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Váľosgazdálkodásĺ és PénzügyÍ BÍzottság vé|eményezi x
Hu mánszolgáltatási Bizottság

A

v

é|eményezi

Yárosgazđálkodási és Pénzugý Bizottság javasolja

ę l őteri e s zté s me g1ár gy

alását.

a

Képviselő-testületlrek az

Tisztelt Képvĺselő.testüIet!
1. Előzmény
AKépviselő-teshilet a36312006. (VIII.10.) számis,határozatźtban döntött arról, hogy továbbra is fenn
klvánja tartani a Teleki téri piacot. Továbbá a Jőzsefváros fejlesztésérőlszóló 912007' (II'19.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletébenfoglaltak szerint önkormányzati szándék a Teleki téri piac és
a hozzá tartoző park áta|akitása' A Képviselő-testtilet a 16I/20|l. (IV'21.) számll hattrozattrya|
elfogadta az onkormányzat 4 éves gazđaságiprogramjźlt, me|y szintén egyik célkénttarta|mazza a
Teleki tén piac és környezetének teljes źLta|akitźLstń.Mindezetrľe tekintettel az tnkormányzat a piac

megszĺĺntetésérőlés ęgy tlj piac megépítésérőldcintött.

A Képüselő-testtilet az 506/2010' (XII.15.) számuhatározatában az ideiglenes piac helyét jelölte ki és
20i l. auguszľus l6-án a Karácsony Sándor u. l., a Karácsony Sándor u. 3. és a Szerđahelyiu' I7 ' sz'
alattta|á|ható egybeÍiiggő önkormányzati tulajđonúĹires telkeken megkezdte működését az ideiglenes
é1elmiszer-piac.

Ezze| párhuzamosan a Képviselő-teshilet a 72l20|l. (II. I7.) számll' haÍźlrozatttbantulajdonosi
hozzájäru|ásźt adta az énntett telek (fusz: 35I23l1) megosztásához. A telek megosztás alapjźn a
Képviselő-testiilet a35|23/|0hetyrajzi számon lévő telek énékesítéséről
dcintött és a92/2011. (III.3.)
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szźLmvhatározatában elfogadta azingat7anértékesítésrevonatkozó pźůyázatifelhívást. Határidőre adta
be a pá|yázattLt a LIDL Magyaľoľszág Kereskedelmi Betéti Táľsaság.

Ezt követĺÍen a Képviselő-testtilet a f68/2011. (VL 16.) számí:' hattrozatával eľeđményesnek
nyilvánította a Teleki téri piac - ingatlanértékesítés
cimu pályázati e|járást, a pályázat nyertesének a
LIDL Magyarország Keľeskedelmi Betéti Táľsaságot nyílvánította. A bruttó 375 000 000 Ft cisszeget
1arta|maző adá svételi szer zo dé st Fe lek 2 0 l l . j úlius 27 - én a|áirtźk.

A

telekértékesítésselegyidejűleg

felállította ań.

a

a

Képviselő-testtilet

a

9212011.

(n.03.)

szźtmu határozatáva|

Konzultaciós testtiletet, amel1mek fe|adata volrt az onkormányzat nevében,

fe|hata7mazás alapjźĺna jelenlegi helyhasználókkal a Teleki térrel kapcsolatos tárgyalások lefolytatása,
az érvényben lévő szerződések jogi és valós helyzeténektisńázása, ajĺivőbeni célok megismerése, a

megszüntetési ajánlatok megismertetése, szándéknyilatkozatok kidolgoztĺsa, szerzódések előkészítése
az ideiglenes piacra történő átköltözéshez, azíljonnankialakítandó piachoz kapcsolódó igényfelméľés,

előzetes bérleti díj kiajánlása, egyeńetések lefolýatása az új piacra történő belépési díjról, a
szerződéstervezetek és döntés előkészítő anyagok elkészítésea Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság számára. A Bizottság f0I1. évben több fordulőban tźrgyalta és döntéseket hozott a
helyhasználókkal köten dő e|őszerződésekrĺíl, egyéb megállapodásolaól.

