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Határ ozati i av as|at a bizottság szémár a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
megfárgya|ásáú.

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
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Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Előzmény

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |580/20L|. (X. 26) szátmű határozatával elfogadta
Rév8 Zrt-vel kötendő, a Teleki téri piac építési engedé|yezési terveinek és kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozó megbízási szerzodést. Rév8 Zrt. szeľződés szeľint 201l. december 3l-ig
elkészítette a tervdokumentációkat. Az i$ Teleki téľi piac építése 2013. ápľilis 17. napján
megkezdődö'tt, tekintette| arra, hogy a Képviselő-testiilet a 83/20|3. (III.13.) számri hatfuozatátban
döntött a ,,VállalkozÁsi szerzĺĺđés a Teleki téri piac kivite|ezési munkáiľa'' tá,Ígw kőzbeszerzési
eljárásban a nyeľtes ajźn|attevőról (FK Raszter Zrt.).

tr. A beterjesztés indoko|ása

Tekinteffe| arra, hogy aberuháľzźs ťlnanszírozása az onkormányzat saját pénnigyi keretéből történik,
jogos igényként meriilt fel a Képviselő-testiilet részer(5l a project megvalósulásának figyelemmel
követése. A Rév8 Zrt-ve| 2013 májusában kötött teruezői művezetői sznrzodés m. 2. pontjában
Teryező kiilönszolgáItatásként vállalt, hogy negyedévente besámolót készít a Képviselő-testi'ilet
részére e tervezői mĺĺvezetésről.



nI. TényáIlás

A Teleki téri piac kivitelezése, és az ezzelkapcsolatos munkálatok folyamán az eddig eltelt időszak
rövid krónikája: A szükséges szerzodések megkötése (kivitelezői, muszaki ellenőri, tervezoĹ) lehetővé
tették a Teleki téri piac építésének elkezdését. Ez rendben el is kezdődött. A kezdeti, előre nem látható
problémákat a projekt vezetése a műszaki ellenőrökkel és a tervezőkkel közösen kezeĺte, aszerződést
emiatt nem kellett módosítani. A heti kivitelezői kooperációk alkalmával a felmerülő, műszaki jellegű
kérdések megoldásľa kertiltek, a szerződésnek megfelelően a kivitelező tartia az ütemet. Jelen állĺás
szerint a beruházás a terveknek megfelelően időben elkészül.

Iv. Jogszabátyi kłirnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület döntése Magyarország helyi ö'nkormányzatairól sző|ő 20Il. évi CLXXXX.
törvény l3. $ (l)bekezdésének|.,2. és l4. pontján,a4|. $ (3)bekezdésénés a707. $-ánalapul.

v. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tarta|mazza a Teleki téri piac építésével kapcsolatos beszámolót,
melynek elfogadásáról dönt a Tisztelt Képviselő-testtilet. A besámoló a projekt előreha|adrásával
kapcsolatos információk źúadásáĺ ő| szó|.

vI. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja az, hogy a Képviselő-testĺilet a tźĄékoztatźts, besámolás megtöľténtét és annak
megfelelőségét kinyilvánítsa. A d<intés azért e|ónyos az Önkormźnyzat számára, mert a keľiilet
szempontjábó| fontos projekt építésének felelős nyomonkövetését a gondos eljáľás körében lehetővé
teszi. A döntés a beszámoló elfogadásátjelenti, ezértközsletlen pénzügyi kihatása nincs.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Teleki téri
építéséve| kapcsolatos II. negyedéves beszámolót.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezetője, Rév8 Zrt. vezetóje

Határidő: 2013. július 17.

A dtintés végrehajĹásáú végző szeľvezetĺ egység: Váľosfejlesztési
Kisfalu Kťt.' Rév8 Zľt.
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l.sz. melléklet

Teleki téľi Piac II. negyedéves beszámoló

A megvalósításhoz szÍikséges szeruődések jelen állapota:

