
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű állami
beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos döntések

meghozatalára

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

Előkészítő: Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.19.
a Pénzügyi bizottság 2017.04.19.
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával döntött az Intercisa Múzeum
áthelyezéséről.  2016.  2.  felében Dunaújváros  MJV Önkormányzata  létrehozta  a Vasmű u.  41.
Irodaház  Kft.  projektirodát  a  TOP  és  a  Modern  Városok  Programban  szereplő  projektek
lebonyolítására. A támogatói okiratot még nem kaptuk meg, ezért beruházás megalapozásához
szükséges tanulmányok elkészítéséhez szükséges az előzetesen a költségek biztosítása. 

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

Iktatószám: 11807/2017

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Kárgli Rita sk. Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

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: Dudás Pálné sk
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2017.04.13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017.04.13. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű állami
beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos döntések

meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  az  1394/2016.  (VII.21.)  Korm.  határozatával  döntött  az  Intercisa  Múzeum
áthelyezéséről,  melyet  TOP  forrásból  fogunk  finanszírozni.  2016.  2.  felében  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata létrehozta a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  projektirodát  a TOP és a Modern Városok
Programban szereplő projektek lebonyolítására. 

A Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériummal  2017.  április  4-én  egyeztetés  történt  az  Intercisa  Múzeum
áthelyezésével kapcsolatban. Az egyeztetésen az NFM és EMMI részéről több múzeum szakmai kérdés
merült fel a múzeum költöztetésével kapcsolatban:
- turisztikai hatástanulmány készítése a múzeum mindkét helyszínére (Városháza tér és Mondbach-kúria
telke)
- hiányzik a múzeumköltöztetési programterv és költségvetés
- az új állandó kiállítás megvalósítási terve és forrásigénye sincs még kidolgozva
-  nem  ismert  az  új  befogadó  múzeum  szakmai  kiépítésére  vonatkozó  előkészítő  programterv  és
költségvetés.

A turisztikai projekteket Vasmű u. 41. Irodaház Kft. bonyolítja le, ezért a múzeumköltöztetés költségeivel
és programtervével kapcsolatos hatástanulmányt is ők készítik el. Mivel a támogató okiratot még nem
kaptuk  meg,  ezért  a  tanulmány  elkészítéséhez  szükséges  előzetesen  a  költségek  biztosítása.  A
tanulmány költsége kb. 2,5 millió Ft.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  és  az  Oktatási,  kulturális,
ifjúsági és sportbizottság is 2017. április 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. (IV.21.) határozata
a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű beruházás

előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.
készíttesse  el  a  Modern  Városok  Program  keretében  az  „Intercisa  Múzeum” elnevezésű  beruházás
turisztikai hatástanulmányát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a határozat 1. pontjában
meghatározott feladattal kapcsolatos további döntések meghozatalára és a tárgyban keletkező 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

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. május 31.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester  figyelmét arra,  hogy utólagos
tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladathoz szükséges fedezetet az
Önkormányzat előfinanszírozza 2,5 millió Ft + ÁFA értékben, mindösszesen 3.175.000 Ft értékben a 2017.
évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 23.3. TOP-Programok dologi 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.

Dunaújváros, 2017. április 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


