Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.
Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:

Előkészítő:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2017.09.19.
a Pénzügyi bizottság
2017.09.19.
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2017.09.19.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2017.09.19.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 196/2016. (IV.21.) határozatával támogatta a világörökségi helyszínek
fejlesztése témájú (GINOP-7.1.6-16) pályázaton való indulást. A pályázat benyújtásához szükséges a
fejlesztési terület előzetes régészeti feltárása, amelyhez szükséges az ehhez kapcsolódó döntések
meghozatala.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Kárgli Rita
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 1373-32/2017
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 477/2017. (VI.27.) határozatával támogatta, hogy konzorciumban vesz
részt a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú (GINOP-7.1.6-16) pályázaton.
A római LIMES világörökség várományos helyszínek fejlesztésére benyújtani tervezett turisztikai
fejlesztési pályázatot a fejlesztésekben részt vevő települések (kivéve Budapest) együttesen nyújtják be
várhatóan 2017 folyamán. A pályázat projektgazdája a Budavári Kft.
Dunaújvárosban 3 projektelem kerül megvalósításra:
- római castellum fogadóépülete: a látogatóközpont és kőtár megvalósítása
- a castellum műemléki és tájrekonstrukciója
- római edényégető kemence védőépületének kialakítása.
A kőtár épületének tervezett helyén nyáron elkezdődött a régészeti feltárás, mely csak a terület egy
részén valósult meg. A feltárást még ősszel érdemes lenne befejezni, hogy ne kelljen visszatemetni,
majd újra megnyitni a területet.
A fel nem tárt területen a felszíni földréteget géppel kell eltávolítani. Továbbá egy használaton kívüli
villanyoszlop is található a területen. A földréteg és a villanyoszlop eltávolítására kért indikatív ajánlat
alapján várhatóan bruttó 920 ezer Ft lesz a munka költsége.
A munka elvégzésére ajánlattételi felhívást küldenénk ki az alábbi cégeknek:
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)
- B3 Munkagép Kft. (2458 Kulcs, Dózsa Gy. út 39.)
- FÖDÉM 2001 Kft. (1053 Budapest Szív u. 33.)
- TIMBER Bt. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 22. 4/3.)
Az Intercisa Múzeum megbízási szerződésében 2017. szeptember 30. volt a teljesítési határidő. Mivel
nem sikerült feltárni a teljes területet, ezért a szerződés határideje 2017. december 31-re módosulna.
A fenti költségek a későbbiekben a pályázatból elszámolhatók, de a pályázat beadása előtt, előlegként,
biztosítani szükséges a fedezetet.
Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és a Pénzügyi is 2017. szeptember 19-én
tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (IX.21.) határozata
a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé a kőtár tervezett épületének régészeti
feltárásához kapcsolódó földmunkák és a területen található villanyoszlop eltávolítására. Az ajánlattételi
eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:
a) 1 DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)
b) B3 Munkagép Kft. (2458 Kulcs, Dózsa Gy. út 39.)

c) FÖDÉM 2001 Kft. (1053 Budapest Szív u. 33.)
d) TIMBER Bt. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 22. 4/3.)
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
2017. október 5.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a határozat 1. pontjában
elfogadott feladattal kapcsolatos megállapodás aláírására és azzal összefüggő szükséges
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a
közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladat ellátására, előlegként a
szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza bruttó 920 ezer Ft értékben a 2017. évi
költségvetési rendelet 5. melléklet, 23.5. Világörökségi Helyszínek Pályázat beruházások kiadások soráról
biztosítja, utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a szerződésben megnevezett határidő.
4.. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy A GINOP 7.1.6-16 pályázat keretében
megvalósuló látogatóközpont és kőtár tervezett helyszínének régészeti feltárása tárgyú Intercisa
Múzeummal kötött megbízási szerződés a határozat mellékletét képező szerződés módosítás
tervezetnek megfelelően változik.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a határozat 4. pontjában
szereplő szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: 2017. szeptember 29.
Dunaújváros, 2017. szeptember 21.
Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Izsák Máté sk.
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

