
Előteľjesztő: Szi|ágyi Demeteľ képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2013.június 5.

Tárgy: Javaslat ősteľmelői helyi piac területének kijeltitésére és mfüĺĺdtetéséľe.

A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a hatźrozat és a rendelet elfogadásrĺhoz minősített
szav aza|lobb s é g szfü sé ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatáľ ozati jav as|at a bizottság szémár a:

A VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés

KépvÍselő-testĺi let e számára

Tĺsztelt Képvĺselő-testĺĺlet!

A Józsefuáľosi onkormányzat rendkívüI fontosn ak tartja, hogy a kerület lakói egészséges, friss,
közvetlentil a termelőktő| származő élelmiszerhez juthassanak, ezźůta| pedig a mind nehezebb
körĺilményekkel küzdő ősteľmelők sztĺmálra egy újabb éľtékesítési pont nyílik meg Józsefuáros
szívében.

Ezen célok összességének teljesítéséhez kitűnő adottságokkal, gyĺinyörÍĺ épitett köľnyezettel és kiváló
megközelíthetőséggel rendelkező helyszínt kell biztosítani egy új őstermelőipiac szźtmźra.

Javas|atom szerint az őstermelői piac neve ,,Józsefuárosi řIpľl PIAc'', nyitvataľtási ideje 2013. július
06-átó,| 2013. decembeľ 21-ig minden szombaton (összesen 25 alkalom) 6 és |4 őra között lenne,
helyszíne pedig a Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stáhly utca közötti szakasza. A váz|atos
he|yszínrajzot az e|óterjesztés l. szĺźmú melléklete tarta|mazza,

A piac indításával elsődleges cél, hogy a józsefvátosi lakosság aszta|ára jó minőségu, magyar,
megbízhatő eredettĺ, változatos, friss élelmiszeľek kerüIjenek. Éppen ezért a piacon feldolgozott és
feldolgozatlan teľmékek széles skálája lesz majd vásáľolható: sonkák, kolbászok, házi sajtok, lekváľok,
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szörpök, hźni készitésű kozmetikumok, és _természetesen- frissen szedett, a terme|őktől szfumaző
gytimölcsök és zöldségek (gomba kivételével).

A piac |źtogatői, vásárlói emellett vźtrhatőan megnövelik a környék vendéglátóhelyeinek és
kiskereskedéseinek forga|mát, a kerület ezen részének látogatottságát.

Továbbiakban az őstermelői piac kialakítása és miĺködtetése a Magyarorszźtg helyi önkormátnyzatairő|
sző|ő f011. évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 16. pontjában foglalt k<jtelező önkoľmányzati
fe|adate||źú'źlshoz is kapcsolódik, mely szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a
kistermelők, őstermelők szźlmára - jogszabályban meghatáľozott teľmékeik - éľtékesítési
lehetőségeinek biaosíĺása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

Javaslom a Képviselő-testtiletnek, hogy a piac üzemeltetéséve| a Józsefuáľosi Városüzemeltetési
Szolgálatot (a továbbiakban JVSZ) bízza meg, hiszen a IYSZ az ideiglenes Teleki téri piac
üzemeltetése kapcsán máľ rendelkezik megfele|ő tapasztalattal, eszközze| és személyi háttérľel.

A kiadható ősteľmelői árusító helyek maximális szźlma 35 db. Az e|őzetes tervek szerint a piac fizikai
megvalósítása 20 db, daľabonként 9 m2-es, részben egybenyitott zö|d szinu ponyvával ľendelkező
sátorľal és sátľanként 2 db, kb. 1,5 mz-es áľusítóasztal|al történik. A sátor és az aszta| mintáýáú az
előterjesztés 2. sz. melléklete tarta|mazza,
Ezen tulmenően lehetőség van ana, hogy 15 árusító helyen az iáľusok által biztosított szerkezetról
(mobil hűtőpult, speciális utánfutó) történjen azźlrusitźs. A piac számźra biaosítjuk a kozponti víz- és
źr amv éte|ezé s i leh etős é get.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály indikatív aján|atokat kéľt be sátor és aszta|gyártő,
forga|maző vállalkozásoktó| Ezen ajĺánlatok alapjźn az infrastruktura (20 db sátor, 40 db asztal és
kiegészitő elemek) becsült beszerzési költsége bruttó 2.000.000 Ft.

