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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottság!

I. Tényállás és a diintés taľta|mának ľész|etes Ísmeľtetése

2017. februźtr 20-án Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi ÖnkoľmányzatYźrosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottsága a 94120|7 . (II.20.) számri határozatával döntött az Ú3 ľeleti téľi Piac területéhez
taftozó, állandó piaci aľusítóhely bérbeadásĺíľól sző|ő pźůyźľ:ati felhívás elfogadásáró|. Ez a|apján a
Józsefuĺáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok szewezeti 

"gy'ég",mint a Budapest VIII. kerület,35I23lI1 helyrajzi szám a|att kialakított, a természetben a ľułapest
VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 1. szám a|attta|á|hatő Ú3 releti téri Piac iizemeltetője (a továbbiak-
ban: Üzemeltető) nyílt pźiytaatot hirdetett az Ú3 ľeleki iéri Piacho z tartozó, a 4. számű főbejárat bal
oldalán, a Kaľácsony Sĺĺndor utca felé eső részen kijelölt, 6 m2 a|apterůletű szakaszon állandb kitele-
pülés keretében töľténő piaci arusÍĺísra.

A pá|yánati felhívásban meghatarozoÍt pźiyázatbontási időpontig, azaz 2017. máľcius 7. napjźig
egyetlen pźůyźuati dokumentáció sem került benyujtäsra az Üzemeltető fe|é, így apźiyźzateredměnf
telenül zźra|t.

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság a 2OI7 . februĺáľ 21-én kiirt, az Ú3 ľe|eki téri
Piachoz tartoző, a 4. szÁmű fióbejárat bal oldalán, a Kaľácsony Sándor utca felé eső részen kijelölt, 6
m2 alapterületiĺ szakaszon állandó kitelepülés keretében töľténő piaci ĺárusíĹásra vonatko za pe|yazati
elj árást éľvényesnek és eredménýelennek nyilvánítsa'

n. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstźtrgtĺáhan a döntés meghozatalaa Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

m. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a 2017. februźr 2|-én az Ú1 ľeleki téri Piac teľületéhez tartoző, állandó piaci rárusító-
hely bérbeadásáľó| szo|ő pźiyźuati felhívás eredményének megállapítása.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatasköre a piacokľól sző|ő 6120|4. (III.0ó.) önkoľmrány-
zati rendelet 8. $ (2) bekezdésén alapul, mely szeľint a pźúyázati kiíľás tartalmi elemeit, a pá|yźaat
eredményességének megéi|apítźlsát, a nyertes pźiyázőt a Yárosgazdálkodási és Pénzügyĺ nizómeg
hatÁľozzamegazÜzemeltető javaslataa|apján.

Fentieka|apjánkéremaza|élbbihatźnozati javaslatelfogadását.
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Iratáľozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a 94/2017. (II.20.) számú hatfuozatta| elfogadott, Budapest VIII. keľi'ilet,35I231II \lrsz. a|aÍt
kialakított, természetben azui Teleki téri ŕiachoz tartoző, a 4. szźtmű főbejźrat ba| oldalán, a
Karácsony Sándor utca felé eső ľészen kijelölt, 6 m2 alapterü|etíi szakaszon állandó kitelepülés
keretében töľténő piaci árusíüásra vonatkoző páiyáz:ati eljárást érvényesnek és eredménýelennek
nyilvránítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkod źsi Kozpont Zrt.
Haüáridő: 20L7. mfucius 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj Teleki
téľi Piac és Teľmelői Piacok

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteľjesztés javaslata aközzététę|
módjĺára: nem indokolt hirdetőtĺáblán

Budapest, 2017. mźrcius |4.

piacvezetó

KÉszĺrBrrp: JózsnpvÁnosl GezoÁrroołsI KozpoNT ZRT.
LpÍRľe,: DR. KoNonrcz PÉTER JoGI REFERENS &-
PÉNzÜcyl FEDEZETFI^|GÉNYEL/NEMIGÉNYEL, IGAZoLÁS: \---ĺ-t |Ą
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