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Tisztelt Képvĺselő.testůĺlet!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet a363/20106. (VIII.lo.) száműhatfuozatźban d<jntött aľľól, hogy továbbra is fenn
kívánja taľtani a Teleki téri piacot, tová.ŕ,bá a Józsefuáľos fejlesztésérĺó| szőlrő 912007. (II.19.)
önkoľmányzati rendelet 1. mellékletében elhatározta,hogy źLta|akítja a Teleki téri piacot és ahozzá
taĺtoző parkot.

A Képviselő-testĹilet a 92120ĺ1. (III. 03.) számú hatźlrozatźtval Konzult,rációs testületet állított fel,
amelynek feladata volt a meglévő Teleki téri piac üzlethelyiségei szerződéseinek jogi és valós
helyzetének tisztáaása" a megszüntetési ajránlatok megismeľtetése a helyhasználókkal,
szándéknyilatkozatok kidolgozása, szerződések e|okészítése, az ideiglenes piacľa töľténő
átköltözéshez' az űjonnan kialakítandó piachoz kapcsolódó igényfelméľés, előzetes bérleti díj
kiajánlásą a szerzódéste:ľvezetek és döntés e|ĺĺkészitő anyagok elkészítése a haüáskörrel rendelkező
Bizottság szźtmtra. A tĺĺrgyalások alapján megkötésre kertiltek a béľlőkkel az e|őszeľzódések.

Ea követően a piac bontiásra keriilt és 2011. augusztus hónap őta az onkoľmányzat ideiglenes
élelmiszer-piac miĺködését bizosítja a tér melletti önkoľmányzati telkeken.

AztĄ piac kivitelezésével kapcsolatban a Képviselő-testtilet a83/2013. (III.13.) számú határozatában
az FK RASZTER Zrt-t nyilvánította a közbeszerzési eljárás nyeľtesének és a Felek vállalkozási
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szerződést kötöttek 2013. ápri|is 2-án. A kivitelezés tervezett befejezése 2014. januér hónap. A
kivitelezés eredményeképp megvalósul a piac éptilete, illetve kialakításra kerülnek az árusitő
pavilonok szerkezetkész źů|apotban.

A piac végleges kialakítása érdekében a Képviselő-testi.ilet af49/20I3. (VI.19.) száműhatározatátban
úgy döntött, hogy 5 fóből źi|ő tárgya|ó delegációt jelölt ki, amelyet fe|hata|mazott a Te|eki téri piac
béľlőivel kötendő végleges bérleti szerződésekkel kapcsolatos targyalások lefolytatásara, melynek
többek között része volt az árusitő pavilonok Önkoľmányłat éL|ta| bizosított pontos műszaki
tartalmának meghatározása. A tźrgya|ő delegáció 8 tarryalást bonyolított le a piac leendő bérlőivel.
Először egy á|talánostźýékoztatást kapott a 31 bérlő a bérleményebó|,}}I3.július 10-én. A további 7
üĺľgyalás üzletcsopoľtonként került megosztásra, így tudott a delegáció az egyedi igényekról
eredményesen tĺíľgyalni.

Atźtrgya|ások eredményeként az árusíto pavilonok belső kialakíĺásának bérlőkkel történő egyeztetése
megtörtént.

il. A beteľjesztés indoka _ III. Tényállási adatok

A Képviselő-testiilet részére negyedévente beszámoló készül az új Teleki piac-csarnok kivitelezési
titeméről, mely jelenleg az ütemterv szerint halad' tervezetten 20|4. januźr hónapban a kivitelező
részétő| źúadźsrakerül. Az új piac megnyitásához szükséges az árusító pavilonok kialakítása.

A Képviselő-testület 83/20|3. (III.13.) sz. határozata a|apjźn az FK RASZTER Zrt-ve| kötött
vá|la|kozási szerzódés az a|ábbi miĺszaki taľtalommal keriilt megkötésre:

. A7' egész csarnok kiilső szerkezete (homlokzat, kapuk, tetőburkolat),

. az egész csarnok taľtószeľkezete (alapozás, oszlopok, tető taľtőszerkezet),

. a csarnokot ellátó épületgépészeti háúôzat az árusítő pavilonblokkokig (víz, csatoma, gźn,
elektľomosźram,egyébszükségesgyengeáraműhźiőzatok,tűzjelzőhźiőzat),

. az üzemépület ľész kulcsrakész állapotra (kivéve a bútorok, iizemi gépek),

. a csaÍnok teret el|átó épületgépészet (világítás, légtechnika),

o a csarnoktér belső burkolatai,

. az árusító pavilonok szerkezetkész állapotban (tartófalak, tető, legö'rdülő rácsok).

