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Táľgy: Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára

A napirendet nyílt iilésen kell taĺgyalni, a dontés elfogadásához minősített

szavazatttibbség

szükséges.
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Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság

véIeményezi X

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatfuozati javaslat abizottság' száffLára: a Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja
a Képvi s e 1ő -te stiil etnek az e|oteies zté s mę #źlr gy alását.

Tisztelt Képviselő-testůĺlet!

L

Előzmények

A Képviselő-testtilet a363lf006' (VuI.10.) száműhatározatában dĺjntött aľról, hogy továbbra is fenn
kívánja tartani a Teleki téri piacot, továbbá a Jőzsefváros fejlesztéséľőlszóló 9lf007. (II.19.)
önkormányzati

rendelet 1. mellékletében elhatározta'hogy tLta|akitia a Teleki téri piacot és ahozzá

tartoző paľkot.

A

Képviselő-testĺilet a 92l20ll. (III. 03.) számú határozatźtval Konzultációs tęstĺiletet állított fel,
amelynek felradata volt a meglévő Teleki téri piac üzlethelyiségei szerzódéseinek jogi és valós
helyzetének tisztázźsa, a megszĺintetésiajánlatok megismertetése a helyhaszná|ő|<ka|,
szándéknyilatkozatok kidolgozása, szerződések e|őkészitése, az ideiglenes piacra tciľténő
átköltözéshez, az ,űjonnan kialakítandó piachoz kapcsolódó igényfelmérés,előzetes béľletidíj
kiaján|ása, a szerzódéstervezetek és döntés e|őkészító anyagok elkészítésea hatáskörrel rendelkező
Bizottság szźtmára. Atétrgya|ások alapján megkötésľe kerültek a bérlőkkel aze|őszerződések.

Ezt követően a piac bontasra került és 2011. augusztus hónap őta az Önkormányzat
élelmiszer-piac műkodésétbiĺosítjaa tér melletti önkormányzati tulajdonú telkeken.

ideiglenes

Az tlj piac kivitelezésével kapcsolatban a Képviselő-testület a 83l20I3 . (III. 1 3 .) számű hatźtrozatźlban
az FK RASZTER Zrt-t nyilvtlnította a kozbeszerzési e|járás nyertesének és a Felek vállalkozási
szerződést kötöttek f013. ápri|is f-án' A kivitelezés tervezett befejezése 2014. január hónap. A
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kivitelezés eredményeképp megvalósul
pavilonok szerkezetkés z tú|apotban.

a piac

épülete, illetve kialakításľa kertilnek

az

árusítő

A piac végleges kialakíĺásaérdekébena Képviselő-testiilet a249lf013, (VI.19.) száműhatźrozatźtban
úgy döntött, hogy 5 foből tůlrő tárgya|ő delegációt jelĺilt ki, amelyet fe|hata|mazott a Teleki téri piac

bérlőivel kötendő végleges bérleti szeľzódésekkel kapcsolatos tárgyalások lefolýatására, melynek
része volt az áľusító pavilonok onkormányzat źL|tt,| biztosított pontos műszaki tarta|mźnak
meghatźłrozása.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a tźrgya|ő delegáció a tárgya|ások során olyan jogi
biaosítékokatdolgozott ki, amelyek a végleges szerződések megkötéséig haŁályos eloszeľződések
biztosítékrendszerét vette alapul és amelyek nemcsak a végleges szerződés megkötéséig, hanem
hosszú távon biztosítja a piacosokszámáraaszerzodésből eľedő jogaikat, valamintazt, hogy hátrrányos
helyzettiket helyi érdekek ne tudják kihasználni, az a|ábbiak szerint:

o

15 éveshatározott idejű bérletijogviszony - aze|őszerzódésben vá'||a|tbérbeadói kötelezettségnek

megfelelően,

o
o
.
o
.

előbérleti jog a hatźtrozott idő lejátakoľ, új belépési díjfizetésnélkĹil,
a

bérleti jogźltruházásának feltétele a bérbeadó Önkoľmányzathozzájáru|ása,

azalbéľletbe-adás feltétele a bérbeadó onkormányzathozzájźtru|átsa,
a Képviselő-testtilet által meghatározott belépési és bérleti díjak,

aZ onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI.20') önkormányzati ľęndęlet a|ka|mazásźtnak kikötése.