A higiénés feltételek megteremtése érdekében a vásárlók és a termelők részére a Rákóczi titi
buszfordulóban lévő nyilvános illemhely áll ľendelkezésre, va|amint a JVSZ helyszíni (mobil)
kézmosási lehetőséget biĺosít, melynek becsült egyszeri bekerülési költsége bruttó 50'000 Ft.

A hús- és tejteľmékeket, egyéb hűtést igénylő élelmiszereket forga|mazó őstermelők szttmttra
elektromos áramvéte|ezési hely biztosítása szükséges, melýez javaslom, hogy a Képviselő-testĺilet
biztosítson fedezetet. A kiépítés (ideiglenes mérőórával, infrastruktúrával, stb., az Elektromos Művek
indikatív aján|ata a|apján) becsült egyszeri költsége bruttó 250'000 Ft.
A fogyasztott źlram díjtt a bérlők (őstermelők) fizetik. E szolgáltatás költségmegosztásának szabáÄyait,
valamint atervezett piac miíköđésének hźnirendjét (az őstermelőkkel kötendő megállapodás ľészeként)
aJYSZ dolgozzakĹ

A JVSZ előzetes költségbecslést végzett, amely tarta|mazza az infrastruktúra és a munkaerő
bizosításának költségeit. Eszeľint a sátľak és az aszta|ok <jsszeállítása és lebontása alkalmanként 6 fő
munkáját veszi igénybe. A piac napkö'zbeni üzemeltetéséhez2 fő sztikséges (1 fő vezető,1 fő rakodó-
takaľító). Az optimális munkaerő gazdźikodás végett a fennmaradő 4 fő a piac nyitvataľtĺási idejében -
6 és 14 óra között _ a sátorállítás és bontás, valamint a sátrak beľendezését követően részt vesz a
keľület hétvégi közterületi takarítźsában.
A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás költségigénye f .256'473 Ft, az előteľjesztés 3. sz.
melléklete szerinti taľtalommal.

A JVSZ igazgatójźnak t{i'ékoztatása szerint a ,,Józsefuárosi FIETI PIAC'' iizemeltetéséhez a
humánerőforľást biztosító munkatársak megbizási díjjal tcirténő bérfedezetéhez sziikséges 2.256.473
Ft. foľrást a IYSZ, a betöltetlen munkakörök teľhére (bér és jáľulékai megtakarítźsźnak
átcsopoľtosításával) nem képes kigazdálkodni. A megtakarítás a hétvégi napokon a keľtilet
közteriileteinektakaritásźúvégzó dolgozók többletbéľének biztosításához keľĺil felhasználásra.

Az őstermelői piac |étrehozása, miĺködtetése fedezetet igényel, a tárgyi eszközök beszerzésének
becsült költsége összesen bľuttó 2.000.000 Ft, dologi kiadás 300.000 Ft, a személyi juttatás pedig 6
fóre szźtmítva járulékokkal egyĹitt 2.256.473 Ft, összesen 4.556.473,-Ft'



Fentiek a|apjźn javaslom, hogy a ,,Józsefvárosi Hprl PIAC'' működtetéséhez a Képviselő.testiilet
fedezetet biztosítson aIYSZ költségvetésében mind a dologi kiadásokľa, mind pedig a dijazásra.

A piac zavarta|an működésének biztosításához javaslom, hogy a Józsefuárosi Közteľület-feltigyelet és
a Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesiilet
végezzen jttrőr<jzést apiac kömyékén annak nyitvatartasi ideje alatt.

Javaslom továbbá, hogy azáľusítóhelyekért 800 Ft/mf ĺa|ka|om díj ,,helypénz'' kerüljön megállapításra.
Ez az összeg még fedezi a szemé|yzet és a szükséges karbantartási munkák kĺiltségeit, ugyanakkor
rendkívül kedvező az ősteľmelőkre nézve, eztúta| alacsonyabb foryasztói árak képzésére adunk
lehetőséget.

A díj megállapításához sztikséges a |8/2013. g\r.24.) önkormányzati rendelet módosítása, melyre
vonatkozó javaslatot az e|óterjesztés 4. sz. melléklete tarta|mazza.