A közbeszerzés lefolýatása után a nyeľtes FK Raszter Zrt-vę| a kivitelezői szerzóďés
megkĺittetett 2013. 04. 02-áÍI.
A kivitelezés megkezdéséhez ..sztikséges bejelentéseket, (építési tevékenység
megkezdése) 20|3.04. 03-an az Önkoľmźnyzat megtette azEpítéshatóság és a NAV
felé.
20|3.04. 18-án a munkaterület átadásra került a kivitelezó részére, az épitési naplót
megnyitĺísra keľĺilt.
2013. májusban megkötésre került atervezőimtĺvezetési szerződésta nÉvg Zrt-ve|.
2013.04.I9-én megkötésre keľĹilt a szerződés a Kisfalu Kft-vel a műszaki ellenőri
feladatok ellátásátra
2013. májusban megkĺitésre keľiilt a szerződés egy külsős szakértővel (Haubeľl
Lasz|ő), akj az onkoľmanyzat ktilönböző volumenú építési berúlźzásainak építési,
teľvęzési műszaki előkészítésében és lebonyolításában vesz részt, többek kozott a
Teleki téri piac kivitelezésében nyújt segítséget
2013.05'15-én megkötésre keľült a Hźiőzat létesítési szeľződés az ELM,Ű-ve| (az
összeg csökkentése miatt a szerződés módosítasra kerül), melynek keretében az
ELMU azigénye|t, ľendelkezésre ál1ó teljesítmény biztosításahoz sziikséges fejlesztést
elvégzi.

Tervezés, tew ezői művezetés :

o A szęrzodésĺek megfelelően, a kiviteli tervek pontosítasra kerültek az építkezés
közben feltáľt helyszíni adottságoknak megfelelően. Ezek a feltarásra keľülő építési
körĹilmények a k<ivetkezők:

a, a szomszédos Lidl ánńaz megvalósult a|apozása, az alta|aj szerkezete, a
fogwjtó csatoľna elhelyezkedése a ftĺgytĺjtő csatorna lejaľó építménye

b. alapozźsi terv, talajcsere vizsgźt|ata, főgy.lljtő lejérő megerősítésének terve
o színek és anyagminták kiválasztásaakivitelező által javasolt gyaĺtő|r'lná|atábőI
o amuszaki ellenőr által megrendelt ellenőľző geodéziai mérések feldolgozása
o a kivite|ezést akadá|yoző BKV oszlop éúhelyezésének múszaki feltigyelete

Eeyéb tervezői feladatokkal összefü qgő tevékenységek:

o a bérlői tĺáľgyalĺások műszaki előkészítése azí,lz|etehkel kapcsolatosan
. az iizletekľe vonatkozó múszaki követelmények tísztÁzźlsa a hatóságokkal 1ÁNľsz,

A||ategészségiigyi és Élehiszer-ellenőrzési Hivatát)
. az előzetes bérlői igények megvalósíthatósági vizsgá|ata
. az előzetes bérlői igények költségvetési előkészítése
o heti jelleggel a kivitelezői koopeľáción való résnétel

a

a



A tervezoĺ muvezetői szerződés keretén belül a tényleges tervezői miívezetési alkalmak
száma..

. - építésztervezo l5 alkalom
o - statikus tervező 10 alkalom
o -gépésztervezó 3 alkalom
. - elektromos tewező 2 alkalom
o -tllnéđelmi szakméľnĺik 1 alkalom
o - talajmechanikai tervezo I alkalom

Műszaki ellenőľĺ tevékenység:

heti szintű, minden keddi napon töľténő megrendelői, vállalkozői, tervezői, műszaki
ellenőri kooperáció

. szakmai szempontból a kivitelezés folyamatlínak állandó, rendszeres felügyelete

. szakéĘi problémakban a proj ektvezetés számára történő segítségnyújtís

. folyamatos helyszíni minőségi ellenőrzés

Kĺvĺtelezés folyamata (pľoj ektiľányítás és míĺszakĺ ellenőrzés ktiziisen)

munkavégzés megkezdéséig elkészítette. A munkateľület lehatarolását, építési
tĺiľmeléktől való megtisztítását 2013. április végére e|végezte. Az épitési táb|a
kihelyezése megtĺiľtént.

o 20t3. április végétől akivite|ezés ütemét hĺĺľom jelentős tény befolyásolta. A
Piac csamok alapozási síkját a mźlr meglévő LIDL éptilet alapozási síkja alá
nem lehet vinni, illefue hogy az építési teľületet keffészelő 260 cm źltm&oju
főgyujtő szenrryvízcsatornĺĺľa nem hathat az a|apozźtsból eredő kedvezőtlen
talajterhelés.

