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Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Előzmények

onkormányzat az vi Teleki téri Piac építésénekidejére ideiglenes piacot létesített, ahol a
kereskedők elhelyezésétés az egyéb kiszolgáló egységek biztosítását konténeľekbérléséveloldotta

Az

meg.

A

Képviselő-testület a korábbiakban nemcsak állandó jellegű piac megnyitásáról gondoskodott,
hanem a2f5ĺf0I3. (VI.05.) száműhatározatában döntcjtt arľól, hogy őstermelői piacot alakít ki a
Budapest, VIII. kerület Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stáhly utca közötti szakaszon. A Józsefuárosi
HETI Piac megnyitása óta (a téli időszak kivételével) minden hét szombati napján iizemel.
II. A beteľjesztés indoka
II.1. Budapest,

VĺII. kerĺilet Szerdahelyi u.

19. alatti volt ideiglenes piac

Az

ideiglenes piac órzése 2014. mźjus 10-én 6 óľakor megszÍĺnt, a konténerek elszállításának
befejezéséig a terÍilet őrzését nem az onkormányzat, hanem a MOBILBOX Kft. rendelte meg,
melynek kö ltségéta Kft . az Önkormány zat fe|é éľvényesíti.

A

konténerek műszaki szemléje 2014.05.08-án megtöľtént, ennek során feltárt hibák javítását a
korábbi szerződésekben szereplő tételes javítási költségek figyelembe vételével a MOBILBOX Kft.

beárazta, tekintettel arra, hogy

a

természetes elhasználódás figyelembe vételévela konténeľt
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ugyanabban a műszaki állapotban
tnkormányzat tttvetre

kell visszaadni, mint amilyen műszaki állapotban azt

ez Úi Teleki téri Piac

az

átadási időpontjára tekintettel az árusitő konténerek bérleténekidotartama
nappal meghosszabbodott, melynek alapján a béľleti díjra fedezet biztosítása sziikséges.

1

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a 34|ĺf0I4. (III.28.) számű határozatában úgy dontĺitt,
hogy az ideiglenes piacon a kereskedőkkel kotött konténerbérletiszerződés időtaĺtamát
meghosszabbitja2014. május 09. napjáig. A bérlők jelezték,hogy azűj piacra történő zökkenőmentes
költozés miatt áruikat már kedvezményesen eladták, így jelentős bevételtol estek el, ezért a f074.
április havi konténer bérleti díjat a forgalom kiesés miatt nem tudják kigazdáIkodni.
II.2. Új teleki TéľiPiac

Járomi Jánosné egyéni vá||a|koző kérelmet nyújtott be az Ú3 ľeletĺtéri Piacon levő A/3 jelű
üzlethelyiség 15%-os belépésidíj megfizetésénekhalasztásával kapcsolatban. A kérelem az
előterjesaés 1. szdmił mellékletétképezi.Tekintettel ana,hogy az e|őzőekben ismertetettek szerint a
ütemezésérő|, igy az ettől való eltérésengedélyezése is
Képviselő-testtilet d<jntott a belépésidíjťĺzetés
a Képviselő-testtilet hatáskörét képezi.

II.3. Egyebek

Tekintettel arra) hogy aZ onkormányzat már döntött

egy őstermelői piac létesítésérőla

Palotanegyedben, és a piac műkodésévelkapcsolatban a lakosság részéről pozitív visszajelzés
érkezett, a kerület más területén is indokolt új őstermelők árusítási lehetőségének kialakítĺása' A
Józsefuárosi Kĺjzterĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálattal egyezteŃe ennek legmegfelelőbb
helyszíne a Bláthy ottó utcában - aYajdaPéter utcához eső végénlévő terület.

ilI.