Időközben a LIDL Magyarország Keľeskedelmi Bt. elkészítette a Teleki téren megépítésrekertilő
épületénekterveit az tnkormányzatta| tcirténĺjegyeztetés érdekébęn, tekintettel ana, hogy mind az
önkormányzati, mind a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. által megépíteni kívánt épület esetében
felmerült egy köztis egységes, azonban fizLkai|ag egymástól elváló tetőszęrkezet kialakítasa a
környező éptiletek magassága miatI.2072 márciusában a kivitelezés megkezdése előtt felek egy újabb
egyeztetést tartotLak és ezen felmerült javaslatok a|apján, sikerült mindkét fé| szátmźra megfelelő
tetőbuľkol ó any agot ta|á|ni.

Ezt követően a Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság a 72812012. (VI. 13.) számís,hattlrozatában
ktizbeszęrzési eljárás megindításáľól döntött a ,'Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac
kivitelezési munkái'' tárgyźlban. Az ajánlattéte|i határidőig összesen 6 ajánlat érkezett' A
Yárosgazdálkođási és Pénnigyi Bizottság a 1f8Ilf0I2. (x. 17.) számílhatározatábankozbeszęrzési
eljárást eredménýelennek nyilvánította, tekintette| arra, hogy az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevó sem tett a renđelkezésreá|1ő anyagi fędezetmértékére tekintettel megfelelő ajtln|atot'

nýlt

A

Képviselő-testtilet a 350/201.2' (X.l8.) szźlmuhattrozatźtban döntött arról, hogy a Teleki téri piac
kivitelezési munkáira közbeszerzési eljárást kezdeményez, te|<lntette7 arra, hogy a korábbiakban
lefolytatott kozbeszerzési eljarás eľedménýelen volt. A becsült éľtéknettó 435 millió Ft. Ezt követően
a Képviselő-testi.ilet a 9 fős Bíráló Bizottsźry javaslata alapján a 400l201f. (XI.22.) számu
határozatźtban jővtthagýa az ajźn|attételifelhívást, az ajźn|attételidokumentációt, azza\, hogy a
teljesítésidłłtartamźú9hónapbanhattroztameg.

A

Képviselő-testtilet a 83/20|3. (III. 1 3.) számil határozatźtban is,gy d<ĺntött, hogy a ,,Teleki tén piac
kiütelęzési munkái vźi|a|kozźsiszerzőđéskeretében'' tárgyű kozbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja, melynek nyertese azFK RASZTER Zrt. (szé|<hely: 3533 Miskolc, Felsőszinva u' 73.).
Fentiek a|apján az onkormányzat a nyertes aján|attevőve| vá||a|kozási szerzőđéStkötött 2013. április
2-źn. Az építésiberuházás tervezett befejezése 2014. január hónap. Az épület kivitelezése tarta7mazza
a pavilonok szerkezetkész kialakítását.

Az

éprilet építkezésénekberuházőí
feladatait a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi

TJgyosztá|y Városfejlesztési koda, a műszaki ellenőrzést a Kisfalu Kft, a tervezői művezetést a Rév8

Zrt'végzi'

2. A, hzsznállatbavéteľ engedéIy

A Teleki téri piac

kivitelezésének \ezárása érdekében a beruháző onkormányzatot terhę|ő feladat a
hasnŕůatbavételiengedély megszęrzésę. A Képviselő-testtilet a |9512013. (Y'22) hatźlrozatában

biztosította a forrást a szükséges feladatokhoz. A hasnlźůatbavételiengedély megszeruéséhez
ktilönböző ellenőrzéset đokumentáciők bęszerzése szükséges, melyeket az onkormányzatnak ke|\
megľendelni.

3.

Az árusító pavĺlonok

Az ti Teleki téń piac épületénekkivitelezésérevonatkoző szerzódése tarta|mazza összesen 37 db
pavilon szerkezetkész |<la7a|<ltttsát (főfalak, egységes ffiz, kozmíi csatlakozás, tůmennyezet, ktilső
burkolat) a megkötött

ę|oszerződések alapján és a hatósági előírásoknak megfelelően.

