
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívások kiírására

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12.
a Pénzügyi bizottság 2019.02.12.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV Önkormányzata  konzorciumi  tagként  2018-ban  támogatást  nyert  a  GINOP-
7.1.6-16-2017-00007  Világörökségi  helyszínek  fejlesztése  tárgyú  pályázaton.  A  projekt
megvalósíthatósága  érdekében  az  Önkormányzat  elkészíttette  a  szükséges  engedélyezési
terveket.  A  meglévő  tervek  felülvizsgálata  után  a  kiviteli  tervek  elkészítésére  javasoljuk  az
ajánlattételi felhívás kiírását.

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

Iktatószám: 4513-4/2019

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 Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek

felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívások kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV Önkormányzata  konzorciumi  tagként  2018-ban  támogatást  nyert  a  GINOP-
7.1.6-16-2017-00007 Világörökségi helyszínek fejlesztése tárgyú pályázaton. A támogatás jelentős
része  már  megérkezett  az  Önkormányzathoz.  A  projekt  megvalósíthatósága  érdekében  az
Önkormányzat  elkészíttette  a  szükséges  engedélyezési  terveket.  A  projekt  megvalósítása
érdekében a szükséges a meglévő tájépítészeti rekonstrukciós tervének, látogatóközpont és római
kőtár  engedélyezési  terve  és  az  ingatlanon  fekvő  kis  léptékű  raktár  épület  bontási  tervének
felülvizsgálata és ezen tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése, melynek forrását a megérkezett
támogatás biztosítja majd.

A tervek  elkészítésével  kapcsolatban  indikatív  árajánlatot  kértünk,  amely  alapján  várhatóan  a
tervezés költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.
Ezen oknál fogva Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete 40.§-a alapján és Dunaújváros MJV a közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati  szabályzat  szerinti
pályázati eljárásban lehet kiválasztani a tervezést elvégző céget.

Az ajánlattételi felhívás és tervezési program jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A nyertes  ajánlattevővel  kötendő  szerződés  tervezete  jelen  előterjesztés  2.  számú mellékletét
képezi.

A pályázati eljárásra az alábbi cégeket tervezzük meghívni:
1. C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, Antónia utca 19.)
2. A+ Építész Stúdió Kft., dr. Kovács Andor Krisztián (7625 Pécs, Magaslati út 26.)
3. APM Consulting Kft., Szamosközi Imre (7621 Pécs, Király utca 34.)

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és a pénzügyi
bizottság az előterjesztést a 2019. február 12-i ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019. (II.14.) határozata
a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek felülvizsgálata

és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívások kiírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  ajánlattételi  felhívást  tegyen  közzé  Világörökségi  helyszínek  fejlesztése



című  projekt  Intercisa  Castrum  műemléki  és  tájrekonstrukció,  látogatóközpont  és  római  kőtár
engedélyezési tervének felülvizsgálata és kiviteli tervének elkészítése tárgyában.

 Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági 
szereplőket hívja meg:

1. C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, Antónia utca 19.)
2. A+ Építész Stúdió Kft., dr. Kovács Andor Krisztián (7625 Pécs, Magaslati út 26.)
3. APM Consulting Kft., Szamosközi Imre (7621 Pécs, Király utca 34.)

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

a határozat közléséért:
főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2019. március 5.

3.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett  terv elkészítésére
15.000.000,- Ft + Áfa pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet  5.
mellékletének pályázat és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai sor terhére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2019. március 29.

Dunaújváros, 2019. február 14.

Hingyi László sk.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán sk.

az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság elnöke
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