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A képviselő-testĺileti ülés időpontj a:20|4. február 5. . sz. napirend

Tárry: Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszímoló

A napirendet a1iVzar:t ülésen kell tlírgyalni, a dĺĺntés elfogadásrĺhoz egyszer(ilminősített
szav azaĺtöbb s ég sziik s éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatáĺ ozati i av as|at a bizottság szźlmźtr a:

A Városgazđálkodási és PénzÍigyi Bizottság
meglárgya|ásźú.

javaso|ja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

X
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Tisztelt Képvĺselő-testület!

L Előzmények

A VĺárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsĺíg az I580/20|I. (X. 26.) számű hatźrozatátval elfogadta
Rév8 Zrt-vel kötendő, a Teleki téri piac építési engedé|yezési terveinek és kiviteli terveinek
elkészítéséľe vonatkozó megbízási szeruódést' Rév8 Zľt. szerződés szerint 2011. december 3l-ig
elkészítette a teľvdokumentációkat' Az t$ Teleki téri piac építése 2013. április 17. napján
megkezdődöff, tekintette| ana, hogy a Képviselő-testĺilet a 83/20|3. (I[.l3.) számű határozatában
döntött a ,,Vállalkozátsi szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira'' térgyű k?Izbeszerzési
eljárásban a nyeľtes aján|attevóről (FK Raszter Zrt.). A szükséges szerződések megkötése (kivitelezői,
műszaki ellenőri, tervezóiművezetői) lehetővé tették a Teleki téľi piac építésének elkezdését.

A Képviselő-testiilet a |29/20|3. GV.03.) számúhatźrozatźtban űgy dönt, hogy felkéri a Kisfalu Kft-t,
hogy a műszaki ellenőrzési tevékenységről, továbbá felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy atervezói művezetésről
negyedévente számoljon be a Képviselő-testĺiletnek.

ŻÜji JAN 2fi lď 5"u.



n. A beteľjesztés indoka
Tekintettel arra, hogy aberuhźzás ťlnanszírozása az onkormányzat sajźt pénangyi keretéből tĺirténik,
jogos igényként meriilt fel a Képviselő-testiilet részéró| a projekt megvalósulásának figyelemmel
követése. A Rév8 Zrt.ve| 2013 májusában k<ltott tervezői miĺvezetői szerződés III. f. pontjában
Tervezó kiilönszolgá|tatásként vá|la|ta, hogy negyedévente beszámolót készit a Képviselő-testület
tészére etervezói mĺĺvezetésľől. A miiszaki ellenőri feladatokľól a Kisfalu Kft. készíti e| a beszámolót.

m. Tényá|Iási adatok

A Teleki téri piac kivitelezése során a [V. negyedévben elvégzett feladatok pontos részletezését az |.
szátmű melléklet tarta|mazza. A heti kivitelezői kooperációk alkalmával a felmerülő, miĺszaki jellegű
kérdések megoldásra kerültek. A piac műszaki átadáS-átvéte|e hatfuidőben, a tervezetteknek
megfelelően megkezdődött.

Iv. Diintéstaľta|mánakľészletes ismeľtetése

Az előteľjesztés 1. sz. melléklete tarta|mazza a Teleki téri piac építésével kapcsolatos beszámolót,
melynek elfogadásáról dönt a Tisztelt Képviselő-testület. A beszámoló a pľojekt előrehaladásával
kapcsolatos infoľmációk átadásĺáról szól.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az, hogy a Képviselő-testület a kivitelezésre vonatkoző negyedéves beszímoló
elfogadásáról döntsön. A döntéshozatal indokolt az onkormányzat számźra, meľt a kerĺ'ilet
szempontjából fontos, hogy a kizźrőIag önkoľmányzati foľrásból megvalósuló projekt építése során
éľvényes a folyamatos nyomon követés. A döntés a beszámoló elfogadását jelenti, ezért közvetlen
pénzügy i kihatása nincs.

vI. JogszabáIyi köľnyezet ismertetése

A Képviselő.testÍilet döntése Magyarország helyi önkormányzataiľól szóló 201|. évi CI.xxxIX.
törvény 13. $ (1)bekezdésének|.,2' és 14.pontjĺán,a4|. $ (3)bekezdésénés a|07. $-ánalapul.

Kéremaza|źlbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az előterjesĺés mellékletét képező, a Teleki téri piac építésével
kapcsolatos,2013. évi IV. negyedévbenvégzett, műszaki ellenőľzési tevékenységről és tervezői
múvezetésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft tig1rvezetője, Rév8 Zrt. vezetoje
Határidő: 2014. februaľ 5.

