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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat

Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

Előzmény

201|. augusztus l6-an a Kaľácsony Sĺĺndor u. 1., a Karácsony Sándoľ u. 3. és a Szerdahelyi u.

17. sz. a|att ta|źt|hatő egybeftiggő önkoľmanyzati tulajdonú iiľes telkeken megkezdte

mfüĺidését az ideiglenes élelmiszer-piac' Az onkoľmányzat az iĺľusításra alkalmas
konténereket a kozbęszerzési eljáľás nyertesétől, a Mobilbox Kft-től bérli határozoÍt

idotatatra'20|2. augusztus 0l-tő1 20|3. május 31-ig. A béľleti szeruódéstfugyaaszerzódés
2.I. pontjában meghatáľozott 47 modulos épületegység bérlése a Teleki téri ideiglenes piacra.

A Konzultációs testii|et az ideiglenes piaci áľusító helyeket, a piac źúaďását mege|ozóen - az
előzetes igénylések összegzése a|apjan a rendelkezésľe á|Iő konténerek adottságainak

figyelembe vételével - nyilvános soľsoláson osztotta fel.

Mindezek a\apjan 30 ľégi helybérlővel keľĹilt béľleti szerzódés megkötésľe az ideiglenes piac

műkĺĺdésének időtartamźlra, a következő Ĺizletkĺirĺikre: 6 zöldség-gyiimölcs kiskeľeskedés, 4

Éľ.t (í"ł:;7'1i:.ľT

Előteriesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti tilés időpontj a: 2013. március 27 . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal
költségeinek biztosításĺĺľa, valamint kaľeseménnyel
binosítására

kapcsolatos fejlesztések és javítások
kapcso lato s részletťlzetési kedve zmény

A napiľendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni, a dĺintés elfogadásźůrcz minosített szavazattöbbség
szĹikséges.
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Város gazdáIkodási és Pénzůĺryi Bizotts ág v é|emény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

2$,ĺj !ĺÁRt zs 4l5 ĺśĄ



hús-hentesaru kiskeľekedés, 5 baľomfi kiskereskedés, 4 büfe-falatozó, 3 savanyúságos, 3 tej-
kenyér, péklĺľu kiskeľeskedés, 3 vegyes élelmiszer kiskereskedés, 2 vegyes ipaľcikk
kiskereskedés. Az új piacra vonatkozóan 3l db béľleti e|ószerzőđés került megkötésre.

tizemeltetés során jelentkező pľoblémák

1. Budapest Fővaľos Kormanyhivatala Munkavédelmi és Munkaiigyi Sza|<lgazgatási
Szerve 2012. augusztus 30-án munkavédelmi ellenőrzést tartott az ideiglenes Teleki téri
piacon. Aze||enorzést követően 2012. szeptember 03-an 4912.-7l20|2-4I4I sz.hatźrozatźtban
munkavédelmi eljaľást indított. A határozatban köteleae a Józsefuarosi VárosĺŁemeltetési
Szolgálatot (a továbbiakban: JVSZ), hogy 20|2. október 15-ig sziintesse meg az alábbi
hiányosságokat:

1. A piacvezetői konténeľirodában megfelelő hőmérsékletíi levegőt kell biĺosítani
2. A piacon a WC péĺlztźtr és a WC konténęrek közĺĺtti teriileteken közlekedők részére

megfelelő védelmet kell biztosítari az időjáľási viszonyok ellen
3. A piacon a WC péĺutar konténeľében megfelelő hőmérsékletiĺ levegőt kell biztosítani

2012. december 20-án a IYSZ igazgatőja levélben tájékoztatta a Munkavédelmi és

Munkaügyi Szakjgazgatási Szervet, hogy 20|3-tól (mobil) klímabeľendezés beátlítását és

védőtető kivitelezését tervezi a JYSZ, a WC pénztat konténere pedig nem állandó
hrtőzkodásra, hanem eszközök tátolźsźra szolgál.

A Budapest Főváľos Kormanyhivata|a Munkavédelmi és Munkatigyi Szakígazgatási Szeľve
źital végzett ellenőrzésen fe|tárt problémfüat 2013. január 09-én továbbítottak a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály és aPétuugyiÜgyosĺáty részére.

