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Tisztelt Képviselő-testület!

1. Beszámoló a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló projektek jelenlegi állásáról

1.1. TSZ műhelyek területe

A  korábbi  TSZ  műhelyek  területéhez  kapcsolódóan  aláírt  támogatási  szerződéssel
rendelkezünk az alábbi projektekre:

 TOP – Turisztika: összköltsége 300 millió Ft, amelyből 123 millió Ft a Pannonhalma
és Térsége  Fejlesztéséért  Alapítvány által  megvalósított  Csapdaház  költsége  a  volt
szolgabírói házban.

 TOP- Barnamező I. ütem: összköltsége 300 millió Ft
 TOP- Barnamező II. ütem: összköltsége 248 millió Ft

A TSZ műhelyek területén a 3 pályázatból megvalósítandó fejlesztések:
 Turisztikai kiállítótér létesítése meglévő épületben és új kereskedelmi és fogadó épület

építése
 100 adagos vendéglátóhely létesítése meglévő épületben
 Kerékpáros műhely és parkolók építése, terület rendezése 

A  megvalósítandó  fejlesztések  engedélyezési  terve  elkészült,  az  engedélyezére  történő
benyújtás feltétele, hogy a földhivatali nyilvántartásban az érintett ingatlanok 1 hrsz-ra történő
összevonása megtörténjen, az eljárás folyamatban van.
A műszaki ellenőrzésre és a közbeszerzésre a vállalkozási szerződések aláírásra kerültek, a
kötelező nyilvánosság tevékenységeinek beszerzése jelenleg zajlik.
A kiállítótér  esetében  a  megfelelő  látogatói  élményhez  szükséges  a  kiviteli  terv  mellett
részletes  belsőépítészeti  terv  elkészítése  is,  az  erre  vonatkozó ajánlatkérés  jelenleg  zajlik,
ennek költsége nem szerepelt az eredeti költségvetésben.
A jogerős építési engedélyek birtokában indulhatnak el a közbeszerzések. A Közreműködő
Szervezettel  folyamatban  lévő  egyeztetések  alapján  várhatóan  az  alábbi  közbeszerzések
kiírására kerül sor:

 Építési  közbeszerzés  a  kiállítótér,  kerékpáros  műhely,  közterületek  rendezése
elemekre, meghívásos eljárásrendben



 Koncessziós  építés  és  üzemeltetés  a  vendéglátóhely  vonatkozásában,  nyílt
eljárásrendben

 A turisztikai  kiállítótér  berendezése  (makettek,  installációk,  AR/VR  tartalmak)  –
szolgáltatás beszerzése nyílt eljárásrendben

 Elektromos kerékpárok beszerzése nyílt eljárásrendben

Amennyiben a Közreműködő Szervezet jóváhagyja a fenti  közbeszerzéseket,  azok február
hónapban  elindulhatnak,  és  reálisan  a  projektek  befejezhetők  a  tervezett  2019  márciusi
időpontig.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet úgy ítéli meg, hogy az építési és a koncessziós építési
közbeszerzés egybeszámítandó, abban az esetben a közbeszerzés ex ante ellenőrzés alá esik,
ennek időigénye jelenleg nem prognosztizálható, de ebben az esetben várhatóan nem tartható
a tervezett befejezési időpont.

1.2. Gesztenyés Horog

Az apátsággal közösen benyújtott GINOP- világörökség pályázatunk támogatási szerződése
aláírásra került,  ennek keretében 95 millió Ft-os összköltséggel a terület alapközműveinek
kiépítése történhet meg 2018 folyamán (Gesztenyés Horog I. ütem).  

A vízi és villanyközművek, valamint a gyengeáramú közművek megtervezését a Pannonhalma
Városfejlesztő  Kft.  rendelte  meg  a  projektelőkészítési  feladatok  keretében,  ezek
engedélyeztetésre  történő  benyújtásának  feltétele,  hogy  egy  közterületi  tervben  pontosan
meghatározásra  kerüljenek  az  egyes  kiállások,  illetve  az  érintett  tulajdonosok
hozzájárulásukat adják a közművek kiépítéséhez.

Ennek érdekében a Pannonhalma Városfejlesztő Kft. 3 árajánlatos beszerzést bonyolított le a
közterületi  tervek (Gesztenyés  Horog II.  ütem) elkészítésére.  A legalacsonyabb beérkezett
árajánlat  nettó  4 800 000  Ft  +  Áfa.  A terv  elkészítésére  a  pályázat  nem nyújt  fedezetet,
azonban  a  megfelelő  minőségű  műszaki  tartalom  kialakítása  indokolná  a  szerződés
megkötését.



1.3. Pannonhalma Foglalkoztatási Paktum

A foglalkoztatási paktum keretében a Járóbeteg Központban elindult a munkaerőpiaci tanács-
adás tevékenység, ennek keretében a Szent Márton Járóbeteg központban egy pszichológus és
egy munkaerőpiaci tanácsadó került alkalmazásra. A célcsoportnak nyújtandó pénzügyi támo-
gatások folyósításának technikai akadálya, hogy a 2017.06.30-án benyújtott, az Irányító Ható-
ság által 2017.11.30-án részben elfogadott támogatási szerződés módosítással kapcsolatban
2017.11.30-án kifogással éltünk (az IH által a TSZ módosításban előírt költségátcsoportosítás
ellentmond a pályázati útmutatónak). A kifogásról még nem született döntés, annak elbírálásá-
ig nem lehetséges a célcsoport számára támogatást nyújtani. Az IH további késlekedése veszé-
lyezteti a projekt határidőre, a Támogatási Szerződés szerinti 2018.11.30-ig történő megvaló-
sítását.

