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• Több tényező is köz-
rejátszott abban, hogy 
a székelyudvarhelyi 
Orbán Balázs Általános 
Iskola mellé tervezett, 
pályázati forrásból 
kivitelezendő tornate-
rem összköltsége az 
eredetileg tervezett 4 
millióról 7 millió lejre 
emelkedett. Több si-
kertelen közbeszerzési 
eljárás után azonban a 
munka most már zajlik, 
és jövőre használatba 
is vehetik a diákok a 
létesítményt.

K O V Á C S  E S Z T E R

Szövevényes és mintegy öt éve 
zajlik már a Tábor-negyedi 
Orbán Balázs Általános Isko-

la tornatermének históriája: az első 
tervet még 2015-ben készítette el a 
Pecta Kft ., de források hiányában 
akkor a város nem tudta elindítani 
a beruházást. A szükséges forráso-
kat már a Gálfi  Árpád vezette pol-
gármesteri hivatal pályázta meg: 
2017-ben meghirdették a Helyi Fej-
lesztések Országos Programjának 
második szakaszát (az ún. PNDL 
2-t), amire az új városvezetés leadta 
a pályázatot.

„A pályázati kérelmeket 2017 ele-
jén kellett benyújtani, az előzetes 
válogatás után az év folyamán meg-

történt a tervek ellenőrzése a fejlesz-
tési minisztériumban. A folyamat 
eredményeként meg is kötötték a 
28.12.2017/63680-s számú fi nanszí-
rozási szerződést. Futamideje 36 hó-
nap, azonban a minisztériumi illeté-
kesek jelezték, hogy szükség esetén 
ez meghosszabbítható, a lejárati ha-
táridő előtt leadott kérelem alapján. 
Ugyanekkor született meg a 2017/42-
es számú helyi tanácsi határozat, 
amellyel az önkormányzati testület 
jóváhagyta a beruházás akkori ér-
tékét” – sorolta az előzményeket 
Zörgő Noémi. A Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője 
még hozzátette: az akkori beruhá-
zási értéket és a minisztérium által 

fi nanszírozott összeget 4,9 millió 
lejben állapították meg.

Indulásból egy évet veszítettek

A bonyodalmak ekkor kezdődtek: a 
munkára kiírt közbeszerzés első aján-
lattételi határideje 2018. május vége 
volt, akkor három ajánlat érkezett (a 
Viaduct és a Triga Kft .-től, valamint 
a Trigal Construction Building Kft .- 
Research Consorzio Stabile Societa 
Consortile nevű konzorciumtól), a 
kiíráson pedig az utóbbi olasz–ro-
mán konzorcium nyert. Mint azonban 
megtudtuk, a munkálatok megkezdé-
se után kiderült, hogy annak ellenére, 
hogy a közbeszerzési dokumentáció 

helyesen volt összeállítva (ezt egy 
megfelelően kiválasztott tanácsadá-
si céggel oldották meg), a vállalko-
zó nem mérte fel helyesen a feladat 
nagyságát, és nem sikerült a megfele-
lő ütemben megszerveznie a munkát. 
„Emiatt szerződésbontásra került 
sor. A szerződésbontást a vállalkozó 
elfogadta, nem történtek utólagos 
jogi lépések. Mivel az elvégzett igen 
kevés munka sem mennyiségileg, 
sem minőségileg nem volt megfele-
lő, nem történtek kifi zetések” – je-
gyezte meg a szóvivő. 

Még abban az évben, augusztus-
ban ismét kiírták a közbeszerzést: 
akkor egyetlen ajánlat érkezett a 
Viaduct Kft . és a Triga Kft . részéről 
(a két cég közös csomagot tett le), 
ellenben az ajánlat értéke negyven 
százalékkal meghaladta a munká-
latoknak a tervező által megbecsült 
értékét. Így ismét nem kerülhetett 
sor a kivitelezésre. 

A kétrendbeli sikertelen közbe-
szerzés, illetve a cégek által meg-
becsült érték után a városvezetés 
újra felkérte a tervezőcéget, hogy 
vizsgálja meg az általuk korábban 
megbecsült beruházási értéket (és 
szükség szerint végezzen egy új szá-
mítást a 2015 óta végbement piaci és 
gazdasági változásokat is fi gyelem-
be véve). Így derült ki, hogy a beru-
házás aktuális értéke valójában 7,1 
millió lej lett. 

Az alapozás is drágább lett

Így következhetett a harmadik köz-
beszerzési eljárás, amely tavaly feb-
ruárban járt le: a nyertes Viaduct 
Kft .-vel májusban kötötték meg a 
kivitelezési szerződést. Azonban a 
munkálatok megkezdése után de-
rült csak ki: ahhoz, hogy az épület 
biztonságos körülmények között 

meg tudjon épülni, szükség van 
egy újabb földtani tanulmányra, 
amely mélyebb fúrásokra alapozva 
értékelni fogja az alapozási talaj 
minőségét. „Ennek megtörténte 
után megszületett egy szakvéle-
mény, amely nemcsak az eredeti 
alapozási megoldás megváltoztatá-
sát javasolta, hanem előírta a köz-
vetlen szomszédságban lévő támfal 
megerősítésének szükségességét 
is. Annak ellenére, hogy a támfal-
nak fontos szerepe van a rézsű sta-
bilitásának biztosításában, 
sem az előtanulmány, sem 
az eredeti terv nem kezelte 
annak a szerepét” – tolmá-
csolta a hivatal beruházási 
osztályának magyarázatát 
a sajtószóvivő. A tervező vé-
gül megváltoztatta az alap 
szerkezetét, tudtuk meg, a 
támfal megerősítése helyett 
310 darab, egyenként 40 centiméter 
átmérőjű, 6 méter mély cölöpszerke-
zetre épül a tornaterem. Azonban 
az új alapszerkezet szükségessége 
megnövelte a költségeket, az új költ-
ségkeretet idén hagyta jóvá a helyi 
önkormányzat. „Jelenleg is keres-
sük a megfelelő megoldásokat ah-
hoz, hogy a hiányzó összeg ne teljes 
mértékben a költségvetést terhelje 
és reményeink szerint legalább az 
összeg egy részét bevonzott forrá-
sokból fedezni tudjuk” – tette még 
hozzá Zörgő Noémi. 

Az Orbán Balázs Általános Isko-
la udvarán egyébként már formát 
öltött a tornaterem: áll a tornate-
rem fémszerkezete, a munka jövőre 
folytatódik az ún. szendvicspanelek 
felszerelésével. A tervek szerint a 
terem 2021 végére el fog készülni. 
Egyébként a beépített felület 1985 
négyzetméter, amelyből a hasznos 
felület 1882 négyzetméteres lesz.

Nehezen indult, de legalább épül
Tornaterem: újratervezés után négy helyett hétmillióba kerül a beruházás

Formát öltött az általános iskola 
sportterme, a kivitelezés jövőre 
folytatódik
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