Tényállási adatok

III.1. Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 19. alatti volt ideĺglenes piac

Az onkormźnyzat a, u1 Teleki téri Piac

építésénekidejére ideiglenes piacot létesített, ahol a
elhelyezését
és
az
egyéb
kiszolgáló
egységek biztosítását konténerek bérléséveloldotta
kereskedők
meg' Az ideiglenes piac üzemeltetéséhez 2011. július hónaptól 47 db konténert bére|t az alábbi 8
típusból:
18 (2x9) db 20 |źLb hosszú dupla (egybenyitott) irodakonténer
19 db 20láb hosszú szimpla irodakonténer

2 db20 láb hosszú, belső térben kettévá|asńott irodakonténeľ
4 db 20 láb hosszú egymással egybenyitott irodakonténer
I db20 láb hosszú raktárkonténer
I db 20láb hosszú szaniter konténer (női-férfi WC, kézmosó)
l db 10 láb hosszú szaniter konténer (nőĹférfi WC, kézmosó)
l db 20 láb hosszú szaniter konténer (nőĹférfi WC, kézmoső, zuhanyzó, elektľomos bojlenel)

kozbeszerzési eljárások eredményekénta bérleti szerződések a MoBILBOX Konténer
Kereskedelmi Kft-vel kerültek megkötésre. A konténerek bérleténekfedezete 2014. mźĄus 9-ig volt
biztosított, ezért a 2014. május l0-i bezárás miatt az egy napi bérleti dij 53.753 Ft + Afa összeg

A

fedezetet igényel.

A

bérbeadó és bérlők közreműködésével a konténerek állapotfelméréséľekeľült soľ, mely a
20II.07.25-től használt konténerekben keletkezett hibák feltarására irźnyult. A konténerek műszaki
szem|éje 2014.05.08-án megtöľtént, ennek során feltáľt hibák javítását a koľábbi szerződésekben
szereplő tételes javítási koltségek figyelembe vételévela MOBILBOX Kft. beárańa, tekintettel arra,
hogy a természetes elhasználódás figyelembe vételévela konténert ugyanabban a műszaki állapotban
kęll visszaadni, mint amilyen miĺszaki állapotban aztazonkormányzat átvette.

A

konténerekben észlelt hibákól készĺiltkimutatás további pontosítását és egyeztetésétktivetően a
konténerek összes javításának költsége 3.4895f0 Ft + Afa (2. szómíl melléklet).
A konténerek végső e|szti|itásźtnak határideje 2014.05. l5. napja vo|t, ezért a konténerek őrzésérőI az
Önkormányzatnak, mint bérbevevőnek kellett gondoskodni. A MOBILBOX Kft. tájékoztaÍása szerint

aZ orzésÍefordított jdő 99 óra volt (860 Ft/ óra + Áfa;, így a felmerüIt őrzési költség fOI4. ápri|is 1f0|4. mäjus l5. napja kozött 85.140 Ft + Afa.

Tekintettel az e|őzoekben hivatkozott Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a 34|lf0|4. (III.28.)
számú határozatźlban foglaltakra, és azon bérloi bejelentésekre, mely szerint a f0|4. április havi
konténer bérleti díjat nem képesek kigazdáIkodni a bevételkiesés miatt, ezért javasolt, hogy az
onkormányzat a20|4' április 01. és 2014. április 30. kozött ťĺzetendő konténer bérleti díjat - 990.600
Ft-ot

-

engedje el.

IÍI.2. Ú1

ľ"l"ti téľiPiac

Járomi Jánosné egyéni vállalkozó, a, Í]i T"|"ki téri Piac A/3 számű helyiségének bérlóje 2014.
augusztus |4-én kérelmet nyújtott be az üzlethelyiség 15%o-os belépési díj megf,rzetésének
ha|asztásával kapcsolatban, melynek összege 191.500 Ft, ebből 2014. évi bevételi kiesés osszege2
hónapra 63,8 e Ft. Kérelme indoklásaként megélhetési körĺilményeinek romlását íta le. Férje ha|ála
óta nagymértékben csökkentek bevételei, gyermekét egyedül neveli, lakóházukľa felvett hitelének
törleszése nagy terhet ró a családra. Rendszeresen eleget tett mind arégi, mind pedig az Ú3 Teleki téľi
Piacon keletkező havi fizetési kötelezettséseinek.