A pavilonok kialakításának befejezésę az összefüggő szerkezetek miatt tnkormányzat és a Bérlők
fe|adata, A kialakított pavilonokba fognak majd a béľlők beköltözni, és a jogerős haszrálatba vételi
engedély megszerzésétkövetően nyit a piac. Az ídeiglenes piacot az onkorrnányzat a nyitas utan
bezáĄa' A zökkenőmentes és a lehető legľövidebb idejiĺ beköltözés éľdekébensztikséges a bérlőkkel
történő végleges megállapodások megkötése.
4. Üzemeltetés

Az épület építésévelpárhuzamosan a Józsefuátrosi Varostizemeltetési Szolgá|at megkezdte a piac
iizemeltetéséľe való felkészülést. Az épu|et Ĺizemeltetéséhezszükséges gépek és berendezések

(szeméttárolók, hulladélęrés,biĺonsági rendszer, stb.) beszerzésének előkészítését,a piac
tizemeltetéséhez szĹikséges szabźiyzatok (házirend, trízvéđelmiszabźiyzat, HACCP, stb.)
előkészítését,az uzemeltetés részleteinek a tjdo|gozását, valamint részt vesz a bérlőlĺkel tĺirténő
végleges bérletíszerződések megk<ĺtésénélis.
5.

Bérleti szeľződések

A

bontás előtti élelmiszerpiac, mint önkormányzati fenntartású önállóan mtĺkĺidő inténnény
funkcionált a 35I23lI hrsz'-ú 7765 m2 alapterülehĺ kivett piactér megjelölésű ingatlanon. A terület
kizárólagos tulajdonosa az Önkormány zat vo|t.

A korabeli haszrálók helyhaszrálati

joga többségében az 1990. szeptember 01-én hatályba |épeÍta
helyi önkormźnyzatohő| sző|ő |990. évi LXV. ttirvény hatźiyba lépésétmege7őzően ke|etkezett, az
engedélyeket, szerzódéseket a Fővárosi Tanács Csarnok és Piacigazgatősága adta ki. Amennyiben
hasnźiő-váltásra került sor, úgy már a Józsefvárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala adta ki a
helyhaszrálati engedélý. A helyhasználati engedélyek, vagy szęrződésekhatátrozat|an időre szólnak és
felmondási iđőtegyik Fél oldaláról sem tartalmanlak.

A Teleki téri Élelmiszer-piac átépítésévelkapcsolatosan

a Konzultációs testiilet a Képviselő-tęsttilet
ťęlhatatmazása a|apjźn a helyhaszrálati engedéllyel rendelkező 5| helyhaszrá\ó (f9 felépítmény
tulajđonosés f2 |<lz;źrőlag helyhaszrálati engedéllyel rendelkezo bétlő) közül 48 he|yhasntńóva| (26
felépítménytulajđonossa| és22 helyhaszrálati engedéllyel rendelkezóbér|ővel) folytatott |e egyeńeto
tćrgya|ásokat' A fennmaradó 3 helyhasnń|ő esetében a szerzođésekdíjhátralék miatt felmondásra

kerültek. Mivel a tźrgya|ások döntĺjen ttibb fordulőban zĄ|oľtak le, ezert a teljes folyamat
összességében közel 200 tárgyatási időpontotjelentett, melyek eľedményeként31 béľletielőszeľződés
került megkötésre.

A

bérleti e|őszerzodéssel rendelkezől.ĺkel szükséges a végleges bérleti szerződések megkötése.
Ezeknek a szerződéseknek pavilonként tartalmanliake|7 többek között az a|tbbiakat:
.
az üzletek végső kialakításának menetét,
.
az onkormányzat ćitalbiztosított pontos műszaki tarta|mat,
.
az tizletek engedétyezésénekmenetét,
.
a bérleti díjat,
.
az üzemeltetési feltételeket és az üzemelési dij tartatmát (takantás, bińonsźĺg,hullađék
elszállítás, egyéb)
.
aZ onkormányzat abér\őkszźlmźratörténő munkateniletbinositésának határideje
o
Ą piac, mint intézmény,megnyitásanak határideje

.

eĘYéb bérbeadási-bérbevételi feltételeket.

