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A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: f013. május.22

Tárgy: Javaslat a Teleki téľi piac használatbavételi engedély megszeľzéséhez szükséges

A napirendet lyíWzárt ülésen kell tfugya|ní, a döntés elfogadásához egyszeríí/4q!gĘ[!ę!!
szav azattłĺbb s ég s züks éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi -

Határozati javas|at abizottság számára: A Viárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-

Tĺsztelt Képviselő.testĺĺlet!

Előzmény

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 158012011. (X. 26.) számiĺhatźtrozatźwal elfogadta

Rév8 Zrt-vel kötendő, a Teleki téľi piac építési engedélyezési terveinek és kiviteli terveinek

elkészítésére vonatkoző megbizźsi szerződést. A Rév8 Zrt. szerződés szerint 20I|. december 31-ig

elkészítette a tervdokumentációkat.

A Képviselő-testtilet a35Ol2o12. (x.18.) szćtm.úhatározatźtban döntött aĺľól, hogy a Teleki téń piac

kivitelezési munkáira közbeszeruési eljaľást kezdeményez, tekintette| arra, hogy a korábbiakban

lefolýatott közbeszerzési eljárás eredménýelen volt.

Ezt követően a Képviselő-testiilet a 9 fos Bíráló Bizottságjavaslata a|ap1tn a 400120|2, (XI.22.)

számt hatérozatálban jőváhagýa az aján|attételi felhívást, az ajźtĺ|attéte|i dokumentáciőt, azza|,

hogy a teljesítés ídől.artaĺnát 9 hónapban hatátoztameg.
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A Képviselőtesttilet a83/2013. (III.13.) számű'határozatában úgy dĺintött, hogy a,,Teleki téri piac
kivitelezési munkái vállalkozási szerzođés keretében'' tátgytlkozbeszeruési eljárást eredményesnek
nyilvrĺnítja, melynek nyeľtese azFKRASZTER Zrt. (szé|dlely: 3533 Miskolc, Felsőszinvau.73.).

Fentiek alap1źn a nyertes ajĺínlattevővel vállalkozői szerződés került megkötésre 2OI3. ápn|is 2-źn,
mely szerint a Vállalkozó feladata a kivitelezési munkfü elvégzése. A Teleki téri piac
kivitelezésének végével egy időben a hasznáIatbavételi engedély megszerzése is szükséges, mely
eljaľás sorén az alábbi tételek abervhźnő Önkormanyzatot terhelik. A használatba vételi engedély
megszerzéséhez kiilönboző ellenőľzések, dokumentációk beszeľzése szükséges melyet az
engedélykérő (onkormányzat) tud csak megrendelni. Ilyen tételek többek közott az a|ź'ŕJbiak:

Használatbavételhez e|őirányzat
bľuttó e Ft

Utcaitrĺzcsapnyomáspróba(hasznát|atbavéte|hez) 200
Vízmintavétel (használatbavételhez) 100

Nyomáspróba(lasznźiatbavéfe|hez) 100

Y źitozásí väzrajz (épület felttintetés) 100

Szakvélemények(haszĺá|atbavételiengedélyhez,vizsgá|ativ.
eljárási díj)

100

Uzlettervek tęwezőijóváhagyás a (tílzvéde|em, gépészet, statika,
elektromo s 32 iJ,zlet* 5 szakág, db l szakág 1 5 00FĐ

320

Tel efonb ek ötés tťzj elz(Lhöz 200
Karbantart ási szerzőđések (gépek, kapuk, zsírfogó, stb.) 100

Használatbavételhez łisszesen 1220

Fentiek a|apján indokolt és szfüséges 1.220.000,- Ft biztosítźsa, melynek fedezetéül az tůtalrénos

taľtalék e|oir źnyzatát j avasl om megj el öl ni.

A Magyarorszźtg helý önkormźn5ľzatairól szóló 20I|. évi CD(XXIX. törvény (Mötv.) 13. $ (1)
bekezdés |4. pontja szerint helyben biztosítható közfelađatok körében ellátandó helý
önkormányzati feladat a kistermelők, ősterme|ók szźtmźra értékesítési lehetőségeinek biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is. A közfe|adat e|lźLtása érdekében szükséges a piac épület
kivitelezés éhez ahasznáiatbavételi engedély megszerzése.

A Képviselő{esttilet döntését a Mĺitvl0. $ (1) bekezdése, 13. $ (1) bekezdés 14. pontja, valamint
1 07. $ -a a|apján hozza meg. Kérem az a|źhbi hatźlrozati j avaslat el fogadás át



ľJatá.ľozatĺ javaslat

A Képviselő.testület úgy dönt' hogy

1. a Teleki téri piachoz kapcsolódó kivitelezése során hasznźlatba vételi engedély

megszerzéséhez sztikséges szo|géitatásokľa, hatósági dijal<ra, eljárási költségekľe
I2f0 000,- Ft összeget biztosít.

2. a határozat 1. pontjában foglaltak miatt a miatt az onkormányzat kiadás 11107-01

cím mfüödési cél és általános tartalékon belül az źitalrźnos tartalék e|oírźnyzatfuől
I.zfo,O e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím Teleki téľi piac építése _ önként vállalt
feladat _ beruházás előiľányzatra.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormĺĺnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgiĺrmesteľ

Határidő: 1., 2. pontęsetén 20|3. májl,ls 22.

3. pont esetén a költségvetésről szóló onkormányzatí rendelet következő
módosítása

A döntés .végrehajtását végző szeľvezeti egység: Pénztigý Ügyosztály, Városfejlesztési és

FoépitésziUgyosztźiy

Budapest, 2013. május 9.
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Dľ. Kocsĺs Máté

polgáľmesteľ
Törvényességi ellenőrzés:
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jegyzo
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aljegyző 20íJ MÁJ Í 3.




