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selő.testü lete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 1580/2011. (x.26.) sztlmllhatttrozatźxal elfogadta Rév8 Zrt-vel
kötendő, a Teleki téri piac építési engeđéIyezési terveinek és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó
megbizźsi szerződést. Rév8 Zrt. szerzódés szerint 2011. decembeľ 31-ig elkészítette a tervdokumentációkat'

A Teleki téri piac elektromos arammaltörténő ę|Iźtźstúloz szükséges az elektromoshźiózat fejlesztése. Az új
energía igéĺy e||éiźtsához szükséges a jelenlegi közcélú hźiőzat fejlesztése az a|źbbiak szeľint: 220 fm I kv-
os kábel fektetése és csatlakozó szekrény létesítése. A 7612011. (x[. 21') NFM rendelet értelében a
csatlakozási pontig az E|osztói engedélyes tulajdonába keľiilő közcélú villamos háIőzatra csatlakozásért a
ľendszerhasznźiőtő| csatlakozási díj kérhető, amely azigénybevett teljesítménnyel és a létesítés költségével
arányos. Fenti rendelet szerint az E|osztői engedélyes tulajdonába kertilő űj htiózat létesítése az ELMU
Hźiő zati Kťt. feladata.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry 10781201,2. (DĹ05') szźtműhattrozatában dontött arról, hogy a
Teleki téri piachoz kapcsolódó elektromos,háIőzat fejlesztéséhez 2 008 332 Ft (nettó 1 929 600 Ft + 78 732
Ft Áfa) osszeget megťlzet az ELM,ĺi-ÉMÁSZ Há|őzati Szolgáltató Kft' részére és egyben fe|hata|mazta a
polgármestert a bővítéshez kapcsolódó megľende|ő és szerződés aláírására.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időporrtja:2013. ápdlis 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Telekĺ téri piac elektľomos háiőzatának fejlesztésével és a tewezői
művezetői feladatok e||átásával kapcsolatos diintések meghozataláľa

A napirendet gwzárt ülésen kell táľgyalru, a döntés elfogadásához egyszerrí/ln'inŐgílgtt
szav azattőbb ség szfü séges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi x
Irumánszo|gá|tatásĺ Bĺzottság véleményezi -

Határozati iavas|at abizottság számźra: A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság / Humánszolgáltatási
Bizottsás iavasolia a Képviselő.testiiletnek az e|őteiesztés megtárg\]alźLsát.



Csat|akozási díj módosítása

A Varosfejlesztési és_-FőépítésziLJgyosná|y'a'megrendęlőt elkészítette és megktildte azELMÍj-ÉnĺÁsz
Hźiőzati Szolgáltató Kft. részére. Az EL]\dŰ -Étvĺĺsz Há|őzati Szo|gáItatő Kft. által megktĺldött Há|őzat

-l-éJ99ítési 
Megállapodas azonban az éita\uk megajánlott , az eredetí|eg1ľogadott bruttó z ďoa szz Ft (nettó

1929600 Ft + 73 732-Ft Áĺa; aĺ3tol eltérően Ĺ.tto 245O5g2 Ft (nettó 1gzgaooFt+ szďó;;Fiař;j
összegű csatlakozási díjat tartalmazott. A ]efolĽ"tďl' egyeztetések sorián megállapításra került, hogy aźeredetileg kiállított ajánlaton az ELMĹj-Éľ,ĺÁsz rĺarciátl Szolgáltató rft. tŹvesen hintette ĺa uZ'^ri
mértékét, mivel csak a nettó 29I 600 Ft összegii KIF atapdíj 

-utan 
számott Áá-t és nem t"ńi ĺa

feltüntetésre a nettó l 638 000 Ft összegű KIF kábel létesítési áíj összegére.