Javaslom, hogy
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bérlőkkel kötendő egyedi szerződések elfogadására
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Képviselő-testiilet a

A

Képviselő-testtilet a 382120|3. (X.16.) számű határozatában dĺjntött arról, hogy önként vá||a|t
feladatként az új Teleki téri piac arusító pavilonjainak bérlői igények figyelembe vételévelösszeállított
kivitelezéséľebruttó 38.100,0 e Ft keľetösszeget biztosít, és felkéte a polgármesteľt a közbeszerzési
eljáľás előkészítéséreés lefolý atástlra.

A piac

jövőbeni működtetése érdekébenaz üzemeltetési feladatokat ellátó Józsefuáľosi
Városüzemeltetési Szolgálat és a Polgármesteľi Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
IJgyosztźiya felméľte a piac üzemeltetéséhez sztikséges eszkozöket, gépeket, illetve a jogszerű és
rendeltetésszenĺ műktjdtetéshez szükséges szolgáltatásokat.

II.
A

A beteľjesztés indoka - Itr. Tényállási adatok

Képviselő-testtilet részére negyedévente beszámoló készül az új Teleki piac-csarnok kivitelezési
üteméről, mely jelenleg az ütemteľv szerint halad' tervezetten 2014' január hónapban a kivitelező
részéró| áńadásra kerĺil. A piac megnyitźsźůlozszükséges a bérlőkkel a végleges szerzodések
megkötése, az ráĺusító pavilonok kialakítása, továbbá az uzeme|tetéshez szükséges eszkozĺik

beszeľzése és szerződések megkotése.

Az rĺj piac iizemeléséhez szükséges és teľvezett gépek, eszkiĺziik, mobiliák beszeľzése és béľIése

A piac

nyitásához különböző gépekkel, eszkĺjzökkel és bútorokkal szükséges felszerelni az
melyek az a|źlbbiak (1. sz. melléklet) :

-

az ĺizęmeltetéshezszükséges eszközök: e|lenótző méľleg, takaritőgép, ládamosóba
nagynyomású tisztító berendezés, tźĘékoztatő tźLb|źLk/ felfestések, beléptető rendszeľ,
a hu|ladék elszállításhoz sztikséges eszközök:
zs áko s

-

tömörítő

kukák (240L, 1100L); tömörítő gép (MT 240),

gép, apr itő gép, szem étgyujtók,

biztonsági berendezések, eszközök: tíizoltő készülékek beszerzése, kameraľendszer átépitése
(a meglévő 12 db kamera źúhelyezése,6 db űj mozgatható kameľa felszeľe|ése), hangosítórendszer kiépítése,

-

épij,lretet,

egyébbeľendezések:irodabeľendezése,oltozóberendezés.

A gépek, eszkoz<ik, mobiliák beszerzéséhez szükséges közbeszerzési vagy kozbeszerzéSi
nem érő beszerzési eljaľások lefolýatása.

értékhatárt el

Az új piac üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások

Azűj

piac megnyitását követően azaIźtbbi szolgáltatások(2. sz. melléklet) beszeľezése szükségesek:

-

hulladékelszállítás: zöldhulladék szállítás, szeľves eredetű hulladékszállítás, kommuná|is
hulladékszállítás; hullad ék gyujtőzsákok (a zöldhulladék tömörítéséhez),

-

kozmű ellátás: villamos áram, ivőviz,fü|dgáz, f,ĺtés,internet,
órzés,
beépített berendezések előírás szerinti éves felülvizsgá|ata,

rovar- és rágcsálóiľtás,
aggregátor bizosítása és miĺködtetése.

Az

önkormźtnyzat fenti szolgáltatások díját megosrtja és tovább szám|ázza a bérlők felé, tekintettel
arra, hogy a piac fő- és almérőkkel fog rendelkezni, így a bérlők á|ta|i fogyasztás pontosan
meghatározható. A díjak beszedése a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat tevékenységikörébe
tartozik.