Az FK RASZTER Zrt. źL|ta| történő kivitelezés nem tartalmaz o|yaĺ elemeket, melyek a bérlőkkel
tciľténő egyeztetést követően kerültek véglegesítésľe az egyes árusító pavilonokra vonatkozóan.

A Képviselő-testiilet a 249/2013. cvl.lg.) számű hatźrozata a|apjźln megtaľtott tárgyalásokon
véglegesítésľe került a Teleki téri piac volt és leendő bérlőivel kötendő bérleti szerződések taľtalmi
elemei' illetve az źrusitő pavilonok műszaki taľtalmának meghatározása. Mindezek alapján az árusító
pavilonok végleges kialakítása érdekében az a|źtbbi munkálatok elvégzése sziikségesek (1. sz.
melléklet):

. a7 árusítópavilonok épĹiletszerkezeteinek béľlői igények szerinti befejezése (homlokzati
ny i|ászźr ők, falbuľko lat, szigete lések),

. a7 árusítópavilonok gépészeti rendszereinek bérlői igények szerinti befejezése (a gépészeti
hźiőzatok a központi elosztóból a foryaszhási helyekhez való csatlakoztatĺĺsa, a belső
alapszerelések kiépítése, vizes.berendezések felhelyezése),

. a7 árusítópavilonok burkolatainak elkészítése (padló, fal, festés, glettelés).

IV. Döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiiletnek döntést kell hozni az árusítő pavilonok végleges, bérlőkkel eg1ĺeztetett
míĺszaki tarta|mának kialakításáľa vonatkozó fedezet biĺosítrásáról.

Az önkormányzati munkálatok költsége tervezetten bruttó 38.100,0 e Ft.

Ezt követően a bérlők feladata kiépíteni a pavilon funkciója és a hatósági előírások által megkövetelt
technológiai berendezéseket, szerelvényezik az épij|etgépészetiháiőzatokat, biztosítj étk az a|mérĺłket.



v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy az új Teleki téri piac nyitásához (tervezetten 2014. mátĺcius hónap) szükséges
valamennyi feltétel haüáridőre teljesüljön, az emelt szintÍĺ szolgáltatĺások zökkenőmentesen
keľiilhessenek biĺos ításra.

Áľusító pavilononként kialakult a bérlőkkel egyeztetett műszaki tartalom, amely a bérlőkkel kötendő
bérleti szerződések mellékletét fogja képezni. Az önkormányzati munkálatok költsége tervezetten
bruttó 38.100,0 e Ft, melyből visszaigényelhető áfa 8.100 e Ft. A beszerzéssel kapcsolatos kifizetés
2014. évben várható. A beszerzés fedezetekéntjavaslom megjelölni egyrészt a 11605 címen teÍvezett
_ Teleki téri piac építése - közteriilet tervezés és kivitelezés' valamint közterületi kiadások
e|őirányzatźlnak 30.000 e Ft összegű szabad e|oirźnyzatátt, valamint 2014. évre előzetes kötelezettség
vállalás szükséges 8.100 e Ft-ban a visszaigényelhető áfa bevétel terhére.

vI. Jogszabályi kiĺrnyezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20|1. évi CLXXXIX.
törvény 23. $ (5) bekezdés 16. pontján alapul - mely szerint a kerĺileti önkormányzat feladata
ktilönösen a kistermelők, őstermelők szämára _ jogszabá|yban meghatáľozoff termékeik étékesítési
lehetőségeinek bizosíĺísa, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is _ és a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|ź.ůbihatźrozati javaslatelfogadását.

