Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.
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 1. számú módosítására

Előadó:
Előkészítő:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző

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

2021.08.25.
2021.08.25.
2021.08.25.

A napirendi pont rövid tartalma: Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében interaktív kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és design feladatok ellátása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása. A
szerződésmódosítás a teljesítés határidejét és a számlázás átütemezését érinti, valamint plusz 20 óra tervező művezetés vállalását. A módosításoknak pénzügyi vonatkozása nincs.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Héring Regina
Ügyintéző aláírása: Héring Regina sk.

Iktatószám: 2822-14/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Osztályvezető aláírása: Petrovickijné dr. Angerer

Ildikó 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: Hajgató Zita sk.
Leadás dátuma: 2021.08.17
Ellenőrzés dátuma: 2021.08.17
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Molnár Attila sk.
Leadás dátuma: 2021.08.16.
Ellenőrzés dátuma: 2021.08.16.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

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 1. számú módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
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 feladat ellátására irányuló „interaktív kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási
grafika és design feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésre került 3. a
127/2021 (II.18) közgyűlési határozata alapján.
A Mondbach kúria Interaktív kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és
design feladatok ellátása kapcsán a vállalkozó által előterjesztett és Megrendelő által elfogadott Rosti Pál emlékének őrzését szolgáló koncepció kapcsán, a Nemzeti Múzeum és egy a
múzeummal már kapcsolatban álló – a Rosti emlékanyag digitális anyagával előzetes engedéllyel
rendelkező Egyesület egyeztetései nem jutottak eredményre, így a feladat központi elképzelése
vált bizonytalanná.
A Megrendelő Önkormányzat nem tudta érdemben a szakmai vitát megoldani, ezért jelen
helyzetben a Nemzeti Múzeum képviselője egy személyes helyszíni egyeztetést tesz lehetővé a
nyári szabadságolás lejártát követően, amennyiben ezen egyeztetésen sem sikerül áthidalni az
Egyesület által jelzett szakmai fenntartásokat úgy új koncepció kidolgozására van szükség.
Jelen módosítás biztosításával vállalkozó megkezdi a második lehetséges koncepció
előkészítését is, azonban mivel a feladat kétfelé ágazik augusztus hónapban – ezért az eredeti
határidő szerinti teljesítésre nincs mód, illetve, ha Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Vállalkozó nem kap szakmai támogatást és elfogadást a Nemzeti Múzeumtól,
úgy a szerződés a jelen koncepció kidolgozásával és végrehajtásával ellehetetlenül.
A fent felsorolt tényezők teszik szükségessé a vállalkozási szerződés 1. számú módosítását.
A módosítás kiterjed:
- A szerződés 3.pontja szerinti teljesítési határidő 2021. augusztus 31-ről 2021. október
31-re történő módosítására, illetve,
- a vállalkozó vállalja, hogy a módosított teljesítési határidőn túlmenően a kivitelezés idején
rendelkezésre áll és tervezői művezetést vállal 20 órában, melyre vonatkozóan vállalkozói
díjban nem részesül.
- A szerződés 5.pontja szerinti vállalkozási díj fizetési ütemezésére. Az eredeti vállalkozási
szerződés szerint a vállalkozó jogosult egy előlegszámla, egy részszámla és egy
végszámla kiállítására. A módosított ütemezés szerint pedig egy előlegszámla, két
részszámla és egy végszámla kiállítására lesz jogosult.
A vállalkozási szerződés1. számú módosításában foglaltaknak többletköltséggel járó anyagi
vonzata nincs.

A vállalkozási díj végösszege az eredeti vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest nem
változik.
Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság az előterjesztést
2021. augusztus ....-i rendkívüli ülésén tárgyalja
A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

Mellékletek:
1.sz. melléklet:
2.sz. melléklet :

Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés 1.számú módosításának tervezete

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
………/2021. (VIII.26.). számú 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 tartalmának kidolgozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására
irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése rögzíti, hogy a
127/2021 (II.18) sorszámú határozata alapján megkötésre került a TOP-6.1.4-16-DU12018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti
Arborétum fejlesztés c. projekt megvalósítása érdekében „interaktív kiállítás vizuális
koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és design feladatok ellátása” tárgyú
vállalkozási szerződés az Aera Property & Destination Kft.-vel 2021. február 22.-én.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a TOP-6.1.4-16DU1-2018-00001 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 megkötött szerződés 1. számú módosításához.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése rögzíti, hogy jelen
módosítás biztosításával vállalkozó megkezdi a második lehetséges koncepció
előkészítését is, azonban mivel a feladat kétfelé ágazik augusztus hónapban – ezért az
eredeti határidő szerinti teljesítésre nincs mód, illetve, ha Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Vállalkozó nem kap szakmai támogatást és elfogadást a Nemzeti
Múzeumtól, úgy a szerződés a jelen koncepció kidolgozásával és végrehajtásával
ellehetetlenül.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosítási tervezetét elfogadja és
hozzájárul a szerződés megkötéséhez.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az Aera Property & Destination Kft.-vel
történő vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

-

Határidő:
a határozat közlésére: 2021. augusztus 31.
a szerződés aláírására: 2021. szeptember 27.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

Szántó Péter sk.
Oktatási, Kulturális és
Társadalmi Kapcsolati
Bizottság elnöke