III.3. Egyebek

ĺzuj Teleki

téri Piac és a Józsefuáľosi Heti Piac üzemeltetője, a Józsefuárosi Kĺjzterĺ.ilet-felĺigyeletés
Vaľosüzemeltetési Szolgálat felmérte a Bláthy ottó utcában - a Vajda Péter utcához eső végénlévő

tertileten - a kialakítandó termelői piac beindításának és ĺizemeltetésénekköltségeit. A helyszíni
felmérésa|apján megállapították, hogy a termelői piac elhelyezése a Bláthy ottó utca végénaz úttest
közepére eső aszfalttal boľítottterĺileten oldható meg, és hasonlóan a Gyulai Pál utcai termelői
piachoz, szombatonként tizemelne.
felmérésa|apján 6 darab sátoľ egymás mellé történő telepítéséve|- sátranként f darab elárusító
aszta| - felállításával két oldalra, a járdák irányába torténne a teľmékek árusítása. A termeloi piac
tizemeltetésének egyik feltétele azenergia ellátás biztosítása, melyet szintén meg kell oldani.

A

Az

idény jellegii piac iizemeltetéséveltobbek kozött a karácsonyhoz kapcsolódó fenyőfa árusítás, a
külonbozo Íinnepekhez kapcsolódó virágárusítás igénye biztosítható . Ezen feli'il a Húsvétiünnepek, a
Máľton napi, illetve szezonális gyĺimölcsök (dinnye, eper, alma, barack, szőlő) termelői árusításának
lehetősége és a vásárlói igények kielégítéseteljesítheto.
tevékenységéneklehetősége,
Jelenleg az Uj Teleki téri Piacon biztosított az ősteľmelők értékesítési
azonban azidőszaki _ dömping - jelleggel jelentkező, az e|őzoekben felsorolt szezonális igényekhez a
meglévő tertilet már nem elegendő.

tV.

A diintés taľtalmának ľészletesismertetése

IV.l.

Budapesto V[II. Szeľdahelyi u. 19. alatti volt ideiglenes pÍac

Az

előterjesztés II. és III. bekezdésében je|zett okok miatt javaslom, hogy
biztosítson fedezetet a következő tételekre:

a Képviselő-testület

- A

2014' május 10-re eső egy nap konténer bérleti díj fedezetéül költségvetési átcsoportosítás
szükséges a 11605 cím kiadás Teleki Téri piac _ kötelező feladat - dologi e|óirányzatára
konténerek bérleti díja címen, 53 .7 53 Ft + AFA, azaz bruttő 68.f66 Ft éľtékben.

-

A

konténeľekben keletkezett hibák javításának költsége 3'48g.52O Ft + Afa )bruttó 4.43|.690
Ft), melynek fedezetét a költségvetésben tervezett keretből javaslok biztosítani. A javítási
költségek nagyobb része a bérlők által szükségből okozott, illetve a köze| négy évig taľtő
haszná|at során keletkezett sérülésekhelyreállításából adódik' kisebb hányada a közös
használatu konténerek hibáinakjavítási költsége. A konténerek bérletérevonatkozó szerződés
szerint kötelezettségek szerint a Bérlő (Önkormányzat) teljes anyagi felelősséget vállal

minden olyan kárért, mely neki vagy az á|ta|a meghatározott harmadik személy tevékenysége

vagy mulasztása miatt keletkezett bármely konténerben, és amely
amortiztrciőt

me ghal adj a.

a

szokásos méľtékű

-

Az ideiglenes piacbezárását követően,

-

Javaslom, hogy az onkoľmányzat engedje e| az április 01. és április 30. között, az ideiglenes
piac béľlői á|ta| fizetendo konténer bérleti díjat. Ez 990.600 Ft bevétel kiesést je|ent az
Önkormányzatnak.

Iv.2.

a bérlok költözködésének időtartama, és a konténerek
e|szźi|ításának időtartam a a|att az órzési szo|gáltatásra 8 5 . 1 40 Ft + Afa fedezetének biaosítása
szükséges, mely a MOBILBOX Kft. felé kifizetésre kerül.

Ú1

ľeleľi téľiPiac

Javaslom' hogy Jáľomi Jánosné részéreaz Úi Te|eki téri piac N3 számú üzlethelyiség lS%-os
belépési díj megfizetését a Képviselő-testtilet 6 hónappal halassza el. A belépésidíj megťlzetésének
határideje a bitokbavétel napja volt. A belépésidíj befizetésénekmódosított határideje a kérelem
benyújtásától számított hat hónap 2015. február 28.