A Vagyongazdá|kodási és Uzemeltetési Ügyosztály kérésére a IYSZ felméľte az e|(5teto

kiépítéséhez és a piac Szerdahelyi utcai bejaratanak közegészségugyi megfontolásból töľténő
źihelyezéséhez sztikséges anyagszfüségletet. Haľom cég!őI' valamint a festékszfüséglethez
egy cégtől kéľt ráľajánlatot.

Az e|őtetők teljes anyagsztikségletéľe vonatkozó źľajźnlat éľtéke nettő 369.933,- Ft, azaz
bruttó 469.8l5,- Ft. A piacbejárat áthelyezéséhez szĹikséges anyagok költsége nettó 50.000,-
Ft, azaz bruttó 63.500,- Ft. A festékanyagokat a Szín-Ker Kft. nettó 30.477,- Ft, azaz bruttó
38.706,- Ft-éľt szá||ítja. A teljes anyagszükséglettehát bľuttó 572.021,- Ft. A munkálatokat
a JYSZvégzi eI.

A fenti átalakításokat a JYSZ a lehető leghamaľabb elvégzi, hogy mege|őzhetőek legyenek a
munkavédelmi és munkaĹigyi bíľságok.

A piac működtetési kĺiltségét az önkoľmźnyzat költségvetése tartalmazza, az 572,0 e Ft-os
többletköltség fedezetét javaslom megielölni a 2012. évi szabad pélumarađvany 2013. évi
eľedeti költségvetésén felüli ĺĺsszegéből.



További pľobléma, hogy az ideiglenes piac burkolt térfelülete nem ľendelkezik megfelelő
csapadék e|vezető rendszerrel. Taľtós esőzés, havazás esetén a 9-es, 10-es és ll-es számú
konténer kipakolási területén az źnlkész|etviz alá kerül, a vásárlók szźtĺnźra nem kĺizelíthető
meg a terĹilet, ezá|ta| ellehetetlenül a vásáľlás-éľtékesítés. A vízelvezetés ideiglenes
megoldása érdekében a JYSZ e|végezi az ideiglenes piac vízelvezető ľenđszeľének teljes
köľĹĺ felmérését és a sztikséges munkálatok költségigényét.

Az ideiglenes piac vízelvezető ľendszeľének kiépítésére várhatőankozbeszerzési éľtékhatáľt

el nem érőbeszerzési eljĺĺĺást szfüséges lefolytatni.

A piackutatás eredményei még nem ismeľt, javasolt, hogy a kĺiltségek ismeretében egy
későbbi képviselő-testületi ülés keľetében döntsĺin a Képviselő-testiilet a költségvetési
fedezetľől.

3. 20|3. februláĺ |4-én, az esti óľfüban az egyik btife konténerben _ 1. sorszámú konténerben -

íĺz keletkezett. Aťuz sortn az egyik konténerben a berendezési targyak részben égtek, míg a
másik konténer belső tésze korommal szewryezőđott. A konténeľ fulajdonosának, a

Mobilbox Kft-nek az e|sođ|eges káľfelmérése szerint a keletkezett kaľ, és helyreállítási
ktiltség körülbelül ĺettő |,2 millió fońnt. A konténerekľe sem az tinkoľmźnyzat, sem a bérlők
biztosítással nem ľendelkeznek.

Az onkormźnyzat kéréséľe 20t3. februaľ 26-an megtaľtott pótszemle eredményeképpen a

Mobilbox Kft. módosította a konténerek helyreáIlitási költségére vonatkoző ajźn|atát (I.
szźmímelléklet), amely így nettó 567.5o0,- Ft + ÁFA, azazbruttő 720.725,- Ft. Az áĺajźntat
tarta|mazza 8 db fali panel cseľéjét (a hútő miigötti panelen kívül)' a menÍlyezet 4l5 részének

cseľéjét (a fennmaľadő részt csereje nem lehetséges), f db |ámpa kiépítését, 1 db létmpa, a

kismegszakítók és fbkapcsolók valamint a villanyóľa cseréjét.

A kiégett konténer bérlője 20|3. maľcius 8-rán kelt kérelmében a helyľeállítási költség
kiegyenlítésére hďasztott rész\etfizetést és a havi bérleti đíj tekintetében hrĺľomhavi

díjmentességet kért az onkorm źnyzattó|.

