
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.

Javaslat 
az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés megkötésére 

El  őadó:   Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnöke
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke

El  őkészítő:   Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.10.20.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.10.20.
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 2021.10.20.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2021.10.20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”   című
projekt  megvalósítása  érdekében  az  AAPRIL  Kommunikációs  Kft-vel  kiállítástervezési
feladatok  ellátására  kötendő  vállalkozási  szerződés  véleményezésére  és  elfogadására
irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: 3350-9/2021
Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma:25/544-182
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 
az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés megkötésére 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata turisztikai célú fejlesztési forrást nyert el a
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”   című  projekt
megvalósítására. A  fejlesztés  célja  a  múzeum  turisztikai  vonzerejének  növelése,  a
látogatószám emelése, valamint a múzeumi tartózkodási idő elnyújtása. Ennek elősegítése
érdekében a belső udvar lefedésével  és a földszinti  helyiségek részleges átépítésével  új
kiállítóterek,  vizesblokkok  létrehozására,  valamint  a  földszinti  terek  akadálymentes
megközelíthetőségének kialakítására kerül sor. 

Az így kialakított fedett kiállító- és rendezvényterekben a múzeumi látogatói élmény előtérbe
helyezése az elsődleges cél, ezért a tervezett kiállítás digitális tartalmának kidolgozásával és
kiállítási  grafika,  design  feladatainak  ellátásával  ilyen  irányú  szakértelemmel  rendelkező
vállalkozó megbízása szükséges.

A Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  mint  konzorciumi partner Dunaújváros  Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében eljárva beszerzési eljárást folytatott le, melynek erdményeképpen
javasolja  a  szerződés  legkedvezőbb  ajánlattevővel  történő  megkötését.  A  beérkezett  és
azonos  szakmai,  formai  tartalommal  rendelkező  ajánlatok  közül  a  legkedvezőbbet  az
AAPRIL Kommunikációs Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.) nyújtotta be.
(1. számú melléklet)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a 13. melléklet
23.4.2  TOP-6.1.4-2  Múzeum  fejlesztése  műszaki  tevékenység,  tervek,  kivitelezés  sorrol
átcsoportosítással a szerződés fedezetének biztosításához szükséges összeg rendelkezésre
áll.

A projekt megvalósítása érdekében az előterjesztés 2. számú mellékletét képező vállalkozási
szerződést javasoljuk megkötni a legkedvezőbb ajánlattevővel.

Bizottsági vélemények:
A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság, az  Oktatási,  Kulturális és Társadalmi Kapcsolati  Bizottság, valamint az
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2021.10.20-i ülésén tárgyalja. 

A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Javaslat melléklete:
1. számú melléklet: Jegyzőkönyv ajánlatok értékeléséről
2. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet – AAPRIL Kommunikációs Kft.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2021. (X.21.) határozata 

az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló 
szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00002  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”   projekt  megvalósítása  érdekében  az
AAPRIL  Kommunikációs  Kft.-vel  kötendő,   az  Intercisa  Múzeumban  megvalósítani
tervezett  új  kiállítás  digitális  tartalmának  kidolgozását  és  kiállítási  grafika,  design
feladatok ellátását  célzó vállalkozási szerződés hozzá benyújtott  tervezetét elfogadja,
annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  1.  pontban  szereplő  szerződés
bruttó 10 795 000,- Ft vállalkozási díjára fedezetet biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021
(II.18.)  rendelet  13.  melléklet  23.4.2  TOP-6.1.4-2  Múzeum  fejlesztése  műszaki
tevékenység, tervek, kivitelezés sorról a 7. melléklet 22.2 TOP Programok / 3. dologi
kiadások  6.1.4-16-DU1-2018-00002  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  sorra  történő
átcsoportosítással.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  vállalkozási  szerződést
aláírja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt,
hogy a határozat 2. pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetési  rendeletének  következő
módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:

 a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és pályázati osztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításásáért

a jegyző
-  a  költségvetési  rendelet  módosításásában  való  közreműködésért,  és  a
kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



Határidő:

- a kötelezettségvállalás teljesítésére: 
2021. november 5.

 - a rendelet módosítására: 
 a költségvetési rendelet soron következő módosításának idő-
pontja

- a határozat közlésére: 
2021. október 28.

 

Dunaújváros, 2021. október 21.

  

Tóth Kálmán sk.

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.

az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke

Szántó Péter sk.

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati
bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás sk.

az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság elnöke








