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Budapest Józsefvá ľosi on korm á ny zat
KépvÍselő.testiilet e szźłmőr a

Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

1. E|őzmények

A Képviselő-testület a36312006 (VIII.10.) szźtműhatározatátban döntött arról, hogy továbbľa is fenn

kivźnja taľtani a Telęki téri piacot. Továbbá a Jőzsefvárosi onkormányzat 9lf007.(I.I9.) szźtm{l

Józsefuáros fejlesztéséről szóló önkormányzati rendelet I. számű mellékletében e|hatźrozta, hogy

źfta|akítja a Teleki téľi piacot és ahozzátartoző paľkot.

A Képviselő-testület a72120|1. (II. 17.) szźtmthlatározatttban elfogadta a Teleki téri piac pá|yźzati

felhívását és a rekonstrukció részletes költségvetését.

A Képviselő-testiilet a 9212011' (III.3.) száműhatźrozatźtban elfogadta a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt pályázati felhívást és a hirdetmény feladási határidejét 201.|. március 7-I7-re

módosította. A pźůyźnatbontásra 2011, május 19-én 13.00 óľakor került soľ a Józsefuárosi

onkormányzat I. emelet I|6. sz' helyiségében' Határidőre 1 db pźůyázat kertilt benyújtásľa a LIDL

Magyaľország Kereskedelmi Betéti Társaságtól. A megajánlott vételár összege bruttó 375 000 000 Ft.

A Képvise|ő-testiilet a26812011. (VI' 16.) számú határozatźtval eľedményesnek nyilvánitotta Teleki

téri piac _ingat|anértékesítés címupźůytuati eljárást és apá|yázat nyeľtesének a LIDL Magyarország
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Kereskedelmi Betéti Társaságot nyilvánította. Az adásvéte|i szerződés 2011. július 27-én a|źirźsra

keľült.

2. Azűi pĺac megépítésének ľészletes kiiltségei

A piac kiköltöztetése) az ideiglenes piac megnyitása és a bérlőkkel való megállapodás, a jogerős

építési engedély megszeľzése 20 1 1 . december 3 1-ig |ezaj|ott.

A fol1. jlilius 7-i ..Teleki téri piac l Az i$ piac kivitelezésének koltségei'' címrÍ tájékoztatóban

szereplő kivitelezési költségek a rendelkezésre á||ő átlagos 2010. évi anyagköltségekkel és

normadíjakkal keriiltek megállapításra' Az elkészült engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési

tervdokumentáciő a|apjtn került megállapításra az új piac jelenlegi építési költsége a tervező

k<iltségbecslése alapján, amely akőzbeszerzés lefolytatasa során még változhat.

Az a|źhbitáblźľ;at aztmlltatja, hogy a projekt - piac kiköltoztetés, bontás' ideiglenes piac létrehozźs,tĄ

piac megépítés, közteľület rendezés - tervezett megvalósíLási kiiltségszintje összességében jelentősen

nem változott. A tervezett épület a leendő bérlők igényei és a szakhatóságok előíľásai a|apjźtn

jelentősen vźĺ|tozott, emiatt szükségessé vtút a kivitelezési költség módosítása is. A költségek

növekedését indokolja továbbá' hogy mind az épu|et nagysttga, mind pedig az árusítő helyek mérete is

megnövekedett.

Kiadásként az a|źhbitételekkel számoltunk a megvalósítás teljesülésének érdekében:

Kráľtalanítiís kźrta|anitttsi összeg tarta|mazzaa megkötött megállapodások szeľinti összegeket.

Bontás: a meglévő építmények bontásának, és e|szźů|itásának költségei, ťrgyelembe véve a
hasznosítható anyagokbó| szźtrmaző bevételeket is.

Aszfaltbontas, kerítésépítés: a meglévő aszfaltburkolat bontása, alapok kiemelése, az e|adásra keľülő

telekrészen, és kerítésépítése.