H,łrÁnozaTl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. az űj Teleki téľi piac árusító pavilonjainak bérlői igények figyelembe vételével összeállított
kĺvite|ezésére _ az előteľjesztés 1. sz. mellékletét képező iisszegzés a|apján - bruttó 38.100,0 e
Ft keľetösszeget biztosít iinként vállalt feladatként,az z|ábbiak szeľint:

- 20t4. évi előzetes ktitelezettség vállalás 8.100 e Ft áfa visszatéľülés teľhéľe,
- 11605 címen a Teleki téľi piac pľojekten beliil a ktizteľĺilet teľvezés és kivitelezés

beľuházási előiľányzatľól 21.978,0 e Ft-ot, a közteriĺleti kiadások beľuházásĺ
e|őirányzatľól 8.022'0 e Ft-ot.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2013. októbeľ 16.

2. a) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás t1605 cím - Telekĺ téľi
piac pľojekten belül - a ktizteľĺilet tervezés és kivĺtelezés beruházási előĺľányzatrő|21.978,0 e
Ft-ot' a ktizteľületi kiadások beľuházási előirányzatrő| 8.022,0 e Ft-ot átcsopoľtosít - tinként
vállalt feladat - a piac építése beľuházási e|őirányzatára.

b) a2014. évi költségvetés teľhéľe előzetes ktite|ezettséget válla| 8.100 e Ft iisszegben . tinként
vállalt feladat - az áÍz visszaigénytésbőt származő bevétel teľhéľe.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2013. október 16. és a20|4. évi költségvetés tervezése

3. felkéri a Polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szeľinti közbeszerzési eljáľás előkészítéséľe és
Iefolytatĺísáľa.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2013. október 16.

4. felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a batározatban foglalta|<at a 2013. évi kti|tségvetésľőI szóló
ľendelet módosításánál és 2014. évi ktiltségvetésľől szóló ľende|et készítésénél vegye
Íigyelembe



Felelős: Polgármester

Hatáľidő: a f0|3. évi költségvetésľől szóló ľendelet következő módosításą valamint 20|4. évi
költségvetés teľvezése

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Városfej|esztési és Főépítészi Ügyosztály, Rév8
Zrt., P énziigyi Ü gyosztály

Budapest, 2013. október 14.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából
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Az áľusító pavÍlonok szůikséges és tervezett épületszerkezetei
ĺ. sz. mellék|et

Tétel ľészletezése Mérték Mennvĺsée
Aljzatképzés

42-0 1 1 -2'2, 1'?, | -07,1 20 4 4 (48) Paĺl l ĺíhl lrko.| aÍ h orĺĺ ozószęľkezętén ek

felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felĹileten beton alapfelületen

simító feltiletkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban
Padlókiegyenlítő 3-1 5 mm

m2 700

48 -0 | 4 -7 . I -009 6020 (I 2) U zemi-haszná|ati víz elleni, víznyomásnak
nem kitett helyzetu, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti
padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm
szétraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún.''folyékony foliával''
(rugalmas míĺanyagdi szperziő) glettvassal vagy hengeĺrel felhoľdva
egykomponensiĺ folyékony szigetelőfoliával

m2 701

42-0|2-1.1' l .1.1.3-021600| (3) Fal-' pillér-, oszlopburkolat készítése

kiil- és beltérben, tég|a' beton, vakolt alapfelület en, mźaas

kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztőbarakva, 1-

l0 mm fugaszéleségge|,25x25 - 40x40 cm k<izötti lapméľettel

csemperag asńő, kül-beltéri, fagyźilő, megcsúszásmentes, fehér 0-5

cementbázisú fugázó falľa, padlóľa, 0-5 mm-ig, kül-belténe, fehér

m2 702

3 1 -03 0-0 1 1 .2. 1 . 1 -00 1 2 1 1 0 Beton a|jzat készítése helyszínen keveľt

betonból, kisgépes, betonszivattyús továbbítással és kézi
bedolgozással,merev a|jzatr a, tartószeľke zetre |écce| |ehiav a,

kavicsbetonból, C 8/10 - C l6l20kissé képlékeny konzisńenciájtt
betonból

m2 297

42-0| I.2.2.|.3.I -02|2044 (48) Padlóburkolat hordozószerkezetének

felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen bęton alapfelĹileten

simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos ľétegvastagságban

Padlókiegyenlítő 3-1 5 mm

m3 298

48 -0 | 4 -7 . I- 0 0 9 6 02 0 (|2) U zemi-haszná|ati víz el leni, víznyomásnak
nem kitett helyzetu, kerámia vagy GRES lapbuľkolat alatti
padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm
szźltaz rétegvastagságú, egykomponensű, ún.''folyékony fóliával''
(rugalmas műanyagdi szperzió) glettvassal vagy hengeľľel felhordva
egykomponensiĺ folyékony szigetelőfó|íáv aI

