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Budapest Józsefu árosi onkormá nyzat
iselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő.testůilet!

E|őzmények

A Képviselő.testület a36312006 (VIII.10.) szćtműhatározattrban d<jnt<jtt arról, hogy továbbra is fenn

kivánja taľtani a Teleki téľi piacot. Továbbá a Jőzsefvárosi onkormányzat 912007'(I.|9.) szémtt

Józsefuáros fejlesztéséľő| szóló önkormányzati ľęndęlet 1. számú melléklętében elhatározta, hogy

áta|akítja a Teleki téri piacot és ahozzátartoző parkot.

A Képviselő-testület a72120|1. (II. l7.) szźlműhatározatźlban elfogadta a Teleki téri piac ptiyázati

felhívását és a ľekonstrukció részletes költségvetését.

A Képviselő-testtilet f68lf0l1' (u. 16.\ száműhatźlrozatával eredményesnek nyilvánította Teleki téri

piac _ingatlanértékesítés című pá|yázati e|járást és a pá|yźtzat nyeľtesének a LIDL ,Magyarország

Kereskedelmi Betéti Társaságot nyilvánította. Az adásvéte|i szerződés megkotésre került.
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Előterj esztő : Dr. Kocsis Máté polgármester

Aképviselĺ5-testülcti ülés időporrtja:20If. ruájus 3. l ...... ......3z. napircnd

Táľgy: Javaslat fedezet biztosításáľa az ideiglenes piac konténeľeĺhez
/Teleki téľi pĺac

A napirendet nyíItlztlľt ülésęn kell tárgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszeľrĺ/miulĺqí!ę]E
szav azattobb sé g szüks é ge s.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáttatási Bĺzottság véleményezi tr

Hattr ozati j av as|at a bizottság számźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mestárwalását.



A Teleki téri Elelmiszer-piac átépítésével kapcsolatosan a Képviselő-testiilet 5061201'0. (xII.15.)
száműhatźrozatz a|apján az Önkormányzat a régi piac bezárásźľró|, azt$ piac megnyitásáig Ideiglenes
PiacotműködtetaKarácsony S. u. l.' Kaľácsony S. u.3. és a Szeľdahelyi u. |7.szám alatt lévő üres

önkoľmányzati tulajdonú telkeken.

Ideiglenes pĺac konténerek beszeľzése

Az ideiglenes piac konténerek felhasználásával került kialakításra. A,,Konténerek beszerzése a Teleki
téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében', tźrgy6 közbęszerzési eljárás megindításáról a

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 494/f011. (III. 30.) számú határozatával döntött. A
Bizottsźą döntését a nyertes ajánlattevőľő| a729/f011. (V. 11.) számú határozatáva|hoztameg, az

eredményhirdetés időpontja 20lt. május 11. napja. Nyeľtesként a Mobilbox Konténer Kereskedelmi
Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4.) keriilt kihirdetésre a 2012. július 31-ig sző|ő, határozott

időtartamú bérleti szęrződés megkötésľe került. Az ideiglenes piac 2011. augusztusában megkezdte

működését.

Az ideiglenes piacon található konténerek további bizosítása céljából javasoljuk egy új közbeszeľzési

eljáľás lefolytatását a piac 2013. május 31-ig töľténő zavarta|an üzemeltetéséhez. A konténeľek

várható bérleti dija2012. augusztus 1. és 20l3. május 31. között ajelenlegi bérleti dij alapján tervezlłe
bruttó 22226 960 Ft. A beszeľzéshezaJőzsefvárosi onkormányzat20|2. évi költségvetésében bruttó

1l 114eFtbizosítottzDl'z. augusztus0l.és20|2,decembeľ31.közĺitt.Afennmaradóbruttó ll113
eFt összegľe előzetes kötelezettségvállalás szükséges a f0|3. évre. A konténerek megvásáľlásának

lehetősége is felmerĹilt azonban a Képviselő-testületi előterjesĺés leadásáig a jelenlegi bérbeadó

(Mobilbox Konténer Keľeskedelmi Kft..) álľajánlatot nem fudott adni a jelenlegi konténerek

véte|áráró|. Amennyiben a Képvise|ő-testiileti tilésig eZ aZ źtrajźn|at megérkezik és megfelelő a

Józsefuárosi Önkoľmányzattészére, rigy a határozati javas|atok módosítása szükséges.