IV.

Dtintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

Fentiek a|apján az a|ábbiakban szükséges a Képviselő-testiiletnek döntést hozni:

Fedezet biztosítása a piac üzemeléséhez szĺikségesgépek' eszköziik, mobiliák beszeľzéséľeés
bérléséľe

A piac

nyitásához a I' sz' melléklet szerinti gépek, eszközok beszeľzése szĺ.ikséges, melynek fedezet
igénye bruttó 30.85l,0 e Ft, melyre vonatkozó képviselő-testtileti dĺjntéshozatal szintén szükséges.

Fedezet biztosítása a piac 2014-es évĺůizemeltetésévelkapcsolatos szolgáltatások biztosításáľa

A

piac tĺzemeltetéséheza

f.

sz. me||éklet szerinti

szo|gá|tatźtsok beszerzése szükséges, melynek

fedezet igénye bruttó 79,45|,0 eFt, a fedezet biĺosításaa Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

v.

A dtintés célja' pénzůĺgyihatása

A

dontés célja, hory az új Teleki téri piac nyitásához (tervezetten 20|4, március hónap) szükséges
valamennyi feltétel hataridőľe teljesüljön, az emelt szintű szolgáltatások zökkenőmentesen
keľülhessenek biztosításľa.

a)

Az önkoľmányzatnakapiacnyitásához gépekkel és britoľokkal kell felszeľelni az épĺiletet.A
berendezések és felszerelések egy része megvźsttrlásra kerül összesen bruttó f0 I83 e Ft teľvezett
éľtéken,míg a takaritó gépek és hulladék tömörítő gépek tartós béľletiszerzodés keretében kerülnek
hasznźiatba vételre, ennek dija2014. évben várhatőan2f23 eFt. Az eszközök bérléseesetén hosszú
távú béľletiszerzódés megkötése szükséges, melynek |ejárta után az eszközök az Onkormányzat
tulajdonába kerülnek. A 48 hónapos tartós béľletdíja összesen bruttó 10 668 e Ft, mely összeg
tarta|mazzamár af014. évif ff3 e Ft-os bérleti díjat is. A piac határidőre történő megnyitásához
sztikséges a fenti berendezések és felszerelések beszerzési eljárásának megindítása 2013. évben. A

(köz)beszerzési eljárások lefolýatásához tisszesen 30 851 e Ft összegben szükséges fedezet
biztosítása, a 30.85l e Ft-ból 6.558,9 e Ft źfa visszaigényelhető. A beszerzésekkel kapcsolatos
kifizetés 2014. évben 22'406 eFt,20I5-f017. évekbenf.667 e Ft,2018' évben 445 eFt összegben
várhatő, ezéľtjavaslomafedezętet előzetes kĺjtelezettségvźłl'|a|áskeľetébenbiztosítani.

b)

A

piac üzemeltetéséből származó bevételeket és kiadásokat az előterjesńés 2. számú
me|léklete taľta|mazza. A jelenleg érvénybenlévő bérleti e|őszerződések alapján és a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása szerint 2014-ben a piac működéséből származő vźtrhatő

bérleti díj bevétel a bérleti díjÍizetésikötelezettség kezdetének figyelembevételével ĺisszesen f5.515 e
Ft, mely bevétel a helyiségek bérleti diját, a kitelepülési díjakat és az őstermelői díjakat is tarta|mazza.

A piac üzemeltetési költségéből az onkormányzat

a bérlők részérea ténylegesen mért fogyasztások és
haszná|at alapján továbbszám|ázza az elektľomos áram, az ivőviz, a fü|dgázszolgáltatás díját' melyből
26.5f8 e Ft bevétel várhatő'

Az onkoľmányzattovábbszám|ázzabér|ő

általleadott és azizemeltętő által nyilvántartott mennyiség
zöldhulladék, a szerves eredettĺ hulladék és a kommunális szá||ítás díját is, melyből 15.900 e Ft
bevétel várhatő. A belépésidíjakból származő bevétel f0I4, évivárhatő bruttó cisszege 33.519 e Ft,
melyből a beÍizetendó źÉa7.If6e Ft, 2015. évben 8.94f e Ft' melýől abeťlzetendő áfa 1.901 e Ft.
nettó bevétel _2014' évben 26.393 e Ft, 2015. évben 7.041 e Ft _ további fedezętet biztosít apiac
tizemeltetési költségeihez.