IV.3. Egyebek
Javaslom, hogy a tisztviselőtelepi termelői piac és aziďényjellegű piac működtetéséhez a Képviselotestĺilet biztosítson fedezetet a Jőzsefvárosi Közterület-felĺigyelet és Városüzemeltetési Szo|gźilat
költségvetésében mind a dologi kiadásokra, mind peđiga dijazásra.

v.

A dtintés célja, pénziigyi hatása

V.l.Ideiglenes piac

A

döntés az ideiglenes piacra kotött konténeľbérletidíj teljes körű kieryenlítéséreteremti meg a teljes
fedezetet. A 11605 cím kiadás Teleki Téri piac - kötelező feladat _ do|ogi e|őirányzat konténerek
béľleti dija címen bruttó 68.266 Ft-al emelkedik meg, melynek fedezetéül a konténerek hibaelhĺírítási
maradványát javaslom megjelölni, melyhez a dologi kiadási e|őirányzaton belüli átcsoportosítás
szükséges.

A konténerekben keletkezetthibák javításának koltsége bruttó 4.43|.690 Ft, melynek fedezete a 1l605
címn kötelező fe|adat dologi kiadási e|óirányzatán biztosított 4.900,0 e Ft osszegig.

Az

ideiglenes piac bezátźséttkövetően, a bérlők költözködésének és a konténerek elszállításának
időtaľtama alatt felmertilt őrzési szolgáltatás költsége bruttó 108.128 Ft. Javaslom fedezetéül
köItségvetés átcsopoľtosítással a 11407 cím dologi kiadási e|őirányzatára biztositani a 1 1605 cím
konténerek karbantaľtási e|oirányzat maradványa terhéľe.

v.2. Új Teleki téľiPiac
Tekintettel az e|őzőekben hivatkozott Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę a 341lf0l4. (III.28.)
számű határozatttban foglaltakra, és azon bérlői bejelentésekĺe, mely szerint a f074. április havi

konténer béľletidíjat nem tudják kigazdálkodni a bevételkiesésmiaÍt, ezért javasolt, hogy az
onkormányzata2014. április 01. és 2014. április 30. között ťtzetendő konténer bérleti dijat_ 990.600
Ft-ot - engedje eI. A bevételi kiesést javasoljuk a konténeľek karbantaľtási előiľányzat maradvttnyából
és az źitalrános taľtalékterhére töľölni.
Járomi Jánosné egyéni vá||a|kozó, a, ĺJi Te|eki téľiPiac Al3 számű helyiségénekbér|ője f0I4.
augusztus 74-én kérelmet nyújtott be az tizlethelyiség 15%o-os belépésidíj megfizetésének
ha|asztźsźpalkapcsolatban, melynek <isszege 191.500 Ft, ebből f0|4., évi bevételi kiesés összege 2
hónapra 63,8 e Ft. A bevételi kieséstjavasoljuk a konténerek karbantartási e|oirányzat maradványának
terhéľetöľölni.

V.3. Egyebek

A

piacok indításával elsődleges cél, hogy a jőzsefvárosi lakosság aszta|ára még tĺibb jó minőségű,

magy ar, me gb ízható eredettĺ, v źilto zatos, fľi s s

A piac

él e

lmi s zeľek keľĹilj enek.

látogatói, vásárlói emellett várhatóan megnövelik

kiskereskedéseinek forgalmát.

Beľuházás a tisztviselőtelepi termelőĺ piac működtetéséhez:

a

környék vendéglátóhelyeinek

és

A'teryezeÍt teľmelői piac nyitva tartása: szombatonként 07.00 órától 13.00 őráig(6 őra),mely 2014.
szeptember 01-től 20l4. decembeľ 3l-ig terjedő időszakľa l6 termelői piaci napot jelent.
A piac műkodtetéséhez szükséges szerezni:
- 6 db pavilon sátor, melynek beszerzési értéke:240.000,- Ft
- 12 db áľusító aszta|, melynek beszerzési értéke: 240.000,- Ft
összesen: bruttó 480.000'- Ft