Levelében, me|y az előterjesztés mel1ékletétképezi,|eírja, hogy Ĺizleti tevékenységétahĺzeset
óta nem tudja folytatni, emellett két alkďmazottját sem képes foglalkoztatni. A Teleki téľi
piacon mintegy 40 éve végzi tevékenységét. Ezeĺ időszak a|att pénzugyi és egyéb probléma
nem lépett fel vállalkozásáva| kapcsolatban. Emellett levelében a felelősségét is elismeľte.

A fenti okok miatt válla|kozása nem képes kigazdálkodni a bruttó 720.725,- Ft-os

he|yreá||ítási kĺiltséget, ezérttész|etťlzetést és hĺĺľom havi bérleti díj elengedését kéri.

A Mobilbox K-ft-vel kötött bérleti szerzodés 5. szźtmű melléklet 7. pontjźhan rögzíteÍtek
szerint a természętes eIhasználódásból fakadó értékcsĺikkenés leszímításźwa| a Béľbevevő
felel minden olyan kaÍért _ annak okától fiiggetlenÍil -, amely az a|att az iđőtatam a|att



keletkezett, amíg a konténer a Bérbevevő biľtokában volt. A javítást abérltő költségére a
Bérbeadó végzivagy végeńeti el.

Az onkoľmányzat és Frena József kozott kotött béľleti szerződés 4. 6. pontja éľtelmében a
bérlő kĺiteles a konténer-helyiséget rendeltetésszeľĹien hasznźlni, á||apotát megőrízni,
valamint gondoskodni a hibák kijavításaróI és az okozott káĺ megtérítéséről.

A Mobilbox Kft. tájékoztatźtsa alapján a konténer helyľeállítása a megrendelés leadásától
számított két-háľom héten belül megtöľténik.

A 720.725,-Ft helyreállítasi költség részletťlzetéséből (12 havi részťlzetéssel) 2013. évben a
vźila|kozőtól megtéľül havi 60.061 Ft/hó, mely 2013. éwe 6 hónapľa 360.366.- Ft,2014.
évben 360.359,-Ft. Az onkotmátyzatnak2O|3. évi költségvetési tĺibbletköltsége 360.359.-Ft,
melynek fedezetétjavaslom 2013. évi mfüödési általanos taľtalékľól biĺosítani.

A Képviselő-testület d<intése a Magyaľoľszág helyi önkoľmlínyzatairől szőIő 20|1. évi
CL)o(Xx' törvény 13. $ (1) 14. pontján és a Ptk 355. $ (1) bekezdésén és a 66120|2. (XIJ'.
13) ĺinkoľmźnyzati ľendelet 22. $ (2)bekezdés a) alpontjĺín alapul.

H.ł'ľÁRoz.łTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 16. pontja a|apjtn

l. felkéri a Józsefuáľosi VaľosiŁemeltetési Szolgálatot, hogy végezze el az ideiglenes
piac vízelvezeto ľendszeľének teljes könĺ felmérését és készítse el a vlze|vezetés
biztosításanak teljes költségvetését, és a költségvetési fędezet biztosítása érdekében a
következő testiileti ülésre terjessze be

2. a) hozzájaľal ahhoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténeľ tulajdonosa számźtta a
szerziĺdés alapjźn jáÍő klĺľtéľítési összeg megf,lzetésre kerĹiljĺin azza|, hogy ezzeI
parhuzamosan Fľena Józseffel, az l. sorszámú mobilkonténer bérlőjével szemben az
onkormlĺnyzat érvényesítse a 2013. februĺĺľ 14. napján tĺirtént kĺĺreseménybo| szźrmaző
megtérítési igényét,melynek összege 567.50O,- Ft + ÁFA, azazbruttő 720.725..Ft.

b) a 2.a) pontban megbatźlrozott tartozźts megfizetése tekintetében hozzźtjźlruI |2 havi
tész|etťlzetési kedvezmény megadásźůloz Fľena József béťrő részére, mely havi 60.06I Ft, az
utolsó rész|et ĺisszege 60.054.-Ft, azzal, hogy. az első részlet a konténer ismételt
bitokbavételét követő harom hónapon belül esedékes, és a továbbiakbantźngyhő 5. napjáig
kell teljesítenie, egy rész|et elmaľadásáva| abe nem fizetett részletek egy összegben azonĺaI
esedékessé válnak.

