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Tárgy: Javaslat városüzemeltetési telephely és 
főzőkonyha tervezésre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pénzügyminisztérium 2021. január 29-én pályázatot írt ki „3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása jogcím” tekintetében. 
A gyáli Bartók Béla utcában, Gyál 4379/9 helyrajzi szám alatti önkormányzati telekre az Önkormányzat 
központi telephelyet és főzőkonyhát kíván létesíteni (Városi Gazdaház – Gyál). A három egységből álló (Iroda 
és fogadó épület, Üzemi épület, Konyha épület) létesítmény programtervét az Ybl Tervező Kft. 2014-ben 
elkészítette, azonban forráshiány miatt a projekt nem került megvalósításra.  
A létesítmény úgy került megtervezésre, hogy a három egység külön-külön is megvalósítható legyen. 
Jelen pályázat lehetőséget biztosít a Konyha épület megépítésére. 
 
A meglévő terveknek a jelenleg érvényben lévő előírásoknak, és a jelenkor igényeinek megfelelő újratervezésére 
ajánlatkérési felhívás került kiküldésre, melynek eredményét – az ajánlatokat – az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
  előterv eng. terv kiv. terv nettó összesen bruttó összesen   
Borfeum Kft.   11 100 000 17 810 000 28 910 000 36 715 700 Ft 
ABMT Stúdió Kft.   9 440 000 20 290 000 29 730 000 37 757 100 Ft 
Ybl Tervező Kft.   11 200 000 25 600 000 36 800 000 46 736 000 Ft 
Műép Kft. 6 693 000 14 331 000 26 477 000 47 501 000 60 326 270 Ft 
Bord Stúdió   nem tartozik a profiljába, nem tud ajánlatot adni 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Borfeum Kft. ajánlatát a Városi 
Gazdaház engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában 
szereplő, összesen 28 910 000,- Ft + Áfa összegért, amihez a szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés Cél- 
és általános tartalékok között tervezett „Pályázathoz önrész (beruházások)” soron tervezett összeg terhére 
biztosítja. 
 

Határidő: 2021. április 15. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
 
Gyál, 2021. 02. 10. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
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2360 Gyál, Bartók Béla út (hrsz.: 4379/9.) sz. alatti új ’Gyál Gazdaház’ építése 

ÁRAJÁNLAT  
Megrendelő  Gyál Város Önkormányzata 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Tervező   Borfeum Kft. 
   2230 Gyömrő, Klapka u. 51/B. 
 
Tárgy: 2360 Gyál, Bartók Béla út (hrsz.: 4379/9.) sz. alatti új ’Gyál Gazdaház’ építése 
 építési engedélyezési és építési kivitelezési tervdokumentáció 
 
 Tárgyi árajánlat 2021.01.22. és 2021.02.03.-i adatszolgáltatások és 2021.02.03.-i helyszíni szemle alapján 
készült. Tárgyi tervezési munka az alábbi szakági tervfejezeteket, valamint tervdokumentációkat tartalmazza: 

 építészet 
 tartószerkezet 
 épületgépészet (erős-, és gyengeáram) 
 épületvillamosság 
 környezetvédelem 
 tűzvédelem 
 biztonság-, egészségvédelem 
 akadálymentesítés 
 konyhatechnológia 
 nagykonyhai oltóberendezés 
 akusztika 

 
Tervfajták és tartalmuk: 

 vázlatterv 
 tervezési program szerint vázlatterv készítése látványtervekkel Megrendelő által véglegesen elfogadott 

és aláírt verzióig 
 építési engedélyezési tervdokumentáció 

 a jóváhagyott vázlatterv alapján építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a törvényben előírt 
tartalommal, legalább M 1:100 léptékben látványtervekkel, költségbecsléssel a szükséges 
(szak)hatósági egyeztetések lefolytatásával építési engedélyezési tervezés szintjén 

 építési kivitelezési tervdokumentáció 
 az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat alapján 

építési kivitelezési tervdokumentáció készítése a törvényben előírt tartalommal, legalább M 1:50 
léptékben részlettervekkel, további szükséges (szak)hatósági egyeztetések lefolytatásával, árazott 
és árazatlan költségvetési kiírással 

 
Tervszolgáltatás: 

 vázlatterv        1 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
 építési engedélyezési tervdokumentáció:     3 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
 építési kivitelezési tervdokumentáció:     3 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 

 
Tervezési díj: 

 vázlatterv és építési engedélyezési tervdokumentáció:                11.100.000,- + 27% áfa 
 építési kivitelezési tervdokumentáció                  17.810.000,- + 27% áfa 
 mindösszesen:                     28.910.000,- + 27% áfa 

azaz huszonnyolcmillió-kilencszáztízezer forint + 27% áfa. 
 
Gyömrő, 2021. február 8. 
 
 
       Bor Tamás 
       Borfeum Kft. 







TERVEZESI ARAJANLAT

cYAL vARosr cnzoanAz
2360 GySl Bartok Bela utca 1461A Hrsz: 437919
Enged6lyez6si 6s Kiviteli Tervdokumentdci6

EL6ZMENYEK:
Gy6 l-Vd rosgazd a Kft. m eg b i zitsitbol az Y BL T erv ezd Kft , 20 14-be n Ta n u l m 6 ny 6s
Enged6lyez6si tervdokumentdciot keszitett, Megbiz6 tervez6si programja alapj6n.
Az Enged6lyez6si tervdokumentdci6 201 4-ben benyfjtdsra kerult.
A P E-08 D I EP I 1 60 -3 | 20 15 szd m u hat1rozat alapi6n, az 6 p ft6si e n ged e lyt
a tervdokumentdcio 201 5-ben megkapta.
Az Epit6s Enged6ly hatdrideje lej6rt, ez6r| Meg_biz6, a kor6bbi Tervez6t biznd meg
Uj Epit6si es Kiviteli tervdokumentdcio elkeszii6s6vel.

TERVEZESI FELADAT:
A hdrom epuletreszb6l all6 - Fogado 6pulet, Uzemi 6pulet, Konyhauzem -
6puletegyuttes Uj Enged6lyez6si terveinek elk6szit6se, az eredeti program alapj6n.
Az eredeti tervek korszerfislt6se, a jelenlegi hatos6gi el6irdsoknak megfelel6en,
az 6pulet 0j, elciregydrtott, beton szerkezeti rendszerre (Leier) val6 6ttervez6se,
figyelem be v6ve az itemezett 6p it6s, megval6sitds lehet6seg6t.

AzUj Epitesi tervdokument6ci6 alapjdn, Uj Kiviteli tervdokument6cio k6sz[t6se,
1razott 6s 1razatlan kolts6gvet6s kiirdssal.

TERVEZESI DIJ:
Becsult Dijalap6rt6k: 920 mFt + Afa

Szdzal6kos dij: Az elSzm6nyekre valo tekintettel 5% helyett 4%
Teljes dij 36.800.000 Ft + Afa

Engedelyez6si terv: 11.200.000 Ft + Afa
Kiviteli terv: 25.600.000 Ft + Afa

TERVEZESI HATARID6:
Enged6lyez6si terv: 2021 elsd felev
Kiviteli terv: 2021 itemezetten, 6puletr6szenk6nt

Budapest, 2021.02.08.

Takdcs Tibor ugyvezet6
YBL Tervezd Kft.
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