A

Az Önkormźnyzat egyéb díjat apiac iizemeltetése cíména bérlőktől nem szed.

A

továbbszám|źzott szolgáltatasokkal és a visszaigényelhető źÉź.ľa|,
valamint az egyszeń belépési
díjjal novelt vźrhatő bevétel f0I4. évre 118.857 e Ft,2015. évľe1If.993 eFt,f0I6. évto| 104.052 e

Ft.

A Képviselő-testtilet af91'l20ll. (V[.07.) száműhatározatánakf .pontjttbaná||apitottamegazúj piac
nettó béľletidíjtételeit a piac megnyitásakor, melyek az a|ábbiak:

ital, dohányáľu és máshol fel nem sorolt

értékesítés15

000.-Ft/m2lhó

-büfé'fa|atozó(melegkonyhával)üzemeltetésę f500,-Ft/mZĺhő
- vegyes iparcikk árusítás

2500.-Ft/m2/hő

- nyers élelmiszerárusítás

|300.-Ft/mflhő

A Képviselő-testtilet af9I/20I1. (V[.07.) száműhatározatźnak 3. ponda rendelkezett a belépési díjra
vonatkozóan, oly módon, hogy új bérlők esetén az egyszeri belépésidíj veľsenyeztetési eljrárás
keretében keľül megállapításľa, de összege minimum 200 000 Ftlm2 + Afa; a régi béľlők és
helyhasználők az új piacon veľsenyeztetési eljáľás nélkül köthetnek bérleti szerzódést, mivel ez
cserehelyiségnek minősül. Ebben ez esetben is belépésidíjat kell fizetniük.
A Képviselő-testtilet a belépésidíj fizetésétdifferenciáltan állapította meg az a|tłbbiak szerint:
a) A bérlők és heýaszná|ők az alábbi részletekben fizethetik meg a belépési díjat:
- 5 %o-ot az e|őszerződés megkcitésekor foglaló jogcímén;
-|5
- 80

%o-ot a
%o-ot a

béľleménybiľtokbavételekor és
bérlemény biľtokbavételét követ

1

éven belül, havi egyenlő részletekben.

b) Azoll helýrasználók, akik a felépítményi'ikéľtékénekbeszámításźlt vtiasztják a belépésidijat az
alábbiak szeľint fizethetik meg:

-a

belépésidíjba beszámítő foglaló ill. előleg címénaz e|oszerződés megkötésekor a
felépítményéľtékbeszámításra kertil,
- a fennmaradó belépésidij 20 oÁ-a a bérlemény biľtokbavételekoľ
- a fennmaradó belépésidíj 80 %o-a birtokbavételét követ 1 éven belül, havi egyenlő
ľészletekben.

Tź!ékoztatoma Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy
megkötésre keľül a bérleti szerzoďés.

Javaslom, hogy
Y

źlľo s

a

gazdá'lko dási

a 37

uz|ethe|yiségből

bérlőkkel kotendő egyedi szeľződések elfogadására

és

PénzĹi gyi B izottságot hata|mazza f e|,

36 esetben

a

várhatóan

Képviselő-testĺilet a

Mindezek a|apján az űj piac Ĺizemeltetési költsége a gépek béľletidíjával és a befizetendő áfával
növelten 2014. évben bruttó 1|5.460 e Ft, 2015-ben 13|.792 eFt,f0t6-től 129.891 e Ft.
2014. évben az onkormányzatnak az e|őzetes szrámítások a|apjźn az egyszeri belépésidíjak miatt nem
kell saját foľrást biztosítani az izeme|tetéshez, f0I5. évben 18.799 e Ft saját foľrást, f0l6-től. 25-26
millió Ft saját forrást kell biztosítani.