SzeméIyi jellegíĺkiadások a tisztviselőtelepi termelői piac műktidtetéséhez:
1.) Tekintette| arra, hogy a Gyulai Pál utcában azonos napon és időben szükséges a piac működtetés
technikai feltételeinek kialakítása, ezért indokolt + 3 fő rakodó igénybevéte|e(2 őrában) a szá||ítźshoz
szükséges gépjáľműľőltörténő sátor és elárusító asztalok lepakolásához, valamint azok fe|á||iÍźsźthoz
és árusítási tevékenységľealkalmas elhelyezéséhez.

Ez afe|adat célfeladat teljesítésénekkeretében oldható meg, piaci napokon 4 óľa tevékenységgel.
- A piac zźrását kĺjvető időszakban -13.00 őraután- ugyancsak sztikséges 3 fő rakodó fentiekben leírt
igénybevétele, akik a padokat és sátrakat cisszepakolva

(f

őrźlban) azokat a szá||itőjárműre

helyezik.

2.) A termelői piac szombatonkénti üzemeltetési ideje alatt szükséges i fő piacfeliigyelő és 1 fő
takarító állandó jelenléte (8-8 órában) a területen.
rendkívüli munkavégzésmiatti f00 %o-os bér: 1840,- Ft + járulélďóra x 16 alkalom, x 4 őra összesen:
járulék
rendkívüli munkavégzésmiatti f00
f94.400.- Ft + járulék
rendkívüli munkavégzésmiatti 200
l9l.360,- !.1 + járulék
|17.760,- p1

Kiadások:

+

603

.5f0,-Ft

+ j

árulék

%o-os

bér: f300,- Ft + járulélďóľa

%o-os

bér: 1495,- Ft

( l 62.

608,-Ft) összesen:

+

7

x i6 alkalom x

8 óra osszesen:

járuléVőra x 76 alkalom x 8 óra összesen:

66.I28,-F t

Bevételek: 3f9eFt

Az idény jellegű piac beľuházásálhoz

és a műkiidtetéséhez sziikséges feladatokhoz:

A jelenlegi parkolói teľület egy részéneklekerítésefeltétlenĹil szükséges, ezért a koľbekerítettterület
7l3 részének|ezárásaésnyitható (területen bęlüli és Karácsony Sándor utcáranyitva) kapukkal történő

biztosítása indokolt bruttó 500.000,- Ft éľtékben.
területen felállításra kerülő pavilon sátrak beszerzése nem szükséges, figyelemmel a Gyulai Pál
utcai termeloi piacra - melynek kihasználtsága 60 %o-os - vásárolt sátrak szombatonkénti fel nem
haszná|t mennyiségére, így az idény jellegű piac üzemeltetésnél7 db sátor a meglévőkből
felhasználható.
Az árusításhozhaszná|t padok beszerzésének költsége (l4 pad) osszesen bruttó 280.000,- Ft.
Az árusításhoz szükséges energiaigény kielégítésénektechnikai feltételeinek kialakítására bruttó
1 00.000,- Ft szükséges.

A

osszesen: bľuttó 880.000.- Ft.

Személyi jellegű kiadások az idény jellegű piac mĺĺködtetéséhez..

A piacfelügyelői feladatokat az új Teleki téri piacon szombatonként feladatot teljesítő |átja e|, így erre
afe|adatrakülön bérigénynem merül fel. A terület takarítási feladatait l fő takarító (16 alkalommal,
napi 8 óra) célfeladat teljesítésénekkeretében töľténő munkavégzésselbiĺosítjąamelynek f00 %o-os
bér jellegű költségigénye:

Kiadások:

19

1

.360,- Ft

+

járulék (5|

.667 ,-

Ft) osszesen: bľuttó 243 .0f7

.-

Ft.

Bevételek: 384e Ft

Kiadások mindösszesen: bľuttó 2.369.I55,- Ft (személyi:794,9 e Ft, járulékok:Ll4,3 e Ft, dologi:
100,0 e Ft,beruházás: 1.260 e Ft).