Ideiglenes piac:2011.ben és 20|2.bentervezettköltségek szerződések szerint.

Tervezés: Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumeĺltáciőtRév8 Zrt. készítette el.

Építés: a3 687 m2-es önkoľmányzati csaľnok épület építési költsége.

Belső építés: az ĺáľusítóhelyek építése,I 097 m2 árusítóhely figyelembe vételével.

Közteriilet rendezés: az épů|etköľíili közlekedési területek utcák, minimális ľendezése.

költséeek

20rr.07.07-i
tź!ékoztatő

adatai (nettó) Nettó eFt Afa eFt Bruttó eFt

káľtalanÍĺás 100,000 s6.5 i 1 14.r28 70,639

bontás 20,000 19.980 4.995 24.975

aszfaltbontás' kerítésépítés 20,000 19.9r9 5,070 24.989

ideislenes piac* 56.951 65,449 16.355 81.804

tervezés 25.000 20.000 5.000 25.000

Kivitelezés belső
kialakítással 328.f00 450.000** 121.500 s71.500
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közterület ľendezés 50,000 28.500 *** 7.695 36,r95

Osszesen: 600,15 1 660.359 r74.743 83 5.1 02

A kiadások közii| az építés, a belső építés és a kĺjzteľület ľendezés sorok teľhe|ik a 20If. évi

költségvetést, minden más már 2011-ben kifizetésre keľült.

* Az ideiglenes piac működés a20|1.07.07-itźtjékoztatőbaĺfDĹ2.július 3l-ig keľült betervezésrę.

Jelen költségvetésben 2012, december 3l-ig kerĺil miiködtetésre.

** A nettó 450 millió forintos kivitelezési k<iltség a tervező általi becslés, a végleges összeg a

kozbeszerzés során fog kialakulni' Az épüIet kivitelezés költsége jelen teľvezői költségbecslés alapján

nettő I22 050 Ft/mf .

*** A közterület ľendezés I. üteme (az önkormźtnyzati éptiletľész körüIi jáÍdák elkészítése,

szegélykoľrekciók, vize|vezetés és BKv oszlop kiváltása és a meglévő BDK oszlopok

ľekonstrukciója) kertil befejezésre 201f.ben.

A kivitelęzési költségekben 2010 óľa 10 %.os drágulás figyelhetó meg, igy af0I2. évi költségbecslés

már a megemelkedett ráľakkal késztilt. A megemelkedett áľakkal kalkulált költség a megnövekedett

négyzeÍĺnéter a|apjtn 4I2 738 044 Ft (I0I 767,4 Ft/mf * 1,1 * 3 687 m2} A 450 000 000 Ft összes

költségig fennmaľadó 37 261956 Ft a szakhatósági e|óírások (Tűzoltóság, Éle1mis"e.lánc-Biztonsági

és Allategészségügyi Igazgatőság, Áilami Népegészségügyi és tisztioľvosi Szolgálat) a|apjźtn

felmerülő többletköltségeket fedezi.

A 2o1I. 07. 07-i tájékoztatóban szeľeplő 3f8f00 eFt-os tervezói kivitelezési költségbecslés a

pľogľamterv a|apjźn készült e|, az engedé|yezési tervek elkészítése és a részletes kiviteli terv

elkészülte utźtnvźit lehetővé a költségek pontos tervezése'

Kérem a tźtjékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. februát 29. /, "fubu,dr. Mészáľ Erika ,/
ajegyzothelyettesítő a|jegyzó //
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2011. július, 07-i adatok 2012. mórcius 01-i adatok

Terület nagysága 3 225 m2 alapterület + 970 mr

árusítóhely

3 687 mz alapterület + 7 097 mr

árusítóhely

Epítési költség 328 200 000 Ft 450 000 000 Ft

1 m2-re jutó építési költség ĺ0I767,4Ft/mz 122 O5O.4Ftlmz


