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Tárgy: Ajánlattétel a ,'ToP-1.1.3-15-TL1-201ó-00004 kődszÍmú Agrárlogisztikai központ
kialakítása Bátaszéken'' című projekthez előírt régészeti feladatellátásra vonatkozóan.

Tisztelt Polgármester Úr!

A2018. április I2-én megküldött,v2008-4l2018 iktatószámu ajánlattételi felhívására
véiaszolva a 6812018. (rV.9.) Konn. rendelet alapján a Bátaszék 6112l he|yrajzi számon
létesítendő agrárlogisztikai központ teniletén a szakhatóság To-04D/40l392-2l20l8
iktatószámú állásfoglalásában előírt örökségvédelmi tevékenység kapcsán a régészeti
feladatellátásra jogosult területileg illetékes Wosinsky Mór Megyei Múzeum nevében
vázolom az e|járás menetét' illetve az alábbl ínajánlatot teszem.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala mint örökségvédelmi
hatóság által To-04Dl40l392-2l20I8 iktatószámú kiadott szakhatósági állásfoglalásában a
tervezett agrárlogisztikai központ épületének alapozási területén a kivite1ezést megelőzően
teljes felületimegelőző feltarást írt elő.

A megelőző régészeti feltarást a kivitelezést megelőzően kell elvégezni, amelynek
feltétele jogerős ásatási engedély megléte. Az ásatási engedélyt a feltárást végző múzeum
szerzj be, amelyhez sziikséges benyújtandó clokumentum a beruházó kivite|ező és a mÚtzeum
közti, a feltarásra vonatkozó szerződés. Az engedélyezési folyamat előre láthatólag mintegy
1-1,5 hónap, ezt követően kezdheti el a beruházőkivítelező a megelőző feltarásra kerülő
terület régészeti felügyelet melletti lehumuszolását. A humuszolással, gépi nyeséssel
párhuzamosan a múzeum munkatarsai elvégzik a lehumuszolt terület kézi nyesését' illetve
elkezdik_a régészeti bontómunkát. A régészeti feltárás, dokumentálás kalkulált időtartama
1.000 m2-enként 15 régészeti bontómunkára alkalmas munkanap (68120l'8. GV.9.) Korm.
rendelet 25. $), ami az előkerüiő régészetijelenségektől fiiggően változhat.

A megelőző feltárás jogszabályban rögzített hatósági íra a 6812018. GV.9.) Korm.
rendelet 8. mellékletének 34. és 35. sora a|ap1án3.150 Ft.lm2+ Áfa. továbbá mind arégészeti
célú, a régészeti jelenségek jelentkezési szintjéig tartó humuszolás, gépi nyesés, valamint a
deponálás, mind pedig a feltárás végeztével a terület kivitelezési tevékenység végzésére való
alkalmassá tétele, esetlegesen szükséges rekultiválása (68/2018. (rV.9.) Korm. rendelet 36. $
(1) bekezdés) a beruházőkivitelező feladata és költsége.

Az örökségvédelmi hatóság a fentebb hivatkozott szakhatósági állásfoglalásában a
tewezett agrérlogisztikai központl'rcz kapcsolódó utak és egyéb közlekedési létesítmények, az
oltővíz tároző, valamint az egyéb talajbolygatással járó tevékenységgel érintett területekre a
kivitelezéssel piírhuzamosan végezhető régészeti megfi gyelést írt elő.



Erre a tevékenységre szintén szerződést kell kötnie a beruházővallkivitelezővel a
feladatellátására jogosult múzeumnak, de mivel eZ nem engedélyköteles, csupán bejelentési
kötelezettség kapcsolódik hozzá, íey a szerződéskötést követően a kivitelezéssel
párhuzamosan' annak üteméhez igazodva végzlk a régész munkatársak. Amennyiben
régészeti koru jelenség kerül elő a szakfelügyelt foldmunka során, azt a megfigyelés
keretében v égzett bontómunkával fel kell tárni, dokumentálni.

A régészeti megfigyelés jogszabályban rögzitett hatósági ira a 6812018. (IV.9.) Korm.
rendelet 8. mellékletének 42. sora alapjén óránként 8.000 Ft.+ Áfa, de legalább 3ó.000 Ft./nap
+ Áfa, a megfigyelés keretéb en végzett régészeti bontás ára a 43 ' sorban területi alapon keruit
meghatározásra, és amegelőző feltáráséhoz hasonlóan 3.150 Ft.lm2 + Áfa.
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