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Tisztelt Közgyűlés!
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 kódszámon
támogatásban részesített „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása
céljából” című projekt keretében az installációra és eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési
eljárás eredményeként 2014. december 2-án aláírásra kerültek a „Debrecen és a világ”, valamint a
„Régészeti terem” című, vonatkozó vállalkozási szerződések, melyek teljesítési határideje 2015.
április 15.
Ezen munkálatok elvégzéséhez DMJV Önkormányzata 2015 januárjában 92.063.452 Ft összegű
többlettámogatásban részesült a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § alapján történő
forrásemelésnek köszönhetően.
A projekt keretében megvalósuló „Debrecen és a világ” kiállítás installációjának fogadásához
azonban szükségessé vált a meglévő műszaki rendszerek átalakítása, mely két ütemre került
megbontásra, 2014. évben és 2015. évben indítandó munkálatokra.
Az I. ütemben megvalósuló műszaki tartalom kivitelezése folyamatban van, a tervezett befejezés
2015. március 5.
Az installáció fogadásához szükséges műszaki átalakítások II. ütemének megvalósítására eredetileg
az installációs munkák elvégzését követően került volna sor, azonban műszaki okok miatt (bizonyos
munkálatok elvégzése párhuzamosan kell, hogy megtörténjen az installáció kiépítése és a II. ütem
megvalósítása kapcsán) szükséges minél előbb indítani a II. ütemben tervezett tartalom
megvalósítását.
A tervezői költségvetés szerint a II. ütem kivitelezési költsége bruttó 55.344.605 ,-Ft, mely a projekt
sikeres megvalósításához feltétlenül szükséges.
A II. ütem közbeszerzési eljárásának megindításához - a szoros határidők miatt és a pályázatban
vállalt feladat teljes körű megvalósíthatósága érdekében - nem lehet megvárni az önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének megalkotását. A közbeszerzési eljárás megindítása ugyanis az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. § (1)
bekezdése értelmében kötelezettség-vállalásnak minősül, ezért a szükséges költségvetési fedezet
biztosításáról már most döntenie kell a Közgyűlésnek azzal, hogy a határozati javaslatban rögzített
kiadási előirányzat összegét be kell tervezni az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
1./ kötelezettséget vállal bruttó 55.344.605,-Ft összegű többlet forrás biztosítására az ÉAOP2.1.1/C-2f-2009-0007 kódszámú „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének
bemutatása céljából” című projekt megvalósítása keretében a „Debrecen és a világ” kiállításhoz
kapcsolódó műszaki átalakítás kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti többlet forrást Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

a 2015. évi költségvetés tervezése
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. január 20.

Dr. Papp László
polgármester