Ytrható bevételek mindösszesen: bruttó: 7|3 eFt.

a tewezeĺt bevétellel az intézményköltségvetési előirányzatának és a beľuházási
e|őirányzat megemelését, továbbá a fennmaradő 1.656,I e Ft-os többletköltségfedezetéul az JKFVSZ
saját koltségvetésénbelüli kigazđálkodását. Az lntézményen beltili átcsoportosítás javasolt, me|y az
Javasoljuk

intézményvezető javas|atára
elfogadásra.

a

költségvetésről szóló rendelet k<ivetkező módosításánál kerül

VI. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testĹilet döntése

Magyarország helyi önkormányzatairĺil sző|ő ?,Q1l' évi CT'XxXx.
törvény23. $ (5)bekezdés l6. pontján,41. $ (3)bekezdésén,aI07. $-ánalapul.
Kéľem az a|ttbbi határ ozati j

avas l at

e

l

fo gadás át.

H,łrÁRozĺ'TIJAVAsLAT
A Képviselő-testiilet rĺgy dtint' hogy
I. azideig\enes piacra vonatkoző,f0|4. április 01. és f014. ápril'is 30. közötti időszakban ťlzetendő
bérleti dijat - 990.600 Ft összegben - elengedi az összes, az ideiglenes piacon konténeľtbéľlők
részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus f7

.

2. elfogadja a határozat f. sz. mellékletét képező, az

ideig|enes

piac miíködéséhez szükséges

konténerekben bekövetkezettkźlrokattarta|maző listát _ bruttó 4.43I.690.- Ft összegben _ melyet a
MOBILBOX Kft. részérekiťlzet, melynek fedezete a 11605 cím - kote|ező feladat _ dologi

e|őirányzatánbelülakonténerekkarbantaľtásaelőirányzatánbiztositoÍt.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus

27

.

3. e|fogadja a MoBILBOX Kft. által teljesíteÍt, az ideiglenes piacról a konténerek folyamatos
e|szá||ítása során felmertilt bľuttó 108,1 e Ft őrzési szolgáltatás díját, melyet a MoBILBOX Kft.
részére kifizet.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus

27

.

4.hozzájárul a konténerekf0I4' május 10. napľa eső bérleti díja címen, bruttó 68.f66 Ft-al történő
kiťlzetéséhez.
Felelős: polgármesteľ
Határidő:2014. augusztus f7

.

5. Járomi Jánosné részéreaz Ú3 ľeleki téri Piac N3 számű üzlethelyiség Ií%o-os belépésidíjának
megfizetését6 hónappal elhalasztja. A belépési díj befizetésének módosított határideje 2015. február
28. és elfogadja, hogy 2014. kĺiltségvetésiévre a 63,8 e Ft-os bevételi kiesést.
Felelős: poIgáľmester
Határidő: 20 14. augusztus f7

.

6. őstermelői piacot hoz |étre, a Budapest, VIII. kerület Bláthy ottó utca és Vajda Péter utca

ta|źikozźsánálfekvő közterületen, emellett idény jellegű piacot hoz|étre a Szerdahelyi utca 19. szám
alatti, önkormányzati tulajdonú parkoló elkerített részén2014.szeptember 01-től 2014. december 31ig.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. szeptember 01.

7. a) a 6. pontban foglaltak miatt elfogadja, hogy a piacok kialakításához, és az uzeme|tetéshez az
előterjesaés V/3. pontjábanrész|etezett feladatokľa, melynek költsége osszesen bruttó 2.369,2 eFt,
valamint jóváhagyja,hogy az asztaldíjakbő| 731,0 e Ft bevétel teljestilhet.
b) az a) pontban meghatźrozott bevétel és kiadás különbözetet a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet
és Városiizemeltetési Szolgálat éves költségvetésén belĹil átcsopoľtosítással kigazcĺálkoctja.
c) a b) pontban foglaltak miaIt az intézményikoltségvetés módosítása a következő költségvetésľól
szó ló rendelet módos ításánál keľül átv ezetésre.

