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Tisztelt Képviselő.testület!

I. E|őzmény
A Képviselő-testtiletet a 225/2013. (u. 05.) számú képviselő-testületi határozatával dcintött
az őstęrmelői helyi piac terĺiletének kijelölésére és múködtetéséről. A fenti batátozat
értelmében:

1. Kötelező cinkoľmányzati fe|adatként őstermelői piacot a|akít ki a ,,Józsefuaľosi HETI
PIAC'' elnevezéssel a Budapest, V[I. keľtilet Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stáhly utca
kozĺĺtti szakaszon, 20 13,j úlius 6-tő| 20 13 . december 2I -ig.

s/s

'o ľÍ5,$,;,

Előteľjesztő: Acs
SzolgáIat

P éter igazgató Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési

A képviselő-tęstiileti ülés időpontj a:2013. december 18. . sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a Józsefvárosi Heti Piac 20]3. július 6-tól kezdődő műkodéSéről , vaĺamint dantés
a 201 3.és 20] 4. évi üzemeltetés koltségeinek biztosításáról.
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eméĺyezi D
Határ ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az e|oterjesztés
meglźrgya|ását.
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il. A beteľjesztés indoka

Az elozóekben hivatkozott képviselő-testületi hatźlrozat 5. pontjában foglaltak a|apján felkérte
a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy a Képviselő-testület 2013.
november havi második ľendes ülésére készítsen beszámolót a piac műkĺjdéséľől.

ilI. Tényállási adatok

Kötelező önkoľmányzati fe|adatként őstermelői piac került kialakításra ,,Jőzsefvźltosi Fleti
Piac,, elnevezéssel Budapest, VIII. kerĹilet Gyulai Pál utca _ Rákőczi út _ Stáhly utca közötti
szakaszon minden hét szombat napjan 2013. Július 06, -2013. December 21. időpont közcjtt.
A piac nyitva tartási időpontja: 07.00 _ 13.00 óra között időpontban.
Az üzemeltetéshez sztikséses eszkĺjzök beszeruéste kerültek. amelvek aZ alábbiak:
- 35 szett scirasztal
-20 db mobil sátor
- takańtő eszközök
-házkendtźlbla
A piac működtetési és üzemeltetési feladatait a Jőzsefvtrosi Közterület-felügyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat látja el az a|ábbiak szeľint:
06.00 _ 07.00 óra kĺjz<jtt _ 20 ďb sátor felállitźsa, 35 db asńa| kihelyezése, 20 db pad
kihelyezése, 6 db 245| wtaĺalmú szemétgyújtő kihelyezése.
07.00 - 13.00 őrakozott_ 1 fő takaritő ügyelet biztosítása.
13.00 _ 14.00 óľa között _ az insta|Iźit eszkozcjk bontása, takaľítás, szemét e|száI|itźsa a
Dankó utcai telephelyre.
A piac házírendjét hiľdető tábla minden nyitva tartási időpont alatt kihelyezésre kerül.
A nevezett nyitva taľtási időpontban a Józsefuáľosi Ktjzterület-felügyelet és
Városüzemeltetési Szo|gáIat, és a Józsefuárosi Kozbíztonsági Polgárorség és
Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesiilet folytat folyamatos járőrszoIgáIatot a
területen.

Tapasztalatok:
A heti ľendszerességgel mfücjdő termelői piac mfüodésének tervezése 20 db sátoľľal és kb.
40 őstermelővel töľtént meg.
A megnyitő napjára a tewezett termelői |étszám közel fele jelent meg a saját teľmékével.
Mivel az első alkalommal megrendezett piac vásárlói látogatottsága _ köszönhetően az
előzetes reklámnak és szórólapozásnak _ nagy vo|t, ezért folyamatosan bővült az őstermelői
érdeklődés a piacon való áľusítás lehetősége után.
Folyamatosan bővĹilt a termék kínálat is (méz, szörp, füszernovény, rozstallér, stb.).
Augusztusi hónapban a píac foľgalma visszaesett mind őstermelői, mind pedig a vásárlói
oldalról egyaránt ktjszönhető a szabađságolásoknak, illetve az ősterme|ók részérol a nagyon
magas napi díjnak. A napidíjak csökkentésével a szabadságolások elmúlásával ismételten
kezdenek visszatémi az őstetmęlők és a vásárlók is a termelőipiacra.