Az őstermelőktől várható heti bevétel a teljes 2013. évi időszakľa (a használt teľületet a sátrak
alapterületére vetítve) átlagosan 70%o-os kihasználtsággal számolva nettó 100.800 Ft körül alakul,
mely a tervezett 25 alkalmas időszakra vetítve mintegy 2.520.000 Ft.ot jelent. A piac műkĺjdésébő|
szźtrmaző bevételt a IYSZ teljes egészében a piac miĺködtetésére fordítja. A nettó bevételľe jutó áfa
összege 680,4 e Ft, melyet be kell fizetni a NAV részére.

A Józsefuárosi Heti Piac tizemeltetési kö|tségeinek fedezeteként egyrészt javaslom az á|ta|ános
működési tartalékot 2.036,5 e Ft összegben, és a piac működési bevételét f520,0e Ft ĺisszegben
megjelölni.

Fentiek a|apján kérem a Képviselő-testĹilet tźtmogatását a mellékelt önkormányzati rendelet és
batfu ozati javas lat e l fogadását.

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helyi önkoľmányzatairó| sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
torvény 23. $ (5) bekezdés 16. pontjrán és a l07. $-án alapul.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testĺi|et úgy diint' hogy

1. kötelező önkormányzati feladatként őstermelői piacot alakít ki a ,,Jőzsefvźrosi Hprl PIAC''
elnevezésse| a Budapest, VIII. kerület Gyulai Pál utca Rákóczi út és stáhly utca közötti
szakaszon, 2013. július 6-tő|2013. decembeľ 21-ig.

2. a piac működtetési és üzemeltetési feladatait a Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szo|gáiatlźtja e|.

3. a) apiac kialakítási költségeiľe 2.250,0 e Ft-ot biztosít,

b) a piac működtetési, izeme|tetési költségeire 2.306,5e Ft-ot biztosít

az źůta|źtnos működési tarta|ék és a piac működési bevételének terhéľe.

4. ahatározat2. pontja a|apján felkéri a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjét

a) készítsen előterjesĺést a költségvetési szeľv a|apitő okiratrának és a szervezeti és működési
szab áůy zatźnak mó do s ítására,

b) a jogszabźiyi előírásoknak megfeleló piac kialakítása és üzemeltetése érdekében a szükséges
eszközök, berendezések beszerzésé re, szo|gźitatások megrendelésére,

c) a piac hánirendjének kidolgozásráľa.

felkéľi a Józsęfuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy a Képviselő-testĹilet 2013.
november havi második rendes üléséľe készítsen besámolót apiac működéséról.

ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt:

a) az Onkoľmányzatkiadás 1l107-0l cím mrĺködési cél és áItalános tartalékon belül az általános
tarta|ék e|őirányzatétból - k<itelező fe|adat - a zfuo|ás alő| 2.036,5 e Ft.ot felold és egyben
2,036'5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1l108-02 cím _ kötelező ö'nkoľmányzati feladat
ťlnanszírozási működési kiadásokon belül az kányítőszervi tĺámogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|őir ány zatźr a,

b) a Jőzsefvźrosi Városiizemeltetési Szolgálat 80105 cím - k<jtelező önkormányzati feladat-
működési intézményi működési bevétel e|őirányzatźlt 3.200,4 e Ft-tal megemeli, és ezze|

5.



egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi e|őirányzatán belül az áfa beťlzetés e|óirényzatźú
680,4 e Ft-tal megemeli.

c) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kö'telező fe|adat - bevétel míiködési
ťlnanszirozási bevételeken beltil az irányító szervi tĺámogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szźm|án történő jőváirás előirźtnyzatźú 2.036,5 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás
előirányzatźÍ |.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźýátu|źtsi adó
e|óirányzatát 479,7 e Ft-tal, dologi kiadási e|őirányzatátt 300,0 e Ft-tal, felhalmoási kiadási
előirźnyzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az őstermelői piac kiadásai címen.

7. felkéri a Józsefuárosi Közterü|et-fe|Ĺigyeletet és a Polgáľmesteren kereszttil Józsefuárosi
Közbiztonsági Polgárórség és Katasztrufavédelmi onkéntęs Tűzo|t,3 Egyesülct Elnijkét, hogy a
piac nyitvataľtĺási ideje alatt biztosítsák a folyamatos jaľőrszo|gźůatot a piac kĺirnyékén.

8. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozatban foglaltakat a költségvetés ktjvetkező módosításźná|
vegye figyelembe.

