
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában
és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidol-

gozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés megkötésére

Előadó:           a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021.

   A napirendi pont rövid tartalma  :   Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kiala-
kítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében interaktív kiál-
lítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és design feladatok ellátása tárgyú vállalkozási szerződés 
megkötésére.

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

Iktatószám:  2822-4/2021

Ügyintéző neve: Héring Regina Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366

Ügyintéző aláírása: s.k Héring Regina Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Adnrea
Leadás dátuma:2021.02.12 Ellenőrzés dátuma: 2021.02.12
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma:2021.02.10 Ellenőrzés dátuma: 2021.02.10
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszky Lajos
Leadás dátuma:2021.02.11 Ellenőrzés dátuma: 2021.02.11
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach
kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás
digitális tartalmának kidolgozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló

vállalkozási szerződés megkötésére

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  24/2020  (I.23.)  határozatával  elfogadott  Integrált  Területi
Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának szándéka a Terület-  és Településfejlesztési  Operatív  Program (továbbiakban:  TOP)
prioritásaként a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent nevezett pályázati felhívásra benyújtott támogatási
kérelme kedvező támogatásban részesült. TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a
Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztés c. projekt megvalósítása érdekében a Mondbach
kúria  funkcionális  koncepciója  kialakítása érdekében  szükségessé  vált  az  épületben tervezett  műszaki
átalakításokhoz  illeszkedő  kiállítás,  kiállítások  digitális  tartalmának  kidolgozása,  az  ehhez  kapcsolódó
design elemek megtervezése.

A  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a
Baracsi  úti  Arborétum  fejlesztése  c.  projekt   megvalósítása  érdekében  kiállítás  digitális  tartalmának
kidolgozására  és  kiállítási  grafika,  design  feladatok  ellátása  tárgyban  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft  a
közfeladatellátási szerződésében foglaltaknak megfelelően lefolytatta a beszerzési eljárást. 
A beérkezett ajánlatok összesítőjét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot az Aera Property & Destination Kft. (2051 Biatrobágy,
Biai Gáspár u. 36.) nyújtotta, nettó 14 900 000 Ft, bruttó 18 923 000 Ft-os ajánlati áron.  

A  felmerülő  költségek  a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezettek,  így  azokra  a  támogatás
fedezetet biztosít.

A feladat ellátására irányuló „interaktív kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási  grafika és
design feladatok  ellátása”  tárgyú vállalkozási  szerződés tervezetét  jelen előterjesztés  2.  sz.  melléklete
tartalmazza. 

A szerződés nettó 14 900 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 18 923 000 Ft megbízási díjának fedezetet a 2021. évi
költségvetés 5.b melléklet/ …. Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka felhalmozási
tartalék  előirányzat  sora  biztosítja,  mely  sorról  szükséges  átcsoportosítani  az  5.  melléklet/….  TOP
Programok/3.dologi kiadások "TOP-6-1-4-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a
Baracsi  úti  Arborétum  fejlesztése"  –  Kiállítás  digitális  tartalmának  kidolgozása,  kiállításgrafika,  desing
sorára.

Dunaújváros, 2021. február 05.

Tisztelettel:

Szabó Imre 
osztályvezető

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Jegyzőkönyv ajánlatok értékeléséről
2.sz. melléklet : Vállalkozási szerződés tervezete



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata  

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában
és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartal-
mának kidolgozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerző-

dés megkötéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület
hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, hogy a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 
azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése” c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátása tárgyban az Aera Property & Destination Kft.-vel kötni 
kívánt szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A szerződés tárgya: „a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú című projekt keretében a 
Mondbach kúriában tervezett Interaktív kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási 
grafika és design feladatok ellátása”

2. Az 1. pontban nevezett vállalkozási szerződés díjának fedezete, azaz 18.923.000 Ft rendelkezésre 
áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az 5.melléklet/…
TOP programok/3.dologi kiadások/”TOP-6.1.4-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach 
kúriában és a Baracsi úti arborétum fejlesztése” – Kiállítás digitális tartalmának kidolgozása, 
kiállításgrafika, desing soron az 5.b.melléklet/….Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség 
tartaléka felhalmozási tartalék előirányzat soráról történő átcsoportosítás útján.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában 
vállalt kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  megbízási  szerződést
terjessze be aláírásra.  
 
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításáért: 

a jegyző
 -  a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2021. március 16.

Dunaújváros, 2020. február 05.   

Pintér Tamás
polgármester