A Teleki téri ideiglenes piac működtetését jelenleg a Képviselő-testtilet f34/2011. (V. 19.) számú

hatźrozata a|apjźn a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat (JVSZ)' mint költségvetési szerv látja

eI, a működtetésből szÍrmaző bevételeket is a JVSZ szedi be saját bevételeként az onkormányzat
megbízásźhó|. Ez a|apján azonban a Jőzsefvárosi onkormányzatnak nincsen lehetősége sem a
konténeľek bérléséből származő kiadás után, sem az t$onnaĺ épĺilő piac kivitelezési költsége lutźn az

ÁFA visszaigényléséľe. Amennyiben a jelenlegi és az új piac bérleti dijaiból származó bevéte| az

onkormányzatnevére szó|na, úgy lehetőség nyílna azźl|ta|énos forgalmi adó visszaigényléséľe, amely
közęl I25 000 eFt lehet az előzetes becslések a|apjźn 2013. mźýus 31-ig. Javasoljuk ezért,hogĺ a
Józsefuárosi Városĺizemeltetési SzolgáIat 2012. jrilius l-től a Te|eki téri ideiglenes piaccal kapcsolatos

fe|adatait mint üzeme|tető lássa el és mind a konténerek bérbe adásé.ľa|, mind a piac i.izemeltetésével

kapcsolatos szerződéseket az önkoľmányzat nevére kösse meg. Ajelen|eg érvényes konténer bérleti és

tizemeltetési szerződéseknek az onkormányzat nevére töľténő módosítását javasoljuk azfOl2.június
30-ig. Ezen feltil szĹikséges minden, a IYSZ źúta| a saját nevében a Telek téri Piac vonatkozásában

kötött szerződés, megállapodás módosítlása.

Budapest Főváros VII. Kerület Eľzsébetváros onkormányzat Képviselő.testtiletének Polgáľmesteri

Hivatala Ügyfé|szolgálati Iľoda aW407|f-7lzo|lNl. szźtműhatźrozatálban (üzeme|tetésiengedély) a

Te|eki Téri Piac fenntartójaként és tizemeltetőjeként is az onkormźnyzatot je|ölte meg.



A vásáľokľól, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szőlő 55/2009. (III. l3.) Kormányrendelet l.$
(2)bekezdés e) pontja szerint fenntartó: avtsár, piac, il|etve a bevásár|óközpont helyszínéĹil szolgáló
teriilet tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, illetve a

bevásárlóközpontban a kereskedelmi tevékenységet folýatók részére a helyhasznźůatotbinosítja, és

aki a vástr, piac, illetve a bevásárlóközpontban a kereskedelmi tevékenységet folýatók részére a

kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatĺási tevékenység folytatásáéľt felelős.

A Koľmányrendelet 1.$ (2) bekezdés f) pontja szeľint üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által
kijelölt, a avástr, piac, illetve a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos
feladatokat ellátó személy, aki a fenntaľtó nevében eljrárni jogosult.

A szerződések módosíüásán tul javasolt a működési engedély módosítĺásának kezdeményezése abban a
tekintetben, hogy abban üzemeltetőként a JVSZ keľülj<ln megjelölésre.

A Képviselő-testii|et fe|hatz|mazása és a működési engedély a|apján a JVSZ-nek módosítania kell a
belső szabá|yzatait (Szeľvezeti és Műkĺjdési Szabá|yzatot és az abban mepllatározott, az intézmény
miĺködését meghatźĺrozó dokumentumokat) is

A Képviselő-testtilet döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l. $ (6)

bekezdés b) pontján, valamint a37l2003. (VII.07.) önkoľmányzati rendelet 2.s Q) bekezdésén alapu|.

