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I. Előzmény

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szewezeti és Mtikt'dési Szabálryzaténől' szćiő 25120|3. N.27.)
szźtmí onk. ľendelet 26. $ (l) bekezdése a|apján korábbí _ Iejárt hatlíridejű - képviselő-
testĺileti döntés végľehajtasával kapcsolatban a Józsefulírosi Vĺĺľosüzemeltetési Szolgálatot
beszámolási kötelezettség terhel.

A Képviselő-testiiletet a,Javaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal lrnpcsolatos fejlesztések és
javítósok löltségeinek biztosítósóra, valąmtnt káreseménnyel kapcsolatos részletfizetési
kedvezmény biztosítósóra című előte4esztéshez kapcsolódó 109ĺ2013. (III.27.) számú
határozat 3. pontjában a következóro| döntött:

l',
Előterj esztő : Acs P éter igazgató Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgálat

. sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaĺigyi
Szakigazgatźlsi Szerve źita| a Teleki Läszl'ő téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban előírt
kötelezések teliesítéséről

A napirendet ĺyíWzźlrt ülésen kell tĺíľgyalni, a döntés elfogadźsźłloz egyszeľtĺ/Eiqĺ$!ęlt
szav azattobb ség szfü sé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati iav as|at a bizottság, szánźLr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés
megtárgyalását.



,,3. fellreri a JVSZ igazgatóját, hogł a Budapest Főváros Kormányhivatala Munlravédelmi
és Munkatigłi Szakigazgatási Szerve által előírt kotelezések megtételéről keszítsen beszámolót
a Képviselő-testület részére. ''

il. A beteľjesztés indokolása

Az e|őzőekben hivatkozott képviselő-testiileti hatźnozatban foglaltak indokolják a beszámoló
előterjesztését az ideiglenes piac tizemeltetése soľĺĺn jelentkező problémák megszüntetésére
vonatkozóan.

ilI. Tényállás

Az ideiglenes piac iizemeletetése során hianyosság volt a píacvezetői konténeriľodában
megfelelő hőmérsékletti levegő biztosítása. A piacvezetői iroda hűtését időközben intéz ményi
kereteken belül ideiglenesen megoldásra keľült, azzal, hogy egy korábban más területen
haszná|atban lévő mobil klíma berendezés keľült azirodába elhelyezésre a végleges megoldás
kialakításáig. Figyelemmel aľra, hogy a piacvezetői irodát magába foglaló helyiség szintén
Mobilbox Kft-től bérelt konténerben taLál'hatő, melynek légkondicionált hűtését a bérbeadó
kültĺn díjazás ellenében biztosítani tudja, ezért a megbízott piacvezetó hozzájétrulźtst kéľt ezen
légtechnikai eszkoz konténeľre történő felszereléséhez.

Üzemeltetési hianyosság volt, hogy a piacon a WC péĺlztat konténerében a megfelelő
hőméľsékletű levegő nem volt biztosított. A fentiekben ismeľtetett megoldással a korábbi
szociális mellékhelyiség (wC) péĺlztźra és az ott dolgozó _ de ott folyamatosan nem
tartőzkodő _ munkavál|a|ó ez iranyu problémája is megoldásra keriilt, miután a pihenőidő
biztosítása helyileg a piacvezetői irodában keľĹilt kijelölésre, és ebben a helyiségben akkor is
tartózkodhat a munkavállaló, amikor nem látja el a WC pénztar mfüödtetésével kapcsolatos
feladatait.

További pľobléma volt a piacon, hogy a \NC pénaar és a WC konténer közötti teľületeken
közlekedők tészéte nem volt megfelelő védelem az oIt közlekedők tészére az idójérási
viszonyok ellen. Az e|őtető kialakítasa ésbeszerzése érdekében közbeszęrzési éľtékhatáľt el
nem érő beszerzési eljarast folytatott le a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgá|at, és az
előtető 20|3.július 5-én elkészült.

Iv. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testĹilet dĺintése a Magyaroľszág helyi önkormanyzataírő| szó|ő 2011. évi
cl,)o(xx. törvény 41. $ (3) bekezdése és a 107. $-a alapján hozzameg.

v. A dtintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

A Józsefuarosi Várostizemeltetési Szo|gźt|aÍ, ńszéró| a Teleki Lész|ó téri ideiglenes piac
mfüĺidésével kapcsolatban előírt kötelezések teljesítéséről szóló beszámoló elfogadasa.

vI. A dtintés célja' pénzüryĺ hatása

A Képviselő-testĹilet döntésével az önkoľmányzati fenntaľtású, önállóan mfüĺjdő és
gazdźikođő költségvetési szeľv jogszabá|yszera mfüĺidtetéséľe vonatkozó intézkedések
elfogadásĺĺľól dönt, mely döntés kĺĺltségvetési fedezetet nem igényel.



Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szolgálat
igazgatőjtnak a beszámo|őját a Teleki Lász|ő téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban
előírt kotelezések teljesítésére vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.jú1ius 1 7'

A dtintés végľehajtását végző szervezeti erység: Józsefuárosi Váľosiizemeltetési
Szolgálat
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