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Tisztelt Képviselő-testület!

1. A volt TSZ műhelyek területe

A  korábbi  TSZ  műhelyek  területéhez  kapcsolódóan  aláírt  támogatási  szerződéssel
rendelkezünk a TOP - Turisztikai és a TOP- Barnamező I. ütem pályázatok vonatkozásában.
Ezek  összköltsége  600  millió  Ft,  amelyből  123  millió  Ft  a  Pannonhalma  és  Térsége
Fejlesztéséért Alapítvány által megvalósított Csapdaház költsége a volt szolgabírói házban.

A TOP - Barnamező II. ütem pályázatunk elutasításra, majd átdolgozást követően (bortárolót
érintő  fejlesztések  kikerültek  belőle,  összköltség  248 millió  Ft-ra  csökkent)  augusztusban
ismételten benyújtásra került,  ennek lezajlott  a hiánypótlása,  reményeink szerint még idén
döntés születik róla.

A  TSZ  műhelyek  felújítása  a  támogatási  szerződéssel  rendelkező  projektekből  is
megkezdhető, de a végleges állapot eléréséhez szükséges, hogy az elbírálás alatt lévő TOP -
Barnamező II. ütem is támogatásban részesüljön.

A közbeszerzés  feltétele,  hogy  a  két  ingatlan  összevonásra  és  önkormányzati  tulajdonba
kerüljön!

A Pannonhalma  Városfejlesztő  Kft.  a  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására  3  árajánlatos
beszerzést folytatott le, amely alapján a 3 projekt esetében a műszaki ellenőrzés költsége nettó
6 millió Ft lesz. A szerződéskötés folyamatban van.

November során 3 árajánlatos beszerzést írunk ki a közbeszerzési feladatok ellátására.

Amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzés sikeresen zárul 2018 márciusáig, tartható a



2019  márciusára tervezett műszaki átadás.

A volt  TSZ műhelyek ingatlan esetében a  korábbi  műszaki  tervek Főépítész  úr  javaslatai
alapján  átdolgozásra  kerülnek,  az  engedélyes  és  kiviteli  tervek  2017  decemberében
elkészülnek, ezt követően a Pannonhalma Városfejlesztő Kft. még 2017 decemberében kiírja
a  kivitelezői  kiválasztására,  és  kiállítás  kiépítésére  irányuló  közbeszerzést.  Az  áttervezés
következtében  a  fogadóépület  előre  került  a  vendéglátóhely  mellé,  hogy  kedvezőbb
térszerkezet alakuljon ki, és a parkolási funkciók kevésbé jelenjenek meg.



2. Gesztenyés Horog
Az apátsággal közösen benyújtott GINOP- világörökség pályázatunk támogatásban részesült,
ennek  keretében  jelenleg  95  millió  Ft-os,  későbbiekben  98  millió  Ft-ra  módosuló
összköltségből  a  terület  alapközműveinek  kiépítése  történhet  meg  2018.  folyamán
(Gesztenyés Horog I. ütem). Az erre vonatkozó támogatási szerződést novemberben írjuk alá.



A vízi és villanyközművek 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.

Következő  lépésben  2017  októberében  a  Pannonhalma  Városfejlesztő  Kft.  3  árajánlatos
beszerzést  fog  lebonyolítani  a  közterületi  tervek  (Gesztenyés  Horog  II.  ütem)  és  a
gyengeáramú rendszer terveinek elkészítésére. 

A Gesztenyés  Horog II.  ütem vonatkozásában egyedi  kormánydöntésben kérünk forrást  a
megvalósításhoz, ennek hiányban a kivitelezés ideje jelenleg nem prognosztizálható.

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.

4. 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

 korábbiakkal ellentétben a Tourinform feladatai nem a TDM egyesülethez, hanem a
városfejlesztőhöz kerülnek átszervezésre

 a cég könyvelését részfoglalkoztatásban saját könyvelővel kívánjuk megoldani

 a cég döntési és ellenőrzési mechanizmusait teljes egészében újra kell gondolni, és
hatékonnyá tenni

 új beszerzési, közbeszerzési szabályzat készül
1. a fenti átalakítások költségeinek biztosításáról megállapodás kötése önkormányzat és a

Pannonhalma városfejlesztő Kft. közt.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak sze-
rint elfogadja a TOP forrásból megvalósuló fejlesztések jelenlegi állásáról szóló beszámolót.
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