A megkiildöttHźL|őzat'Létesítési Megállapodás már tarta|mazza a KIF kábel létesítési díjára számolt Áfa
összegét, így a ťlzetendő-csďlakozási díj mértéke bruttó 2 45o 5g2 Ft (nettó 1 929 600 ŕ, ł šio-őgi;;Ái;i
összegre módosult. A többlet költségre fedezete a 1 l ó05 cím Teleki téri piac építése e|őirányzat 2012. éi
szab ad p énzmar ađv tny a,

Tervezői Művezetés

A Teleki téri piac engedélyes és kiviteli terveit a RÉvs Zrt készitettę. Az építőipań kivitelezési
tevékenységľől szóló |91/2009. (D(. 15.) Korm. rendelet 15.$-a rendelkezik a tervęzői miĺvezetésről,
miszeľint ,,atervező az á|ta|akészített kivitelezési dokumentációvál kapcsolatban azĘtv.33. $ (4) bekezdése
szerint tęrvezői művezetést végezhet.,, Mindezek a|apján a nÉvs Zi, minttervező, tervezői művezetésrejogosult. A tęrvęzői művezető közreműködiu az epĺteszeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kliite|ezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült
szakkérdések megoldását'

Fentiek a|apjánjavaslom - figyelemme| az épitőipari kivitelezési tevékenységľől sző|ő I9I/20o9. (D(. 15.)Korm. rendelet 15.$-ában foglaltakra -, hogy a Teieki téri piac kívitelezési-,inkái.u vonatkozó vá||a|kozási
szerzőđés a|apjźtn a beruhiázás tervezői míivezetői feladatait a ľtBvs Zrt' |ássa el, 1 .1 81 .1ó z,- r, i 

^ii-ł,ł,
bruttó 1.500.000,- Ft összegÍĺ dijaztssa|,

Az épitésiberuhtzźs és atervęzői művezetés fedezete a l1605 címen tervezett e|őlrányzat a2O72.évi szabad
p énzmarudv ánY címen bizt os ított.

AMagyarországhe|yiĺinkorrnányzatairő|sző|ő2011.éviCLXXXD(.törvény(Mötv.) 13. $(t)bekezdés 14.
qonda szerint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó nólyi önkormányzati feladat akistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biĺosítasa, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is. A közfeladat ellátása érdekében szükséges a piac területén az elektromos hálózat fejlesztése.
A Képviselő-testĹilet döntését a Mötvlo. $ (1) bekezdése, 13. $ (1) bekzdés 14. pontja, valamint 107. $-aalapján hozzameg. Kérem az a|ábbihatźrozati javaslat elfogadásiát.

Határozati javasIat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Teleki ,éń ľ'..T:.kapcsolódó elektľomos háiőzat fej|esztéshe z 2 450 592 F.t (nettó 1g2g 600
Ft + 520 992Ft ÁFA) iisszeget megÍizet azF,LMiŰ-ú)ľĺÁsz HáiőzltiSzolgáltató Kft. ľészéľe és
egyben fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a bővítéshez kapcsolódĺó megállapoäás aláíľásáľa.



2. A ,,Telekĺ téľi piac kivitelezési munlcĺi vá|lalkozási szeľződés keľetében'' tárgyű kiizbeszeľzési
eljáľás eredményeként ,kötiitt vállalkozói szeľződésben a tervezői míívezetőĺ feladatok
ellátásáva| megbízza a REV8 zÍt.-t, bľuttó 1.500.000'- Ft iisszegíĺ díjazással.

3. a határozat 2. pontja alapján felkéľĺ a nÉvľ Zľt. mb. cégvezetőjét, hogy a tervezői művezetői
feladatokľa vonatkozó szerződést jóváhagyás céljábót teľjessze a Váľosgazdálkodási és

Pénzügyi BÍzottság elé.

4. az 1. és 2. pontban foglattak fedezete a 11605 cím Teleki téri piac építése előiľányzat 2012. évi
szabad maľadványa.

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglalta|<at a f0|2. évi pénzmaľadvány
elszámolásánál vegye Íigyelembe.

Felelős: I-2.,4-5. pontok'esetén polgármester
3. pont esetén REV8 Zrt. mb. cégvezetóje

Határidő: I-2,4-5. pontok esetén 2013. április 3.

3. pont esetében 2013. április havi második rendes ülés

A dtintés végľehajtásáú végző szervezetĺ egység: Pénzügyi IJgyosnźiy, Varosfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály, REv8 Zrt.

Budapest, 2013. mźrciltls 22.
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Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
Törvényességi ellenőrzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbizásábő|
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