2. Pannonhalma Városfejlesztő Kft.

A Pannonhalma  Városfejlesztő  Kft.,  amely  a  Pannonhalma  Sport  és  Kultúráért  Kft.-ből
alakult át, számos nagy volumenű fejlesztés projektgazdája lesz a következő időszakban. Az
új feladathoz szükséges igazítani a cég működési környezetét, ennek keretében:

 Megbízási  szerződéssel  november  hónaptól  pályázati  pénzügyest  foglalkoztatunk  a
cégben

 A cég könyvelését részfoglalkoztatásban saját könyvelővel végezteti januártól
 A Tourinform feladatai a városfejlesztőhöz kerülnek átszervezésre, ennek keretében a

Tourinform iroda eddigi működési költsége is a Városfejlesztő Kft-t fogja terhelni.
 A TSZ műhelyek projekt elkészültét követően a cég foglalkoztatotti létszámát legalább

5 fővel bővíteni szükséges
 A cég döntési és ellenőrzési mechanizmusait teljes egészében újra kell gondolni, és

hatékonnyá tenni
 Új beszerzési, közbeszerzési szabályzatot kell készíteni a cégre

A fenti átalakítások alapján rövid és középtávú üzleti tervet szükséges készíteni a cégre,
amely  alapját  képezheti  az  önkormányzat  és  a  Pannonhalma  városfejlesztő  Kft  közti
feladatellátási  szerződésnek,  és  a  működéshez  szükséges  források  biztosításáról  is
rendelkezhet.

3. PANNONHLMA XXI! fejlesztési programcsomag

A 2017. november 7-ei képviselő testületi ülésen jóváhagyásra került a PANNONHALMA
XXI! projektcsomag célrendszere. A fejlesztési elképzelések finanszírozásával kapcsolatban
azóta  lezajlott  egyeztetések  alapján  a  3  évre  tervezett,  5  milliárd  Ft  összköltségű
programcsomagból az alábbi elemek finanszírozására van remény 2018 során:

 Gesztenyés Horog fejlesztés II. ütem
 TSZ műhelyek területén tervezett fejlesztésekhez már megítélt pályázati támogatások

mellé kiegészítő forrás, figyelemmel az építőipari árakban bekövetkezett változásokra
a pályázatok benyújtása óta eltelt időszakban

 Új városközponti tér kialakítása a Bortároló- Magtár tömbben



A fenti 3 projektelem egyedi kormánydöntésre előkészítése, valamint a PANNONHALMA
XXI! projektcsomag további elemeinek kidolgozása kapcsán az önkormányzat 3 árajánlatos
beszerzést folytatott le. A beérkezett legalacsonyabb ajánlat nettó 11 millió Ft összegű.

4. Beszámoló  a  pályázatok  kapcsán  elvégzett  előkészítési  és  megvalósítási
feladatokról az önkormányzat és a hivatali dolgozók részéről, valamint az azok
kapcsán elszámolt költségekről, bevételekről

Az  egyes  projektek  előkészítésében  és  megvalósításában  a  hivatal  és  az  önkormányzat
dolgozói  vettek részt,  áldozatos  munkájuknak köszönhetően az önkormányzat,  a  járóbeteg
központ és a városfejlesztő társaság az alábbi bevételekre tett szert, illetve alábbi költségeit
tudja elszámolni.

Projekt Elvégzett tevékenység Elszámolt költség (Ft)
Barnamező I. ütem Projektelőkészítés - bér 9 500 000
Barnamező I. ütem Projektmenedzsment - bér 7 500 000
Barnamező II. ütem Projektelőkészítés - bér 5 000 000
Barnamező II. ütem Projektmenedzsment - bér 5 000 000
ASP projekt Adattisztítás, Migráció - bér 3 430 000
Foglalkoztatási paktum Járóbeteg  központ  szakmai

közreműködők bérköltsége –
bér

10 032 973

Foglalkoztatási paktum Városfejlesztő  Kft.  szakmai
szolgáltatásai – megbízási díj

nettó 4 080 000 Ft

Foglalkoztatási paktum Szakmai vezető – bér 2 300 000

Kovács Tamás, az önkormányzat alkalmazásában álló településfejlesztési szakértő munkakörű
alkalmazott munkaszerződésének 3. pontja 2018.04.01-től az alábbiak szerint módosul:

A Munkavállaló alapbére havi bruttó 280.000.- Ft azaz kettőszáznyolcvanezer forint.

A  Munkáltató  a  Munkavállaló  munkabérét  a  jelen  munkaszerződésben  megjelölt
bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.

Pannonhalma, 2018. január 23.

Kovács Tamás
  Városfejlesztési referens