d) a Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező

feladat - bevételi, ezen belül a miĺkodésibevétel e|oirźtnyzatát 73I,0 e Ft-tal' valamint a kiadás
beruházás e|őirányzatźtt 73I,0 e Ft-tal megemeli bérleti díj, valamint pavilonok, árusító asztalok
beszerzése, kapuk kialakítása címén.
Felelős: polgármesteľ, Józsefuárosi Közteľĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: a)-b), d) pontok esetében 2014. augusńus27., c) pont esetében a Képviselő-testtilet 2014.
november havi rendes ülése
8. az 1-5. pontban foglaltak miatt

a) az onkormányzat kiadás 11605 cim ezen belül Teleki téri piac - kötelező feladat _ konténerek
karbantartási e|őirányzatárő| 68,3 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1605 cím - kötelező fe|adat- konténerek
bérleti díj előirányzatára, valamint a ||40.ĺ cím - kötelező fe|adat - dologi e|őirányzatára 108,i e
Ft-ot konténerek őrzése címén.
b) az onkormtnyzat kiadás 11605 cím ezen belül Teleki téri piac _ kötelező feladat _ konténerek
karbantartási e|óiränyzatárő| 39|,9 e Ft-ot és a LI407 cím - kĺjtelezó fe|adat _ működési bevételek
e|őirányzatárő| |.054,4 e Ft-ot, valamint a kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ előirtnyzatárő| 762,5 e Ft-ot töröl bérleti
díj és belépési díj kiesés címén.
c) felkéľi a polgármestert, hogy ezen pontban foglaltakat a k<iltségvetésről szóló cinkormányzati
ľendelet kovetkező módosítasánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pontok esetében 2014. augusztllsf7., c) pont esetében legkésőbb 2014. december 31-

ig.

A dtintést végľehajtását végző szervezeti egység: Jó.zsefuáľosi Közteľĺilet-felügyelet és
Váľosüzemeltetési Szolgálat, Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési UgyosztáIy' Pénzĺigyi
Ügyosztá|y

Budapest, 20 14. augusztus 26.
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Konténer:

Konténerszám:

Sérii|és:

MBMR IIO 477-478

l

db panel áfrlrva

Javítás módja:
l db paneljavítás

Kłiltség:

I

Z

db elektromos kapcsolósdoboz

2 db paneljavítás

6 600 Ft

'clrq qzerelrre

MBMR TIO 479
MBTK 110 840-841

1 db mennyezeti elem és 3 db
Ĺaloanel a tÍiztő| elszíneződött

3 300 Ft

3 db panel csere, 1 db
mennvezeti elem csere

81 060 Fr
7 000 Ft

ľakarítást igényel

i db panel átfrlwa
nindkét konténer padozaÍa
reszakadva
rejárat melletti panelen

3 db paneljavítás
padlócsere +PVC a

9 900 Ft
196 500 Ft

2 konténerben

2 db panelcsere

54 040 Fr

'lefnrmáció,k

MBTK

110 842-843

1 db panel

nindkét konténer padozata
iérült

padlócsere +PVC a
2 konténerben

<íbelesagomemiatÉÉ|*.

MBTK

110 844-845

javítás

ł db oanel átfürva

"örlémen
] db oanel átfilrva

13 200 Fr

196 500 Fr

javítiís

0Ft

3 db panel iavítás

9 900 Fr

0Fr

łaneha+ítas
hka-szeľełve
1 db
1

MBTK

110 846-84'l

panelen deformációk

db törött

panorámaablak

482

38 240 Fr

PVC

padló +

]VC

konténerben

sérrilés

csere

a

2

196 500 Ft

paneljavítás

6 600 Fr

Rész|eges padlócsere +
PVC csere
ranel csere

73 100 Ft

3 db panelcsere

8s 320 Fr

Alumínium ajtólap sérült

Ajtólap csere

20 000 Ft

Konténer nagyon büdcis

extra takarítás

25 000 Fr

2'

l
TTO

27 020Ft

ivegcsere

nindkét konténerben padló +
db oanel źltfriwa

]adló tĺjbb helyen megsüllyedt

MBMR

ranel csere

db panelen deformációk

3 db ablakpanelen kisebb

2 db

27

020Ft

rleformáció

0Ft

Takarítást igényel

MBMR IIO 47\

1 db

panel áfi.lrva

l

db

paneljavítás

3 300

Panelek és mennyezet azsírtőL

32 000 Fr

Konténer nagyon büdcis
10.