Az űj piac megnyitásáig az

ideig|enes piac üzemel, melynek várható költsége 3,5-4

millió Ft közott

vźtrhatő.

vI.
A

Jogszabályi ktiľnyezetismeľtetése

Képviselő-testĺilet döntése a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő f0I1. évi CLXXXIX.
törvény 23. s (5) bękezdés 16. pontján alapul - mely szeľint a kerületi önkormányzat fe|aďata

a kistermelők, ősteľmelők számára - jogszabá|yban meghatározott termékeik értékesítési
lehetőségeinek biĺosítása, ideértve a hétvégiárusítás lehetőségét is - és a 4l. $ (3) bekezdésén alapul.

különösen

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

IIłrÁnozłTI JAvÁsLAT
A Képviselő-testület úgy dtinto hogy

t.

az űj Telekĺ téľĺpĺac ĺizemeltetéséhezszükséges gépek, eszkiizöt mobíIiák beszeľzéséľe_ az
előteľjesztós 1. sz. mcl|ólĺIctót |<őpező tnľtnlommal - łisszcscn bľuttó 30.851'0 c ľ.t
keľetösszeget biztosít a20|4. évi ktiltségvetésteľhéreelőzetes kötelezettségvállalás keľetében
kötelező önkoľmányzati feladatként.

Felelős:

Polgáľmesteľ

Határidő:

2013. november 06. és af0l4. évi költségvetés tervezése

2. a határozat |. pontjában foglaltak miatt előzetes kiitelezettséget vá|lal - köte|ező feladat - a
20|4. évi kiiltségvetés teľhéľe22.406,0 e F.t-ľa - önkoľmányzat sajńt bevételeĺteľhére
t7.64f,0 e Ft és áfa visszatéľĺilésbevétel teľhéľe4.763,5 e F't tĺsszegben -, továhbá a20152017. évek költségvetésnek teľhéreévente 2.667'0 e Ft-ľa - önkoľmányzat saját bevételei
teľhéľe2.100'0 e Ft és áfa visszatéľülésbevétel teľhéľe567'0 e Ft összegben és a 2018. évĺ
ktiltségvetés teľhéľe445,0 e x't-ľa - iinkoľmányzú saját bevételeĺteľhéľe350'4 e Ft és áfa
visszatérülés bevétel teľhére 94,6 e Ft összegben

Felelős:

Polgármesteľ

Határidő:

2013. november 06, f014. évi és az azt követő évek költségvetésének teľvezése

3. elfogadjaazelőterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Teleki téľipĺac üzemeltetését biztosító
szolgáltatásokat kiitelező iinkoľmányzati feladatként, melynek ktiltségeiľeelőzetes

ktitelezettséget vá|la| az iinkoľmányzat saját bevételeinek és a piac ĺĺzemeltetésébő|szźrmaző
bevételek teľhéľe.20t5. évtő| az iinkoľmányzati foľrás teľhéľe18.799"0 e F.t. 2016. évtől
26.000,0 e Ft ässzegben.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2013. november 06., 2014. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

4. felkéľia Polgáľmesteľt a határozat 1. és 3. pontja szeľĺntikőzbeszerzési és közbeszeľzési
érté|<hatáł,rtel

nem érő beszerzési e|jáľások e|őkészítéséľe
és leťolytatására.

Felelős:

Polgármesteľ

Határidő:

aközbeszerzési eljárások és közbeszerzési értékůatártel nem érőbeszerzési eljárások
lefolyatásának hatáľideje f0I4. februźr f8.

5. a) az űj Teleki téľipiac bérlőivel kötendő béľletĺszeľződések megkötése során az
Onkormányzat a bérlők ľészéľea ténylegesen méľtfogyasztások és használat alapján
továbbszám|ázza az elektľomos źlľam,az ivćníz, a ťo|dgárzszolgáltatás díját' va|amint a piac
üzemeltetéséből eľedő zö|dhu|ladék., szeľves eľedetű hulladék.' kommunális hulladék béľlő
által leadott és az ĺizemeltető által nyilvántaľtott mennyiség száIlítás díját' a béľlőknek
további más ktiltséget' díjat nem kell Íizetni.

b)

fe|bata|mazza

a

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot

- a

Képvĺselő-testület

29112011. (VII.07.) számú határozatálban, a Tárgyaló delegáció áItal kidolgozott szempontok,

valamint ezen határozat 5.a) pontjában foglaltak figyelembevéte|ével . a béľlőkkel ktitendő
béľletiszeľződések elfogadásáľa.