Ín2 299

42-022-| .2.|.2.| .I -021 600 l (I7 4) P adlőburkolat készítése, ktil. és

beltérben, hőteľhelt felületen, tég|a, beton, vakolt alapfelületen' gres'

kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan,3-5 mm vtg. ragasztőba

ľakva, 1-10 mm fugaszéleséggeI,20x20 - 40x40 cm kĺizĺitti
lapmérettel csemperag asrtő, kül-beltéri, fagyá||ő, megcsúszasmentes,

fehér 0-5 cementbźzisú fugĺízó falra, padlóra, 0-5 mm-ig, ktil-
beltérre. fehér

m2 300



Falbuľkolás

47 -000-l.21 .2. 1 . 1 . 1 -03 2061 1 (3 8) Belső festéseknél felület
előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag ktitőanyagú glettel

(simítótapasszal), vakolt vagy pórusbeton felületen, bármilyen
pađozatí helyiségben, tagolatlan felületen kész glettanyaggal

l iz|etek belső festésének előkészítése/

m2 700

47 -0| 1 - 1 5. 1 . l . 1 -0 1 5 1 20 l (90) Diszperziós festés műanyag btzistl
vizes-diszperziós fehér vagy gyźnlagszínezett festékkel, új vagy régi
lekapaľt, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben,

tagolatlan sima felületen Diszpeľzit belső falfesték, fehér /Ĺizletek

belső festése/

m2 700

42-012-l.1.I.|.I.3 -02l 600 1 (3) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése

ktil- és beltéľben, tég|a, beton, vakolt alapfelületeĺ, mázas
keľámiával, kötésben vagy hálósan,3-S mm vtg. ragasztőbarakva, 1-

10 mm fugaszéleségge|,25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel

csęmperag asztő, kül-beltéri, fagyá||ő, megcsúszásmentes, fehér 0-5

cementbázisú fugazó falra, padlóľa, 0-5 mm-ig, kül-belténe, fehér

l uz|etek bel ső falbuľkolat/

m2 1 188

48 - 0 I 4 - 4 . I. 0 0 9 6 02 0 (4) U zemi-hasznáIati víz elleni, víznyomásnak
nem kitett he|yzetu, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti

függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum
1,0 mm szźĺtaz rétegvastagságú, egykomponensű, ún.''folyékony
fóliával'' (rugalmas mrĺanyagđi szperziő) gletÍvassal vagy hengerrel

felhordva egykomponensű folyékony szigetelőfóliával

mf r 188

Vĺzes berendezések

82-009- 1 8- 0| |7 24| Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése,

taľtalékelzźtósze|eppel,bílze|zźróval,hideg-melegvizte,mosdó
csapteleppelALFOIDI/PERL porcelán mosdó, 55 cm, 3 csaplyukkal
(fiiľt)' fehéľ, Kőd:4125 35

db 9

82-009-9-02I405f Mosogató elhelyezése és bekĺĺtése, hideg-meleg

v ízĺe, csapteleppe|, bí,lze|zźlrőv aI, taftozékokkal, két medencés,

támaszĺa,bíneLzárővalAcéllemezháztartásimosogató,kétmedencés
860x435 mm HM 860

db 39

82.009-1-02|502| Falihit kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és

bekötése acéllemezből-, rozsdamentes leme zbó| vagy tintdttvasból,

2 1 0 st ki fo lyó szeleppel, buze|zźtt őv a|, tartozékokkal, hide g vízre
AcéIlemezfalikút,kívĹil-belĹilfehérťuzzomttĺcozott,ľövidhátlapú

db 6

82 -009 vöđöľti'ltő szerelése vizes beren dezéshez
db 2



Kiegészítő hőszĺgetelés

48-007-0549994 Nem j źrhatő ilzhettetőn' vízszintes felületen, egy

rétegben, lépésálló kőzetgyapot |emez kiegészítő hőszigetelés

rögzítéssel egyĹitt 80 mm vastagsággal
m2 7r1

4 8 -007-0 5 5 7 9 5 6 U zlet falanak külső oldali hőszigetelése, fal azott

vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, légľéses

kialakítás sal, ho mlokz atr a v agy réte ge s faIt a, szźias
szigetelőany agga| (üveggyapot, kőzetgyapot) rögzítéssel együtt 60