MBMR

TTO

472

1 db

panel átfÚrva

1 db

paneljavítás

3 300 Ft
7 000 Ft

Iakarítást igényel
1l

+2

792

1

db panel javítás

db panel áfúrva

3 300 Ft
7 000

Ft

paneljavítás

3 300

Ft

mindkét konténerben

121 0s0

Iakarítást igénye1

rf.

MBTK

110 849-850

1 db panel áfi.lrva

rész1eges padlósüllyedés
lJ-

MBTK

110 848-851

l
l

t+-

MBTK

db panel átfőrva

l

db oanelen deformációk

panel csere

mindkét konténerben
110 852

l

db panel áfilrva

ladló megsüllyedt
15.

MBTK

db

PVC- csere

PVC hiány, padlósüllyedés

+ fe|

1 db

panel deformált

PVC sérült mindkét konténerben

3 300 Fr

padló + PVC csere
konténerben
1 db

a

f7 020Ft
2

paneljavítás

fél padló

és

Ft

oadló

db paneljavítás

PVC- csere
110 8s3-8s4

Ft

kompletl

196 500 Fr
3 300 Fr
IJ

i00 Ft

I db panel csere

27 020Ft

PVC- csere

95 900 Ft

2 db

7 000 Ft

ľakarítást igényel

MBTK I t0 8ss-

to-

856

radló helyenként megsrillyedt

2xfélpadló+2xteljes

l
l

db oanelen deformációk

panel csere

27 020Ft

db panel átfúrva

l

3 300 Ft

PVC csere

vźnszerkezet fírva

MBMR lIO 476,
MBMR llU óó4

t'7.

1

db üveg törött

Mindkét konténer nagyon büdcis

db

paneljavítás

146 200 Ft

javítás

6 840 Ft

rivegcsere

t5 000 Ft

:xtra takarítás

50 000 Ft

0Ft

ľakarítást igényel

MBMR
MBMR

18.

T),0

475,

l panel átfúrva

konténerenként 14 panel

110 659

+

hÍĺtő a Íi'démre szerelve

komplett

mennyezetcsere

830 000 Ft

extra takarítás

25 000 Ft

l komplett konténeregység
.renészes

l
19.
1

ff.
23.

db konténer nagyon büdös

fakarítást igényel

0Ft

49 607

Iakarítást igénye|

7 000 Fr

MBMR I IO 654
MBMR 110 462
MBMR IlO 464

Takarítást igénye1

7 000 Ft

1 db

MBMR 110 4ól
MBMR IIO 466
MBMR I10463

1Á

f5.
27.

MBMR

f8.

I IO

483

7 000 Fr

Takarítást igényel
oane|en deformációk

MBMR IIO48I
MBMR rl0 4'70

JI

0Ft
0Ft

Takarítást igényel

+asęanełeseĺe

9 120 Ft

2 db szunyogháló csere

Ieljes PVC csere

47 950 Ft

Iakarítást igényeI

7 000 Ft

és

padló megsüllyedt

fél padló
PVC- csere

Alumínium ajtólap sérült

Ajtólap csere

íosztott tenĺ)
29-30.

27 020F|

panel csere

komplett

20 000 Ft
7 000 Ft

Iakarítást igényel

5t.

MBMR IIO 465
MBMR I lO 483
MBMR I lO 480

39.

MBTK

3ZJJ.

110 857

szeméttároló

MBOX 060104-2

PVC- csere

MBMR

ITO 469

l

db panel átfirrva

db

paneljavítás

98 2s0 Fr
3 300 Ft

020Ft

2 db oanelen deformációk

I db panel csere

f'7

belül konodál

belső festés, csiszolás

70 000 Ft

raktárajtó csere

111 360Fr

r aktźlr ajtő telj

iroda

komplett padló és

padló süllyedt

l

73 100 Fr

v

esen deformált

źiaszťalb e ép ítve 2

p

anel'néll

2 db

paneljavítása

6 600 Ft

csawarnzásqaI

állategészségügy
osztott WC
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