Felelős:

a) pont esetén Polgármesteľ, b) pont esetén Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság

Határidő:

a) pont esetén 2013. november 06., b) pont esetén 2013. november 06. napjától

6. felkéľia Polgármestert, hogy a hatátozatban foglalta|<at a 2013. évi ktiltségvetésľőlszólĺó

ľendelet módosításáná| és 2014.tő| az éves költségvetésľől szólĺó ľendeletek készítéséné|
vegye
Íigyelembe.

Felelős:

Polgármester

Határidő: a20I3.

évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, valamint 20|4' évtó|

évente a költségvetés tervezése.

A

döntés végľehajtásátvégzőszeľvezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály'
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat (Józsefuárosi Közteriilet-feltigyelet és Városüzemeltetési
S zol gálat), P énnigyi Ügyosztály
Budapest, 2013. október 28.
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Töľvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
f.

/, frfravflW
{

dr. Mészár

Erika

a|jegyző

201Jilĺ{ľ Żg

Teleki téri piac ĺizeme|éséhezszĺikségesés teľvezett eszkłizłik, gépet mobiliák beszerzése és bér|ése-

Az

átadáshoz sziikséges miikłidést szo|gá|rí

beľuházások
ellęnóľzó mérlee

kukák 1100

l0
6

|

ládamosÓba nagynyomás

tisĺítÓ berende zes

aprítÓsép
fénvreklám tábla
táiékoztatő táblak l felfestések
ttizoltÓ készĹilékek
kameraĺendszer ( telepítéssel, vezetékezéssel,
képrtigzító opciőval)a meg|év |2 db kamera
áthelyezése, 6 db i mozeathatÓ kameľa
sziinetmentes betáp. elosztők. csatlakozÓk
hangosítÓrendszer kiépítése
beléptetó rendszeľ ( iľoda . ôltÖzo ) káľťvas

szemétsytĺitók (5 I
szemétsyiĺitók (50

l

I
I
I

20
30

25 000

31 750

l4 000

r7'7 800

87 000
6s 000
250 000
450 000
40 000
14 000

662 940
82 550

317
571
I 016
s33

500

s00
000
400

I

3 400 000

4 318 000

I

350 000
Rso 000

444 s00
I 079 500
317 500
ts2 400
r27 000

I

)

l5

)

5

250 000
I 000
20 000

2

s00 000

I 270 000

f

800 000

2 032 000

6

100 000

762 000

I

3 s50 000

4 508 500

I

I 400 000

I 778 000
20 182840

bejaľati ajtőhoz szélfogő fiiggciny (2000 mm
szélesséstĺ)
bejaľati ajtőhoz szélfogÓ fiiggtiny (9000 mm
szélessésli)
aitőkhoz lábti'rló
iľoda berendezése (tea konyha, mosdők, fiiggÖny,
bťttoľok)
Öltőzó berendezés

Az

átadáshoz szĺikségesmĺĺkłidéstszo|gá|ĺí
tartrísbérlet vaey béľ|et
takarítőséD í ĺ'niarő )
takaľítÓ séo (esvtĺfu csás)
tcimÖrítógép ( MT 240 ) TartÓs bérlet ( bérlet utĺin
tulaidonba kerĺil )
zsákos tÖmÖrítógép (MacFab BagPress 200) Taľtős
bérlet ( bérlet utĺáĺr tulaidonba kerĺil )

osszes teľvezett sének. mobi|iák:

me|léklet

mennyiség Nettrí egységár Ft Teľvezett beszerzési
kłi|fséo Rrnffi E.ŕ
db
I

kukák 240 l

1. sz.