Felelős: I.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgármester
4., 5. pont esetén aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője
7. p ont esetén a J őzsefv tt os i Közteľü l et-feltigyel et v ezetője

I.,2.,4.c),7. pont esetén 20l3. július 06.
3.,4.b),6. pont esetén 2013. június 05.
4.a) pont esetén a Képviselő-testület 2013. június havi második rendes ülése
5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. november havi másik rendes ülése
8. pont esetén a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet kĺjvetkező módosítása

Határidő:

A diintést végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat,
Pénzügyi lJgyosztá'|y, Józsefuárosi Közterĺilet-felügye|et, Józsefuárosi K<jzbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi onkéntes Tíjzoltő Egyesület

Budapest, 20|3. mźýus 27 .

Szilágyi Demeteľ 3.6.
képviselő

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
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a|jegyző
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2. sz. melléklet
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Beosztás

Rakodő

RakodÓ-takarítÓ

Csoportvezetó

Sofór

Létszám

Osszesen

orabér
(alapÓrabér

2000/o-a)

3

L

L

L

munkaidó/na
p

1380

L380

L495

6

1955

Alkalom

6

T2

BruttÓ díjazás az
idószak végéig

T2

25

6

z5

25

z5

621000

Munkáltatői
járulék

41,4000

448500

293250

3. sz. melléklet

167670

Osszesen béľjellegíí
koltség

T7L7BO

LZLU95

79178

788670

525780

569595

372428

2256473



előterjesztés 4. számú melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefvárosĺ onkormányzat Képviselő-testiiletének
... 120|3. (. ....) tinko rmányzati rendelete

a Jĺózsefváľosĺ Onkormńnyzattulajdonában lévő kłizterületek használatáľóI és
használatának ľendjéľől szólĺí 1812013. (Iv.24.) szóló önkormányzati ľendelet

modosításáról

Budapest VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében kapott eľedeti jogalkotói hatáskĺiľében' a mozgóképľől szőIő 2004. évi
II. tĺirvény 37. $ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjźtn' a Magyarorszźry he|yi
cinkoľmányzatairól sző|ő 20|1. évi CL)ooilX. törvény 23. $ (5) bekezdés 2. pontjában
meghatźrozott feladatkĺirében eljźrva a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaľosi onkormanyzat tulajdonában lévő közteľĹiletek haszná|atarő| és
hasznáIatźnak rendjéľől szóló |81201'3. (IY.24.) szőIő önkoľmiínyzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 18. $-a a kovetkezíĺ (3) bekezdéssel egésztil ki:

,,(3) ,,Jőzsefuarosi HETI PIAC'' elnevezéssel, a Budapest, V[I. keľület Gyulai Pál utca
Rakóczi út és Stahly utca közĺitti szakaszon az onkoľmźnyzat á|ta| uzemeltetett őstermelői
piacon a közteľĹilet-hasznáůati hozzájźrúást a piac tżemeltetőjénél a helyszínen kell
megťlzetĺi.,,

2. $ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet zDl3.július 6-ĺín lép hatźiyba és ahatéůyba lépését követő napon hatá|yát
veszti.

Budapest, 2013.június ...

Rimĺán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
po1glíľmester



l. melléklet ... .'. ..../20 1 3. (....) ônkormdnyzati rendelethez

vÍ:rAsĺĺzĺr

Köaerület-használati diiaktźlb|ázataAz aldbbi díiaknettó osszeqek (a díiak az Afa nélkül értendők)

sorszám közterĺ.ilet-ha szná|at cé|ja l. kat. 2.kat. 3. kat. 4.kat. 5. kat.

l. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek:

La. pavilon (Ft/mz/hő) 4 538 3 524 2269

l.b. árusító aszta|, źi|v ány (F tl n2 ĺhő) tiltott

l.c. árusító automata (Fťdb.ihó) 3 786 3 022 2 019

1.d. fenyő fa árus ítás (F tl m2 / nap) 764 633 502

l.ę. idény jellegtĺ asna|i árusítás
maximum 20 nap (Ft/rn2/nap)