A döntés végľehajtásáłt végző
Kisfalu Kft.' Rév8 Zľt.

Budapest, 2014. januźr 24.

szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,

Tö'rvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

a|jegyző

ű?



melléklet

TelekÍ téri Piac IV. negyedéves beszámoló

Tervezői míĺvezetés:

A tęrvezők az Önkotményzattal kĺitĺitt tervezési míĺvezetésre vonatkoző szeľződésnek
megfelelően követik a kivitelezés folyamatát.
. a színek és anyagmintak kiválasztása a Kivitelezó źl\tal javasolt gyártó l<lnálatábő|;
o Kivitelező felvetése alapjan folyamatosan zaj|ott a kiviteli tervek összehango|ása az

építkezés közben feltźrt helyszíni adottságokkal, és a Kivitelező javaslataival;

Tervezői művezetéssel összefüggő tevékenységek:

o tetőkivezetések helyeinek pontosítása afa|atoző pavilonoknál,
r villámvédelmi terv elkészítése
. gźLz terv módosítása, engedé|yeztetése, gźn szo|gá|tatői hozzájaľulás megszerzése az

iizletek kialakításahoz
o hatósági egyeztetés azílzletekkialakításaľól (ÁNTSZ, élelmiszer hatóság)
. megvalósulási teľvek alapjátképező teljes adatszo|gá|tatás összeállítása
. a leendő bérlőkkel, kereskedőkke| egyeztetések az ĺáľusító pavilonok múszaki ľészleteit

illetően
o haszná|atbavételi engedély megszerzésének műszaki támogatasa (tervezői iratok,

nyilatkozatok)
o heti jelleggel akivítelezői kooperáción való ľészvétel.

Atervezői muvezetói szerzodés keretén belul az a|ábbi szakágak képviselői vettek részt..

o építésztervezók,
o statikus tervezo,
o épületgépésztewezó,
o elektromos tervező,
o E,lzvédelmi tervező.

Műszaki ellenőľi tevékenység:

A IV. negyedévben tovább folytatódott a heti szinťu, minden keddi napon töľténő
megrendelő i, v á||a|kozői, tew ezői, múszaki ellenőľi ko opeľáció.

A negyedik negyedévben a mostani, januĺĺľi időszakot is magába foglaló terminusban a
szerzőďés szeľinti miĺszaki taľtalom elkésztilt, a műszaki átađás-átvéte| 20|4. januĺĺľ I4-én
elkezdődött.

A kĺizművek bekötése megtĺĺľtént, berenđezések beiizemelése maĺad hźÍra, me|y az átadás-

átvételi eljríľás idejére tervezett pľóbaüzem része. Megrendelői kérésre a a Vállalkoző nem
szźilitotta le a mobiliźů<at _ virágtaľtók, teľmelői pultok, padok _ azokat raktźlrozza, mert azok
a pavilonok elkészülte után keľĹilnek a helytikre.

A kivitelezés során lakossági paÍLasz az e|so beszámolót követően nem volt.



Kivitelezés folyamata (pľojektirányítás és műszaki ellenőľzés közösen)

20|3.|2.09-én ahaszná|atbavételi eljarás megkezdéséhez a kéľelem a VIII. kerĹileti építési
hatóság szźnnźtra megküldésre keľült, a kizárás ellen továbbításra keľĹilt a Kormányhivatal
felé. A kijelölt,..eljaľó hatóság a Budapest Fővaľos Koľmányhivata|a V. keľĹileti Hivatal
Epítésügyi és oľökségvédelmi Hivatala. 2 fő feladat: a hasznáIatba vételi engedély
megszerzése,valamintamiĺszakiátadás.źftvéte||ezźnása.

osszefoglaló:

A szetzőđésben foglalt miĺszaki paramétereket a kivite|ező hatfuidőre teljesítette, és így apiac
épületének építésének első Íiĺzisa szerzodés szerint befejeződött.. A piacon hź.ltra|évő
munkfüat (bérlői kialakítások, árusító pavilonok további kiépítése), melyek szfüségesek
a|lhoz, hogy a piac megnyithasson egyrészt külĺin szerződés alapjźn épül, másľészt a béľlők
építik ki saját maguk részéte.

Budapest, 20|4. jaruáĺ 2|.

Az ĺjsszefoglalót összeállította: Sipos Máýás / Varosfejlesztési és Főépítészi LJgyosztá|y,
Vĺárosfejlesztési Iroda és Zsidi Lajos / Kisfalu Kft., - Alföldi Gyöľgy, Faľagó Csaba l
Rév8 Zľt.


