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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A DEÁKHÁZ BŐVÍTÉSÉVEL FOLYTATÓDIK A KLÍMATÖRTÉNETI MÚZEUM ÉPÍTÉSE (II.ÜTEM)

Októberben indult azaz összetett projekt, amely a Deák-ház felújítását és egy klímatörténeti
múzeum kialakítását is tartalmazza. A beruházás újabb mérföldkövéhez ért. Második ütemben
kezdődik Klímatörténeti Múzeum építése a Deák–ház bővítésével. A teljes beruházás közel 400
millió forint európai uniós pályázati támogatással valósul meg.
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása után 2014. december 12-én 9:00 órakor kerül sor a
szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A pályázat keretében 393.465.773 forint támogatást nyert az önkormányzat a magyar államtól és az
Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjától. A klímacentrumnak otthont adó Deák-ház felújítására
évek óta kereste a pályázati forrást az önkormányzat. Az állagmegóvás miatt néhány éve alulról
szigetelték az épületet és megtörtént a felújításhoz szükséges régészeti feltáró munka is. A tervek
szerint a megújuló Deák-házban a Szeniczey család hagyatékának és Deák Ferenc emlékének
köszönhetően egy kiegyezés kori lakásbelsőt, egy szalont, egy szobát, illetve egy konyhát is
kialakítanak. A padlásra, az emeleti kiállítótérbe kerül a Duna témáját és Paks mezővárosi történetét
bemutató kiállítás, a jelenlegi gazdasági épületben római kori terem lesz, itt mutatják be a
világörökség címre jelölt Lussonium római erőd és a paksi régió nemzetközileg is jegyzett régészeti
leleteit. A régi postaállomás épületében a Paksi Városi Múzeum időszaki kiállításai számára
alakítanak ki helyet.
Emellett klímacentrum is épül: a tervek szerint a modern, futurisztikus épülettömeg a hagyományos
paksi városképben egy új, erősen meghatározó épülettömb lesz, a 100 méter magasságú paksi
löszfalon megmutatkozó elmúlt évszázadok klímatörténet vonultatja fel rendhagyó interaktív
foglalkozásokkal. Tématartalma hazai és nemzetközi szinten is újdonságnak számít. Az egykori Mádi(majd Cseh- és Vigyázó-) kúria, ma a Paksi Városi Múzeum épületében pedig Látványraktár néven
örökségraktárt és tudásbázist alakítanak ki. A projekt összköltsége 900 millió forint, a
megvalósításhoz szükséges 500 millió forintot a város biztosítja.
Nyertes ajánlattevő/Kivitelező:

Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (7025 Bölcske,
Vasút u. 0690/32 hrsz.)

Aláírók a Kivitelező részéről:

Ifj. Varga Lajos ügyvezető

Kivitelezői díj: nettó 130.379.724,- Ft
A támogatás szempontjából a kivitelezői díjnak elszámolható költség mértékéig 100 %-a EU és
költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása
teljes egészében önerő. A kivitelezési munkáknak úgy kell befejeződniük, hogy legkésőbb 2015.
április 30-ig meg lehessen kezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárást.