I

mennyiség
db

Nettĺíhavi
bér|etidíi Ft

Bruttĺíhavi bér|etidíj

Ef

48 havi bér|etidíj

hľľff T'f

I

70 000

88 900

4267 200

I

17 000

2t 590

r 036 320

I

30 000

38 100

r 828 800

I

58 000

't3 660

3 53s 680

2f2 250

r0 668 000
30 850 840

l'e|eki téľipiac 20l4-es évi ĺizemelt€ tésévelkapcso|atos
Bruttó Ft/hĺi

áltatások - 2. sz. melléklet
Eves bľuttó Ft
Te|jes' 1'2 hónap
(2014. 03. 10-től)

Bevételek 2014. évben

éwel számolva
í2015.)

t

Bérleti díj

966 455

18 995 958

23 597 464

457 200

4 416 552

5 486 400

217 627

2 102279

2 611 526

4298 696

42 427 347

51 584 352

r 689 100

16 891 000

20 269 200

Ivćlvíz'

480 060

4 800 600

5 760 720

Gáz, fíités

483 616

4 836 160

s 803 392

zöldhulladék

800 100

7 728 966

9 601 200

szerves ereoetu

160 020

l

1 920

240

8f29

600

Ą.rusító pavilonok előtti teľületľe történő

kĺteleoülés
Dsterme|ő
Ą

bérlőknek tfirténő kiizüzemi díj

iováhhszám|ázás

Aľam

Hulladék elszállítás

kommunális hulIadék
osszes bevétel 2014 évben

s45 793

68s 800

6 624 828

6 939 979

67 942 136

83 279 74f

ĺzisszaigényelhető áfa

I 731 008

17 395 457

20 772 099

Esvszeľi belépésidíi

6 694 500

33 sr9 369

8 941 631

15365 487

118 856 962

112 993 472

Mindłisszesen bevétel

Kiadások 20t4. évben
Szolgá|tatás bruttĺó
Ft/hó

Megnevezés

bľuttríFt/év

Teljes, 12 hónap
éwel számolva
í2015.)

SzoIgáltatás

zöldhul1adék szá||itás, hulladékgyrĺjtő
zsák'ka| (9 hónap)

889 000

8 587 ?40

10 668 000

szerves eredetű hulladék szállítás (9 hónap)

177 800

I 717 548

2 133 600

kommunális hulladék szá||ítás (9 hónap)

762 000

7 360 920

9 144 000

s0 800

490 728

609 600

14 300

I 104 138

20 320

203 200

243 840

2 4r3 000

24 130 000

28 9s6 000

685 800

6 8s8 000

8229 600

690 880

6 908 800

8 290 560

I 651 000

19 812 000

19 812 000

200 000

2 000 000

2 400 000

| 206 685

12 066 850

14 480 220

1s0 000

I 650 000

r 800 000

Takarításhoz szükséges éves eszközök,
tisztító szer (10 hónap)

100 000

I 000 000

l

Gépek'berendezésekbérleti díia (l0 hó)

222250

2222 500

2 667 000

000

150 000

180 000

osszes kiadás 2014. évben

9 348 83s

93 889 924

Í|2 186 020

Befizetendő áfa

2 898 669

21 570 556

t9 606 rt9

rovar és rágcsá|őírtás (9 hónap)
aggregátor biztosítása áramszünet (9 hónap)

UPC

intemet kapcsolat (l0 hónap)

villamos áľam (teljes piac) 34160 Kw/hó

(l0 hónap)

ivővíz fogyasztás(teljes piac) 450 m'lhó 1lo
hónap)

(l0

gázfogyasztás (teljes piac) 4290 m3/hó
hónap)

oĺzés(2 +

l

fó) Külső vá||a|koző:3 fo
l fő folyamatos őľzés,

nyiwataľtási időben -

Íigyelés(l2 hónap)

beépített rendszeľek és eszközök éves
kötelezően szerződött karbantartási és
felülvizsgálati díja (10 hónap)

JvsZ

2 fő vezetó + 4 fő takaĺító bére (10

hónao)

Karbantaľtáshoz szükséges eszközök

(1

hónap)

Nyomtatvány költségek (10 hó)

Befizetendő áfáva| korľigált kiadás
Onkormányzati saját forľás szükséglet
2014. évben

l

I

ls

\f 247 504
3 117 983

1ls

-

460 480

3 396482

1

37t 600

200 000

ĺ3| 792 |39
18 798 667