c) felkéri a polgáľmesteľt a 2.b) pontban foglalt részletťlzetési kedvezményről szóló
megál lapo d ás alźńr ásźr a,

3. felkéľi aJYSZigazgatőját, hogy a Buđapest Fővaros Kormányhivatala Munkavédelmi
és Munkaĺigyi Szak'tgazgatási Szerve á|ta| e|oírt kĺitelezések megtételéről készítsen
besziímolót a Képviselő-testĹilet részére.

4. a2. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatbevéÍeli 11407 cím - kötelező fe|adat _
intézményi működési bevétel e|ilirźnyzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, a kiađás dologi



e|őitźnyzattLt 360,4 e Ft-tal megemeli, ezze| egyiđejűleg a kiadás 1 l 107-01 cím működési cél
és általanos taľtalék eloirányzatan belül az źita|źnos tartalék e|oírźnyzatáÍő| 360,4 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás ||407 cím dologi e|őkźnyzatźra.

5. a) u ideiglenes piac előtető megépítésével egyetéľt, és az 572'0 e Ft kivitelezésl
költség fedezetéül az onkoľmtnyzatz}|3. évi eľedeti költségvetésben nem tewezett}D|Z. évi
szab ad p éľzmar advanyát j el<ĺ l i meg.

b) a költségvetési fedezetet az onkoľmźnyzat20|3. évi ||407 cím _ kötelező feladat -

dologie|őirényzatźttabíztosítjaaza)pontbanfoglaltakalapjźn.

c) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy az onkormányzat 20|2. évi pélumaradvźny
elszámolásanál és fe|hasznáIźtsánál, valamint a 2013. évi kiiltségvetésľől szóló ľendelet
módosításanál vegye Íigyelembe az a)-b) pontban foglaltakat.

Felelős: 2.,4.,5. pont esetén Polgáľmester
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatőja

Hataridő: 1. pont esetén 2013. április 10.

2. a),b),4,,5. a), b) pont esetén 2013. máĺcills27.
2. c) pont esetében 2013. ápńlis 10.

3. pont esetén 2013. május 2. képviselő-testĹileti ülése
5. c) pont esetén a kĺĺltségvetési rendelet kövętkező módosítása

A dtintés végrehajtását végző szervezeti erység: Józsefulĺrosi Vĺĺľostizemeltetési Szo|gá|at,
Péĺlnigyi Ügyosztály, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési |Jgyosztá|y

Létesítményiizemeltetési Iroda

Budapest, 20|3 . máľcius 22.

?t
Tĺirvényessé gi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jeg5ĺző

nevében és megbÍzásából:,ńkkź
a|jegyzi5 2013 ľĺ|ÁRI 2 5'

ŕ. Kocsis lľĺáté



Ti}ťŁTeł,,r ffF6 &rs> *t'g*ił ĺ,* ĺtĺf E i s,ą*řrĺ.T*iw ń#pť trpľrĺĺg*; YŻńT stclr saĺ*er S'FB.F.T*;ćł,ł łe*ui ,
ĺ4ĺułt šisä tĘu#ĺ-#ł,'sĺĺ cľłł /ąĺła ĺtoyioś
ńü nT'{ ŕĺ:ĺ'ĺ vfr N7ĺ;6 y /í2 Ü s ĺ iluxs ĺĺsT u,uT 

"g1}#ĺłł 
ĺ,

i Ű Y ĺ{,g łĺs ĺ,{ fr gľŕt"Ŕ/ '.:;-{4 '6ĺ: Tĺ-,ľ ĺla.u ĺł -*u*,ĺou,i,;. ,łpałĺJa ,

ďET -.-v

Ś=&Íľ,ĺł5ł,1ftę.,;$ĺ,.,ĺ.&ł.x4ttp47{ąEĺ-iĺĺĺĺp;,i677wś,ĺŁ
3 ŚŚŁtr"G E ť\J €fut x"ĺr ĺ2 r ł,łĺ)gt ĺ(F 20su ĺ',ĺĹ{ĺQ.E 

