervek 
szerint itt kisebb, védett fajokat bemu-
tató botanikus kert is helyet kapna.

A székelyudvarhelyi csillagvizs-
gáló a nyolcvanas évek végén épült: 
noha rendeltetésszerűen építették – 
soha semmilyen célra nem használ-
ták. A csillagászat iránt érdeklődő 

civilek kezdeményezésére 1989-ben 
kezdték el a létesítmény felépítését, 
helyi vállalkozások, civilek, vala-
mint a város közreműködésével. A 
munkálatok 1991-ben fejeződtek be: 
1990-ben alakult meg az Univerzum 
Csillagászati Egyesület, azonban a 
csillagvizsgáló fő elemét, a távcsö-
vet nem sikerült beszerezni, és utó-
lag kiderült, hogy az építmény fém 
kupolája sem megfelelő. Az egyesü-
let tevékenysége megszűnt, 2005-
ben azonban ismét megalakult, de 
az épület akkorra már leromlott.

Mostoha körülmények. A falak 
egy részét és a kupola fémele-
meit elhordták az évek alatt
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• Ismét, immár negyedik alkalommal írtak ki közbe-
szerzést a székelyudvarhelyi csillagvizsgáló moder-
nizálására és a környező terület rendezésére: a beru-
házásra pályázatot nyert a város, ám a korábbi hibás 
árbecslés miatt az első három liciten egy kivitelező 
sem jelentkezett. Most a tervezési munkát külön írták 
ki licitre. A városvezetés reményei szerint – amennyi-
ben akad kivitelező – jövőre elkezdődhet a munka.