mm vastagsággal

m2 288

35-002-3 Párafékezo,pźtrazárő folia teľítése 15 cm-es átfedéssel,

hálóerősítés nélküli, speciális polietilénből készült légzarő és

pźrafékező fől'ia
m2 I 114

Homlokzatzárás

U z|et helyi s é g nyitott homlokzat ának Lezar ása soro lható műanyag

nyílászárókkal (bejarati ajtó, árukiadó ablak, ťtx ablak)
m2 129

Ű z|et helyiség nyitott homlokzat źnak lezárása függesztett

nyílászĺĺľókkal (áľukiadó ablak, fix ablak)
m2 68

Gépészetĺ szeľelvények

iizlet elektromos rendszerének kialakítás a az tlz|et beáI|ásź.ŕrőI a

csatlakozási pontokig (vezetékek, kapcsolók, menrlyezeti lámpĺĺk)
db üzlet 37

ilz\et gźu rendszerének kialakítása az uz|et beállásától a csatlakozási

pontokig
db üzlet 5

ilz|et víz, csatoľna rendszerének kialakítása az ilz|et beállásától a

csatlakozási pontokig
db üzlet 37

ĺizlet fiĺtés rendszerének kialakítása azi:z|et beállásától a csatlakozási
pontokig

db tŁlet 37

IJ zlet tetők statikai megeľősítése

azilz|et acé|szerkezetú mennyezetének statikai megerősítése a nagy

terhelésrĺ pontokon: klíma felhelyezéséhez, húsakasztó

kialakításához
db üzlet 25

Térhatároló szeľkezetek (ajtók és falazatok)

45 -001' -4.|. 1. 1 -0 1 3 l 64 1 ( 1 3) Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése,

hőhidas acéIajtő, biztonsági zźrĺal, átmenő (kefes) küszöbbel,
hegesztett ajtőpźnttal, rendszerhe z tartoző kétoldali alumínium (EV 1

felületű) kilinccsel egy szárĺý kivitelben, 1 000x2 1 00 mm méľetben

db 26



32-002-1.|,2.f-0I 1062I (3) oN Előregyĺáľtot1 azonrnl teľhelhető

nyí lásáthidal ó elhelyezé se (válas zfal athida\ók is), taľtó szerke zetÍ e,

csomóponti kotés nélkiil, falazat szélességrĺ áthidaló elemekből vagy

tĺjbb elem egymás mellé sorolásával, a teherhoľdó falváll
előkészítésével, kiegé szíto hoszigetelés elhelyezése nélkül, 0, 1 0 ťdb
tömegig, pórusbeton Pvá nyílásáthidaló YTONG nyílásáthidaló

válaszfalhoz, Pvźl 90 jelrĺ' 1 300x200x1 00 mm

db 26

3 3 -0 1 l -| .2.1 .1 ] .1 .2-1 |2005 I (23) oN Válaszfal építése, pórusbeton

termékekből, normál elemekből, 1 00 mm falvastagságban,

600x200x 1 00 mm-es méretű kézi fa|azőelemből (fugavastagság 1 0

mm), fa|aző, meszes cementhabarcsba fa|azva YTONG
vźiaszfa|e\em, Pve je1ű,600x200x100 mm M2,5 (Hf30-cm) falaző,
meszes cementhabaľcs, mészpéppel

m2 150

9 5 -024 - l .2 -0f233 07 (2) Y ízszintes faburko l at rö gzítés se l gyalult

deszka 18x146 mm, borovi fenyő
mZ 247

47 -000 -7 .2.2.| -0137 00 l ( 1 3 5) FafelĹiletek mtuo|źsénak előkészítő és

ľészmunkái; fafelület beeresztő a|apozása egy rétegben, oldószeres

a|apozőval,tago|atlanfelületenkültéri,oldószereskiilĺlnlegesfavédő
a|apoző

m2 247

47 -03 I -3 .I2.2.I -0| 5337 I ( 1 3 8) Külső fafelületek |aziľozása, gyalult

felületen, oldószeres |az,űĺĺ.,:al, két ľétegben,tagolatlan felületen

színtelen
m2 247
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