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A napirendet nyílt ülésen |ehet tźltgyalni, a döntés elfogadásához minősítetí szavazattöbbség
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Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizottság v é|emény eK
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Hatźr ozati j av as|at a bizottsźĘ szźtmáĺ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársy a|ásźt.

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

Előzmény
A Képviselő-testiilet a 157/20If. (V. 03.) száműhatźrozatźlban döntött a Teleki téri ideiglenes piac
konténeľeinek 20L3. május 31-ig töľténő bérlése ttrgyátbaĺ. A közbeszerzési e|jźrźts lefolýatásľa
keriilt, aYánosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáęhatźrozatźlban a nyeľtes ajánlattevőró| a 72912012.
(vl.l3.) szátmű |latározatában döntött, mely szerint nyeľtes a Mobilbox Konténer Kereskede|mi Kft.
(|037 Budapest, Montevideo u. 4.), elfogadott ajánlati éra I.666.343,-Ft/hő+ Afa.

Az ideiglenes Teleki téri piacon az egyes konténeľekľe vonatkozóan 2011. évben a Józsefuárosi
Városüzémeltetési Szolgálat kö,tött a bérlőkkel (arusokkal) szerződést az onkormányzat nevében
eljáľva. A 36 bérlővel kötött szerződések jelentős része20|2. júIius hónap végén jár le.

A Képviselő-testtilet az e|ózőekben hivatkozott határozatának 5. és 9. pontjában úgy döntött, hogy a
Teleki téri piaccal kapcsolatos bevételek és kiadások közvetlenĺ'il az onkoľmányzatot illetiVteľhelik
2012. július l-jétől.
A Képviselő-testiilet ezenhatźrĺapot a 223lf0I2. (V[I.05.) számúhatźtrozatźnak 9-10. pontjában az
a|ábbiak szerint módosította:

,'9.) a l57/2012. (v.03.) szómú hatórozatának 5' pontjat az alóbbiak szerint módosítja:
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5' a Teleki téri ideiglenes piac tizemeltetéséből szórmazó bevételeh bérleti díjak 2012. augusztus 0l-
től az onkormĺźnyzatot illetik meg.

I0) a I57/20]2. (I/'03.) szdmú határozatának 9. pontját ąz attźbbiak szerint módosítja:
9. felkéri a polgĺźrmestert, hogl a Józsefvĺźrosi ŕórosĺizemeltetési Szolgólat áhat megkt)ttjtt, a Teteki
té1i ideiglenes piac működésével kapcsolatos szerződéselret az onkormánynt nevére k)sse meg 2012.jtilius 31-ig."

Fenti hatarozatok alapjźn akoanzemi és egyéb szerződesek onkormlínyzat nevére tĺirténő
átkötése folyamatban van.

TéĄékoztatoľn a Tisztelt Képviselő-testii|etet, hogy az új piac építéshatósági engedéýezése iránti
kérelme 20l2. június !':ľp "ľjT be1ľujĺásľa kerult a nudápest F-óváros zu{la oikormĺnyzat:ĺ:Y.
keľületi Polgármesteri Hivata| Építéshatósága fe|é, melyneĹ alapján _ figielemmel a jógszabályi
hatĺáridőkre - jog"ľ| építéshatósági engedély legkoráĹban 20|2. noveň-beľ k<izep éi a, źit äz
onkormányzat rendelkezéséľe.

Az űj piac megépítésével kapcsolatos k<jzbeszerzesi eljáľás megindításáról a Városgazdálkodási és
veyzllgyiBizottság a728/20L2. (VI.13.) száműhatározatában dontcĺtt, aze|járásfolyamatbanvan.
A kivite|ezés várható időtaľtama a munkateľü|et átadásáLtól számított 7 hínap, e|őľelátható|ag20|3.
május hónap végére fog befejeződni.

\á!éko1atom a Képviselő-testiiletet, hogy a régi piac bérlőinek átköltözése az ideiglenes piacľa 201l.
9Yb"l is több hónapot vett igénybe, melynek alapján valószínÍĺsíthető, hogy mege"pĺilt újpiacľa való
átköItözés is hónapok alatt fog megtöľténni, ezéi az źtko|tőzss időtaľhmä alatt ĺś szükséges a piac
miĺködésének folyamatos biztosításą figyelemmel a kiskereskedők éľdekeire is.

Mindezek 9|apjźnjavas|om, hogy az ideiglenes Teleki téri piacon a konténeľekre vonatkozó bérleti
szeľződés idótartamáft 2013. augusztus 3l-ig meghatározni, melynek a|apjánsziikséges a20|3.június
|,-jétő| 2-013. augusztus-3l-ig (3 hónaprĄ a havi bérleti díj összegének _ g ho x l.ooo.gą3,-ptlhó +
Afa _ összesen bruttó 6.348.767,- Ft biztosításą előzétes kđtelezettségvállalással a 2013. évi
költségvetés terhére.

Az ideiglenes Teleki téri piac kereskedőinek jelzése a|apjana Kaľácsony S.u._ Szeľdahelyi
y. 9aľklín lévő piachoz tafioző 3 db koncentrált rakodóhely kevésnď bizonyul ktilönĺjsón
hétfőtől péntekig 05.00 őrźńől |2.OO őráig terjedő időtaľtamban. Vaľakożási, paľkolási
problémĺĺkat okoz,javasolható a BKK _val a szfüséges egyeztetések lefolytatása a további
rakodóhelyek kialakít.ása érdekében.

Mindezek a|apjanjavaslom a Szerdahelyi utca irźnyába további 3 koncentrált rakodóhely
biĺosítását, melyet a Budapesti Közúti Közlekedési Központtal szfüséges egyeztetni.

A Képviselő-testiilet döntése a helyi önkoľmrínyzatokľól szótó 1990. évi LXV. tĺirvény 2. $
Q)bekezdésén, a 10. $ (l) bekezdés d) pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihaténozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő-testület rĺgy diint, hog5r

1. az ideig|enes Teleki téri piacon a keľeskedőkkel a konténerekĺe vonatkozó bérleti
szerződést 201-3. augusztus 31. napjáig megkĺiti' az e!óteqesztés mellékletét képezí;
konténeľ bérleti szerződés tarta|mi elemekkel.



2. az |. pont alapján - 2013. június l-jétől 2073. augusztus 31-ig _ 6.348.767,- Ft
összegben előzetes kötelezettséget vállaIaz onkoľmányzat20|3. évi kĺiltségvetésének
terhére.

3 . ahatźlrozat 1 . pontj a a|apján felkéľi a polgáľmesteľt a bérleti szerzőďések aláirására.
4. a Budapest, VIII. keriilet Szerdahelyi utca irźnyába 3 db koncenttá|t rakodóhely

kialakítasát kezdeményezi a Budapesti Kĺizúti Kĺizlekedési Központtal az ideiglenes
Teleki téri piac működtetése érdekében.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatáĺozat 2. ponqában foglaltakat a 20|3. évi
költségvetés tervezésénél vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1.,4. pont esetén 2012.július 31.

2., 5. pont esetén az önkoľmĺĺnyzatfD|3. évi költségvetésének tewezése
3. pont esetén 20|2. augusztus 1.

A diintés végľehajtását végző szer:vezeti erység: Gazdálkodási Üryosztáiy, JőzseJľváľosi
Váľosüzemeltetésĺ SzolgáIat, Józsefvárosi Kiizterĺilet.feliiryelet

Budapest, 20|2.július 30.
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