Javasolt

a

végleges bérleti szerződések pontos tarta7mtnak kialakítása és a bérlolĺkel történő

megtźrgyaĺźlsaérdekében,Jźrgyalő delegáció'' kijelölése, melynek cisszetétele:

o
.
.

aZ onkoľmányzatotképviselő ügyvéđ(dr. Sandi YJźraügyvéđ),

a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gáLat igazgatőja által kijelölt szeméIy,

a Jegyző által kijelölt

személyek a Polgármesteri Hivatal Vaľosfejlesztési és
F(5épitésziÜgyosztályról és a Vagyongazdá|kođási és Üzemeltetési Ügyosztá|yőI,
Róv9 Zrt' munkatarsa (Alföldi Gycirgy vagy Csete Zo|tín).

o
A

Ttrgya|ő delegáció tagsai díjazásban nem részesülnek, ez alól kivételt képez a
szerződéseket ę|ókészit(j dr. Sandi Klźra ügyvéd, aki ügyvédként vett tészt már a
Konzultációs testĹilet munkájában is. Javaslok a mintegy 2 és fél hónapos iigyvédi
tevékenységĺe,illefue akb.37 db bérleti szeruőđésszerkesztésére és ellenjegyzésére nettó 1
millió forint + áfa ngyvédi díjazást, melynek fedezetéiil javaslom megjelölni a működési cél
és általanos tartalékon be|u| az általános taĺtalék e|őírźnyzatát 1.270 e Ft cisszegben.

A Képviselő-testtilet dtintése a Magyarországhe|yi

cinkormányzatairő| szólô 2011. évi CLxxXD(.

törvény 41. $ (3) bekezdésén, 107. $-án alapul.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.
HÁTÁRoZATI JAvAsLAT

A Képvĺselő-testĺilet úgy diint' hogy

1.

5 főből áůliő Tárgyaló delegációt jeliil ki, amelyet felhatalmaz az rÍj Teleki téľipiac béľlőivel
kötendő végleges béľleti szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

Felelĺĺs:Polgármester

Hatźtidij: 2013. június 19.

2. azt. pont szeľintĺ Táľgyaló delegáció tagiai:

-

Dr. Sándĺ Klára ügyvéd'

-

| fő,

| fő, a Jőzsefvźlrosi Váľosiizemeltetési Szolgálatigazgatőja által kĺjeltilt személy,
2 Íő, a Jegyző által kijeliilt személyek a Polgáľmesteľi Hivatal Váľosfejlesztési és
FőépítésziÜgyosztályľól és a VagyongazdźůkodálsÍés Üzemeltetési Ügyosztályról,
a Rév8 Zľt. munkatáľsa (AlÍt'tdi György vagy Csete Zo|tán).

Felelős:

Polgármester, Józsefváľosi VáľosĹizemeltetési Szolgálat igazgatőja, Jegyző, Rév8 Zrt.

Hatźńdő: 2013' június 19'

3.

a) az 1. pont szerinti Tárgya|ő delegáció tagiai kiizül dr Sándi KIáľa ĺigyvéddel'
2013. jr'inius t9-tő| 20t3. augusztus 31.ĺg tartó' ĺigyvédifeladatok el|átása tfugyűl
megbÍzási szerződ'ést ktit nettó 1 millió foľint értékben,melynek fedezetéül a
működési cél és áItalános taľtalékon belül az általános taľtalék e|őirányzatát |.270'.0
e Ft tisszegben je|tili meg, és a megbízási szerződés aláíľására felhatalmazza a

PoIgáľmesteľt.

Felelős:

Polgármester
Határidő: 2013. iúnius 30.

b) a Táľgyaló delegáció ttibbĺ tagia díjazásban, tiszteletdíjban nem ľészesül.

Fele]ős:

Határidő:

4.

Polgármester

2013. június 19.

ĺ-hatírozzt3. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cim mtiködési
cél és általános tartalékon beliil az általános tartalék - ktitelező feladat - e|őirźnyzatárő|
|.270,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím dologi - iinként vállalt feladat e|őirźnyzatára.

Felelős:

Határidő:

5.

Polgármester

2013. június 19.

felkéľia polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat az önkoľmńnyzat ktiltségvetésének
kiivetkező módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős:
Határidő

:

Polgármester
az önkormányzat ktiltségvetésénekkövetkező módosítasa

A

döntés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Józsefuáľośi Vĺáľosüzemeltetési. Szo|gtr|at,
Vaĺosfejlesztesi éšFőépítéšziIJgyosztá|y,Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y,
Pénzügý |J gy osztá|y, p.év8 Zrt.

/Ayblł

Budapest, 2013. junius 05.

Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzes

:

Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:
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