
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 10. 19.

Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17.
a Pénzügyi bizottság 2017.10.17.
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.10.17.

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  LIMES-szel
kapcsolatos fejlesztésekben részt vevő települések (kivéve Budapest) együttesen nyújtják be a
pályázatot, amelyhez szükséges a pályázat benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatala.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1373-39/2017

Ügyintéző neve: Kárgli Rita
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: 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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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 196/2016. (IV.21.) határozatával támogatta a világörökségi helyszínek
fejlesztése témájú (GINOP-7.1.6-16) pályázaton való indulást.
A  római  LIMES  világörökség  várományos  helyszínek  fejlesztésére  benyújtani  tervezett  turisztikai
fejlesztési pályázatot a fejlesztésekben részt vevő települések (kivéve Budapest) együttesen nyújtják be
várhatóan 2017 augusztusában. A pályázat projektgazdája a Budavári Kft.
A projektben eredetileg 5 település vett volna részt, de az egyik visszalépett a projekttől. 
A projekt megvalósítására egy keretösszeg áll rendelkezésre, mely így most a 4 település között került
szétosztásra. Dunaújváros 600 millió Ft-ot kap a rendelkezésre álló összegből.
Dunaújváros MJV Önkormányzata elkészíttette a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési
terveket, amelyekben ekkor 3 projektelem szerepelt:

- római castellum fogadóépülete: a látogatóközpont és kőtár megvalósítása
- a castellum műemléki és tájrekonstrukciója
- római edényégető kemence védőépületének kialakítása.

A pályázatban részt vesz a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. is (továbbiakban MTÜ), amely kérte, hogy
egyéb turisztikailag vonzó projektelemek kerüljenek Dunaújvárosba. Az új projektelemek az alábbiak

- szabadtéri rendezvénytér
- tematikus játszóterek
- családi, közösségi piknikpark, Geocachong pont
- gépjármű és buszparkoló kialakítása.

Az új projektelemekkel kiegészítve jelentősen megnőtt a dunaújvárosi projekt költsége, ezért javasoljuk,
hogy a római edényégető kemencéhez kapcsolódó projektelem ne valósuljon meg ezen pályázat keretei
között.
A javaslatunkról a projektgazdát is értesítettük.

Várhatóan 2017. október 31-ig aláírásra kerül a konzorciumi szerződés, mely aláírására Dunaújváros
polgármestere Dunaújváros MJV Közgyűlésének 477/2017. (VI.27.) pontjában felhatalmazást kapott. (1.
sz. melléklet)

A határozati javaslat a fentiekben megfogalmazott döntések meghozatalára tesz javaslatot.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  és  az  Oktatási,  kulturális,
ifjúsági és sportbizottság is 2017. október 17-án 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. (X.19.) határozata
a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázat

benyújtásával kapcsolatos döntés meghozataláról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy a  GINOP – 7.1.6.-16  kódszámú
világörökségi  helyszínek fejlesztése című pályázaton a  Dunaújváros  MJV Önkormányzatát  megillető
keretösszeg költségének erejéig vállalja a pályázaton való részvételt.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  határozat  közlésére  a
Budavári Kft.-vel. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2017. október 25.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Izsák Máté sk.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság

elnöke


	Felelős: - a határozat végrehajtásáért