764 633 502

l.f. mozgó iárus 1 m2-rel (Ft/hó) 6 306 5 040 3 786

l.g. sp oľtp ályánál magárusítás ( F tl Ín2 /hő) nincs páIya 3 437

1.h. vendé glátó ter asz (F tl m2 lhó) fo szezon* 3 533 3 325 f 546 2 078 I 870

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) elő-,
utószezon**

2909 2 078 | 49r I 247 I 039

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) szezonon
kíviil**'ľ

291 208 t49 125 104

1.i. a2004. évi II. töľvénv haÍáiva alá nem tartozó alkotások
foľgatások esetén

1200 950 819

lj. ľeklám célú rendezvény (Ft/mflnap) I 266 764 633

l.k. Mobil áľusító autő (Ft/mZ/hó) 4 538 3 524 f 269

t.l fagylalt, jéglaém árusítás 1n/m2 /hó) 2.0t9 t5t7 1008

l.m. szórólap osztás (Fínapifii) 3t2
I.n. Józsefuárosi HETI PIAc (Ftlĺť/nap) 800

2. épitési, szerelési munkák a beľuházás első 12 hónapjáig

f.a. építés i munkaterület, ét|lv ćny o zás
épitoany ag tĺĺrolás (F tl m2 / nap)

420 400 2s0

2.b. építési konténer (Fťdb./nap) 3300 3000 2500

2.c. építési reklámháló (Ftĺmzĺrc) 825 655 500

3. épĺtési, szeľelési munkák a beruházás megkezdését követĺĺ 12 hónap után, az élet- és balesetveszély e|háritźsa a
statikus által isazolt szĺikséees időtaľtam után

3.a. építési munkateriilet, źt||vźny ozás
épitőany ag taro lás (F tl rn2 / nap)

620 580 36s

3.b. építési konténeľ (Fťdb./nap) s000 4500 3700

3.c. építési reklámháló (F t/ Ín2 lhć,) t250 1000 750

4. ľeklámhordozók

4.a. óľiásplakátok (Ft/db.ihó) 25201 22692 20183

4.b. hadetőtábla, cégfábla, reklámtábla,
megállító tábla, transzp arens, zász|ó
guruló kiľakat (F tl m2 /hó)

3 153 2 s21 I 888



4.c. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

f m2 alatt 6 306 4 s38 3 022

2m2 ťo|Ött tr 346 10080 8 826

világító t2 601 t0 080 9 077

4.d. árubemutató (Ft/m2thó) 3 786 2 521 2 019

4.e. napernyő (FtJÍ|1zĺhő) 819 764 601

4.f. köZtéri óľa reklámmal 3 786 2 521 f 521

4.g. zász|ő (ft/db/hó)

N2 ivméreta|aIí 6306 6306 6306 4538 3022

A,/2 ívméret felett t1346 11346 11346 10080 8826

5. kulturális renđezvénvek

5.a. Ideiglenes színpad, egyéb elkerített teľiilet
317 2sl 186

(Ft/m2/nap)

s.b.
karitatív rendezvény, közérdeHĺ
szoIpáltatás

dijmentes

5.c. mutatványo s (F tl m2 / nap) 502 2sl t3l

5.d. tźĄ ékoztató asztal, instal l őrció (F tl m2 / nap) 2 019 I 5r7 r 008

5.e. utcazenélés (Ft/nap) 0 0 0

6.
díi

Ideiglenes építmények elhelyezése,e gy szeri megváltási

6. a. előlépcsők, rámpák l0 évre (Ft/m2l|0év) 189 008 189 008 187 917

6.b. egyéb épület szerkezetek egyedi elbírálás alapján

7. hatósági j elzéssel nem rendelkező j ármíĺvek tárolása 3 0
napon tul maximum 1 hónapig (Ft/db)

30 241 25 201 25 f01

8. Ktiztęľiilet komplex tizemeltetése, hasznosítása
Gt/m2/év\

egyedi elbírálás a|apján

9. egyéb egyedi elbÍľálás a|apjźn

*A főszezon iunius l-től augusztus 3l-ietart.
** Az e|ó-. utoszezon április l.től máius 3 1 -ie és szeptembeľ -től október 3 l-ie tart.
***A szezonon kívüli időszak novembeľ l-től mĺáľcius 3l-ie taľt.



Indokolás

A t8l2013' (IV. 24.) önkoľmźnyzati rendelet módosítása, kiegészítése a ,,Józsefuárosi HETI
PIAC'' helyhasználati díjának megźú|apitásához szükséges. A rendelet korábban i|yen tarta|mi elemet
nem foglalt magźtba.