A Képviselő-testületi döntés alapjźn a 25 alkalmas idószak'ĺa vetített 70 Yo-os
kihasználtságga| szćtmolt 2.520.000 Ft bevételt irtnyzotÍ. elő, ami átlagosan 100.800 Ft-os
alkalmankénti bevételt jelentett volna. Sajnálatos módon különbĺjző inđokok miatt (magas
bérleti díj, szabadság, stb.) nem jelenik meg annyi kereskedő, mint amennyit vártunk.
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi onkormánvzat tu|aidonában lévő közterületek haszntiatáról és hasznáIatának



rendjéľől szóló |8l20I3. (Iv.f4.) önkormányzati rendęlet módosításáról szőIő 43/2013.
(IX'23.) önkormányzati rcnđe\etében csökkentette a heti piac bérleti điját 800 Ft/m2lnap-ľól
600 Ftm"/nap-ra. Ezen döntést követően ismételten növekedés tapasztalható a termékeiket
árusító kereskeđoi létszám tekintetében.

A termelői piac megnyitása őta 19 piaci nap telt el, mely napokon átlagosan 15 őstermelő
áru|ja a termékeit a lakosság nagy megelégedésére' Eddig minđösszes en I.492.449 Ft béľleti
díjat ťlzettek a kereskedok a termelői piaci napokon, meIy átlagosan napi 78.550 Ft-nak felel
meg. A piac eddigi működése során a kitelepüléseket és az üzemeltetéseket biztosító
szemé|yzetének (piacvezető, rakodó, takarítő) költsége 20I3.I1.09-ig összesen munkáltatói

j aľulékkal egyiitt 2.209 .7 20 Ft volt.

A hátralévő 6 alkalomĺa szźmlolva, az llzemeltetést biztosító szemé|yzet béľjellegű költsége
munkáltatói jaľulékkal együtt 83.223 Fti alkalom, mely cisszesen 499.339 Ft további kiadás
tervezését jelenti.
A fentiekben részletezett átlag bevételt alapul véve, a hátralévő 6 alkalomĺa várhatőan
47 I .3 00 Ft bevétel pro gnosztizá|hatő.

osszességében tehát megállapítható, hogy a Palotanegyedi Termelői Piac 2OI3, évben 25
alkalommal töľténő iizemeltetése során nęttő 2.520.000 Ft. + ÁFA (bruttó: 3.200'400 Ft')
bevétellel keľült megteľvezésre. Ezzel szemben az e|telt időszakban a gyakoľlatban (19
alkalmat alapul véve) a bevétel nettó 1.175.150 Ft' + ÁFA @ruttó: I.492.449 Ft.) összeg volt,
mely adatból kiindulva a méghátta|évo 6 nap termelői piac üzemeltetésének bevétele nettó
390.900 Ft' + 4p6, azazbruttő 496'443 Ft-ban prognosztizá|hatő.
A tervezętt és a ténylegesen beťĺzetett béľleti díjak közötti külĺjnbség nettó 953'950 Ft. +

ÁFA, bruttó |'2II'516 Ft.
Fentiek alapján a termelői piac 20|3. évľe vonatkoző ijzemeltetési költségeiľe fordítható
bevételkiesést szükséges biztosítani a JKFVSZ költségvetésében.

A Palotanegyedi Termelői Piac 2014, március 22-tol december 20.íg terjedő időszakráľa
(összesen 39 alkalommal) vonatkoző izemeltetése során a béľleti díjakból nettő 2.412.150 Ft,
azazbruttő 3.063.450 Ft bevétel vtrhatő.
Ezzel szemben a termelői piac ezen időszakanak üzemeltetéshez szükséges személyi jellegű
kiadásainak kciltsége j árulékokkal együtt 3 .245 .610 Ft tisszegge| tervezhetó .

Fentieken túl szintén azizęmeItetéshez szükséges a dologi kiadásokľa bľuttó 350.000 Ft és az
ÁpA' befizetéséľe 651.000 Ft összeg biztosítása.

A Józsefuárosi Kĺizteľület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tekintetében a Teleki téľi
ideiglenes piac és a szombatonként üzemeltetett Palotanegyeđi Termelői Piac nyitvatartási
iđeje alatt folyamatosan biztosítani kell a vezetoi szinttĺ jelenlétet.
A JKFVSZ jelenlegi szervezeti felépítése a|apján a Teleki téri ideiglenes (majd a jovőben
átadźsra kenilő Teleki téri állandó) piac szakmai felügyeletét és az üzemeltetéssel összefüggő
feladatokat jelenleg l fő piacvezető, I fő piacvezető-helyettes, illetve 4 fő takarító munkatáľs
biztosítja.
A Teleki téľi ideiglenes piac vonatkoztĺsában minden munkanapon 06.00 őrátő| |7.00 őrźlig,
szombatonként pedig 06.00 őrźúőI 14,00 őráig terjedő időszakľa biztosítani kell a 2 vezetó
köztil egynek folyamatos j elenlétét.
Ezen felül szintén személyükben kell biztosítani a Palotanegyedi Termelői Piac
szombatonkénti nyitvatartási (07.00 órától 13'00 őraig) idó alatt a döntésképes vezető
jelenlétét.