A fent leíľtak a|apján az a|źbbihatźrozati javaslatot terjesztem elfogadásľa a T. Képviselő-testii|et elé.



Határozĺti javaslatok

A Képviselő.testĺilet úgy dtint' hory
1. a Teleki téri ĺdeiglenes piac konténereinek 2013. május 31.ig ttiľténő béľléséľe

11 113 e Ft tisszegben előzetes ktitelezettséget vállal.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a20I3. évi költségvetés elfogadása

2. felkéľi a polgármesteľt, hory a 2013. évi kiiltségvetés teľvezése soľán a
batár ozatban fo glaltakat verye firyelembe.
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: a20|3. évi költségvetés tervezése

3. felkéri a Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottságot a Telekĺ téri ĺdeiglenes pĺac
konténeľ béľlés tárgĺában a ktizbeszeľzési eljáľás lefolytatására.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|2.július 3 1.

4. 20Í2. július t.tő| a Teleki téľi ĺdeĺglenes pĺac üzemeltetőjének a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálatot jeliilĺ ki' mely ellátja a piac vezetését és a
míĺktidtetésé vel kapcsolatos feladatokat és a fenntaľtó nevében eljáľ.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20l2.jú1ius 01.

5. a Teleki téri ideĺglenes piac iizemeltetésébőI származő bevételek' bérletĺ díjak
2012.július l.tő| az onkormányzatot illetik meg.
Felelős : polgiírmester
Hatlíľidő: 2012.jú1ius 1.

6. fetkéri Đ polgáľmestert, hogy az onkoľmányzat és a Józsefuáľosi
Váľosĺĺzemeltetési Szolgálat -jelen határozatnak megfelelő- kiiltségvetés
módosítását terjessze a Képviselő.testület elé.
Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: zllz.június havi első ülése

7. felkéľi a polgáľmestert, hory a határozat 4. pontjának megfelelően
kezdeményezze a Telekĺ téľi ĺdeĺglenes Piac üzemeltetésľe vonatkoző hatősági
határ ozat mĺĎ d o s ítá s át.
Felelős: polgiírmesteľ
Hataĺidő: zlIz.július l.

8. ąz újonnan megépiilő Telekĺ téľi Piac iizemeltetésébőI szńrmaző bérleti díjak az
onkormányzatot illetik meg. Az újonnan felépůĺlő Teleki téil Piac
ĺĺzemeltetőjének a Józsefváľosĺ Váľosüzemeltetési SzolgáIatot jeliili ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. május 31.



g. felkéľĺ a polgáľmesteľt, hogy a Józsefváľosĺ Váľosĺizemeltetési Szolgálat á.ltal

megktitiitto a Teleki téľi ideiglenes piac műkiidésével kapcsolatos szerződéseket az
onkoľmány zat nev ér e kiiss e meg 2012. j úlius 1. napj ával.
Felelős: polgármester
Hataľiđő: Zllz.június 30.

10. felkéľi a Józsefvárosi Váľosĺizemeltetésĺ Szolgálat intézményvezetőjét, hogy

terjessze ^ Képvisető.testület elé x Szervezeti és Műktidési Szabá|yzat
határ ozatnak me gfelelő mó do sítását.
Felelős: polgármester
Hataľidő: iizemeltetésre vonatk oző hatősźtgi hatźttozatj ogerőre emelkedése

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda, PénzĹigyi

Ügyosĺály, J őzsefvtĺosi Viĺľosiizemeltetési SzoIgźiat

Budapest, 2012. ápri|is 27 .

Tĺĺrvényességi ellenőľzés :

fuman Edina
jegyzó
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Dr. Kocsis Máté

po1gármester
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