,Ł ftśJłÍrv E Gť {-ť* ł'ł ĺł p*Ř łĺst: ĺł ru áu u; ;; ĺu,o zu i Ł fÍrĺr*,rő s , ,A ĺvYĺ/ĺ{;ę: tą łr s*s ",iu,, , n* C t#ť4łJ.ü ťdu$,} Wĺ y.ń {\jřr',Í ń' f 'nĺ ĺ',nt ĺĄý,ł 1orľA ĺĺv,{ĺł ftÍĺ ĺJ:';i..ľ12 CI ĺ,{of ÚTT knn- v:Eĺt ĺ,ĺtĺzrľE35,, uiĺłłĺěT TEąŕt'EL.
ťľryry. * ' Łsłłĺszuks u*- -Jłełgrĺłauo 

.,. tt,łu,ĺ b,űł,ffiřľPrpsr, WEQ*i ĺ ĺt.i_teu*,. , ruĺ *5,ĺĺ.ťÍe rE'...ĺEr 
-..'.

lÔ.# ŕĺ:iJrĄńl w- is:, ,tp.,,*1, 
^ ,-, , 

o(tś, .'i.. 
lll'llilll.l#. t.ll EL ń? u z,r-í* ,.ł'ł.n.o*.'ĺĺ, ňĺTn,ĺĄ i ĺ ÍELě,i\trďś ľ* e. . l.řq ľ" *tE .ĺł 

ť,Iy,ĺ" 
- 

*É':ď'-;;ť yť ,, 
, , 

Ą., ťłń:u t B ď.fr*L' Eł-Í. A ľ.#' 'l| ..tłŔ,pł.ĺé Ĺłcĺuu+ŕ;. EĹE.w.:#.Eĺ)ł*'ęé.T. ť.-Íé'L.b'.F, {t 
...'.l.:.....'l',..ťł2 bN {üĺt-ry*lťĺlđ.i 

*^ś:ľň;;-7^*,,"yfrďv 
Tło.lccÜ W-uutł ,4. *łłs TřĹ guĺ' TEő.i. ýĺ$ĺ*ij 

. 'ä*ł* i ł ĺrra *JtÁ&E , rĺ*ŕĺas,F{*Nrĺĺ ń Ĺďľtľ*ĺ nr*i ^ Ŕ r.'+äľ trtrd **8#l T,EfÁ 
,ř*n"ä-'

{ M #*ś,ľ . ľt/.#ľł ĺ,ł Ř'Łfl 4, r- ľ-n's ĹŁ-.'ffgľ.tĺs '.M.".u,o: ;,i;r,*ľ" "j{.ŕ{ tr?Elr€ĺv fr Ź_ sľ*,ľ*c', ł,,Ň'ľ,ĺ.oł*í ss&ľŕsčť*pľ
{ Ě.{ł'{ü t,{ , t i .1Í.-' 

B] -,' |t,'4-, é.ł Í |

Ě-FľVrĺ ľ*ĺľ ŕąEtľÉ.Mľqĺynľ; 4",ĺ,' -G'Y,,!a EUE ĺĺ.#p.-Yął,'łĺ{ 
|."ísĹeľ.' ?.t , ł łt^a ow , łĄ ĺ*ucs-r e r ĺąrr st E{-r #,É s ťű-E , ĐŚS*ľđ ľ\J ř;ď'/ VoĹr sr Bępłer rĺ>,g'ilrsł,,ľ 

' 
.p.u,.{x rłsz,n

.ft r& E Ur:ťłŁ rg - ľľ ľ ?.-t.lF. LŁ'}ľEt- ryt ełĺ'ĺ ĺł, A ĺą ča,ĺt',v. ĺĺ3 W 4 Z
?ľ ĺEr,* ľ.#. 

rffiffi-,é',,- 
{ri,'ffi-sffi ä- vĄľJ jäí 

ĺ{ ř-ra; i,. ĺłű #.ĺ

.T i:zj šĹ'.Ł.FrĚ:Ĺ F* ĺ ĺ
2ĺł,ł3 Üs. Ű€ F-Ŕgfuń r'ĺ5e-ĺetr