o 201-3. április 29-én a LIDL épület mentén történő alapfeltarás bizonyossá tette,
hogy a LIDL alaptestei teljes telekhatiĺr mentén véůtozó méľtékben _ 10 - 40
cm telekhatáľ mélységben _ a létęstilő piaccsaľnok teľĹiletre átnyulnak.
Műszaki ellenőri kezdeményezést követően napi rendszeľességű statikus
tervezói és talajmechanikus szakéĺtői vizsgéĺIattal meghatétrozasra keľiiltek az
a|apozási síkok. A Varosfejlesztési Iĺoda ľészéról a LIDL Magyarország Bt.-
vel kezđeményezett tĺĺrgyalások eredményeként az átnyuló alaptestek 201,3.

május |3-ára levágásra keľĹiltek. Az épitési teľiilet Kaľácsony Sĺĺndoľ utcai
sarkán lévő Főgyujtő csatoma lejaratat a Főváľosi Csatomazási Művek
kérésére meg kell erősíteni. A statikai teľvkiegészítést a projekt vezetését
végzo Vĺáľosfejlesztési Iľoda a Csatornáziási Miĺveknek engedélyezésre
megktildte.

A fentiekkel piĺrhuzamosan a tĺimbalapok és alaptestek kiásása, betonozása'
talpgerendak vasalĺĺsa terv szeľint elkésziilt.
20|3. május 15-én a LIDL melletti a|apozás is elkezdődött.



úgy a homlokzati falazat és a tetőkonturban is pontosan illeszkedjenek, valamint a
kapcsolódó ktlzteruleti felrijítasi tervekhez is illeszkedni kell, ezért az elkészült
alaptestek vasalásának magassági visszaellenőrzéséte és a LIDL épület telekhatlĺri
geometriájrának meghatározźsźra a műszaki ellenőr fiiggetlen geodéziai felmérést
végeztetett.

A beszámoló idejéľe aza|ábbimunkálatok is elkészültek:

csapadékví z tźttoző medence vasbeton szerkezete, oldalfaI szigeteléssel,
vízőra akna vasbeton szeľkezete,
főépĹilet vasbetonlemez aviz és csatoľna, szĹirkevíz és fiitési ľendszeľ vezetékezésével,
főéptilet vasbeton pillér és fa|azatok, kerámia fa|azatok ffĺldszinti része,
A csamok acé|szerkezeti gyáľtmĺĺnyteľvei alapjan a szetkezetépítés a Bauer Sĺándor

utca felöli telekcsúcstól kezdődően indult, jelenleg az A-tći H-ig raszter osztásban az
F-nél tart.

Az építkezés ielen ĺiteme a LIDL és a Főcsatoľna okán felmeľĺĺlt időpontcsúszásoktól
fiieeetlenĺil a Piaccsaľnok szeľződés szerintĺ Íizikaĺ mewalósulást bĺztosítia.

Lakossági panasz csupĺĺn egy esetben volt, 2013. április 23-án, a tereprendezés időszakźlbarl,
mikor egy lakó panaszbejelentést tett, hogy a hajnali 5.40 órakor betontörmelékeket dobálnak
a markológépek a konténeľbe.

osszefoglalás:

A szĹikségęs szeruődések megkötése ftivite|ezői, mtĺszaki ellenőri, tewezői) lehetővé tették a
Teleki téri piac építésének elkezdését. Ez rendben el is kezdődött. A kezdeti, előre nem
Iźúhatő pľoblémfüat a projekt vezetése a miĺszaki ellenőrökkel és a tervezőkkel közĺisen
keze|te, aszeruődést emiatt nem kellett módosítani. A heti kivitelezői kooperációk alkalmával
a felmertilő, mtĺszaki jellegu kérdések megoldasra kerĹiltek, a szeruódésnek megfelelően a
kivitęlező tntja az ütemet. Jelen állás szerint a beruhźu;źts a terveknek megfelelően időben
elkészül.

Budapest, 20|3.jú1ius 3.

Az összefoglalót <isszeállította: Sipos Mátyas / Vĺírosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztĺily,
Vaľosfej lesztési Iroda

Segítségére volt:

- Faľagó Csaba ĺ F.Évs z|1
- Zsidi Lajos / Kisfalu Kft