Fentiekben leírt feladatellátás miatt abban az esetben, ha döntés születik a Palotanegyedi
Teľmelői piac 2014. évre vonatkoző izemeltetéséről, akkoľ indokolt és feltétleniil szükséges a
j e l enle gi v ezető -helyette s i munk akor számának a nö ve l é s e.

A Palotanegyedi Termelői Piac műkodésének a környéken lakók örülnek' szívesen veszik
igénybe a piac adta lehetőségeket és szolgáltatásokat. Panasz egyetlen esetben érkezett a piac
lebontása utáni takarítás hiányosságáról (.07 .20.), mely rövid hatáľidőn belül pótolva lett.

A piac villamos energia el|ćtását megoldottuk, a kézmosási lehetőség biĺosítva van. A
termelők részére a WC pénzťlzetés ellenében rendelkezésre áll.

Továbbľa sincs engedé|yezve a nęm őstermelői tevékenységbőI származő áruk (baĺán'
naľancs' mandaľin stb.) árusítása. Egy esetben tortént nem őstermelői tevékenységből
szźrmaző áľusítás, melyet apiacvezető azonna| betiltatott és elpakoltattaazárut.

ry. A diintés taľtalmának részletes ismertetése

A Jőzsęfvfuosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat ńszéről a ,,Jóuefvárosi
Palotanegyedi Termelői Piac 2013. jtilius 6-tóI kezdődő mííködéséľől'' szőIő beszámoló
elfogadása, valamint a Jőzsefvźttosi Palotanegyedi Termelői Piac 2013. évi üzemeltetéséhez
sziikséges többletköltség, valamint a20|4. március 22-tł5| december 20-ig teľjedő időszak (39
alkalom) mfüödéshez sztikséges költségek biztosítása.

Az idei év tapasńa|atai azt mutatják, hogy igény van egy őstermeloi piac műktidtetésére. A
várt bevételek elmaradása azza| magyarázhatő, hogy a piac első alkalommal nyílt meg,
újdonságot jelentett a lakosok szźlmźra, azoĺban várhatőan a jövő évben már megszokott
vásáľlói körel fog rendelkezni apiac.
Ezért javaslom, hogy 2014. évben is üzemeljen a Heti piac elnevezésiĺ ősteľmelői piac.
A sikeres és gazdaságos működtetés érdekében javaslom, hogy a jövő évi feltételek
kidolgozása után dontstjn a Tisztelt Képviselő-testtilet a 2014. évi múkcidtetésről és annak
költségvonzatárő|.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A dĺintés céIja egyrészt a Jőzsefuárosi Közteľület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat
áItaI készitet., az őstermelői piac működtetéséből szőIő bęszámoló elfogadása, másrészt az
ő stermelői piac 20 1 4. évi mfü ödtetésévęl kapcsol atos döntések me ghozata|a.

2013. évben váľhatóan az őstęrmelő piac múködtetéséből 1.988,9 e Ft bevéte| reaIizáIőd1k, a
tewezetthez képest a bevétel kiesés I.211,5 e Ft. A Képviselő-testtilet á|tal jőváhagyott
5,236,9 e Ft kcjltségekkel szemben avárhatő költségek ĺisszege 139,5 e Ft-tal haladja meg a
jóvĺíhagyott előirźnyzatot az a|ábbiak szerint: e Ft-ban
Kiadások E|őirányzat Teljesítés Eltérés
Személyi juttatás I.776,8 2.|33,1 -356,3
Járulékok 4,79,,7 575,9 -96,2
Dologi 300,0 250,0 +50,0

Áfa b'efizetés 680,4 417,4 +263,0

Osszesen: 3.236,9 3.376,4 -139,5
A bevétęlkiesés és a ttjbbletkciltségek osszegével' mely 1.351,0 e Ft aZ intézmény
költségvetésének módosítása szükséges, melynek fedezeteként az általános működési
tartalékot j avaslom megj elölni.



Az őstermelői piac 2014. évivźlrhatő kiadása és bevételeít az a|élbbitáb|ćuattarta|mazza:
Működési bevételek: 3.064 e Ft
Kiadások:
Személyi juttatás: 2.556 eFt
Szociális hozzźĄźtruItlsi adó: 690 e ľ.t
Dolosi kiadások: 350 e Ft
Áfa b-eÍizetés: 651 e Ft
Kiadások łisszesen: 4.247 eBt
A piac működtetéséhez}}I{. évben 1.183 e Ft önkormányzatai támogatás szükséges.

vI. Jogszabályiktirnyezetismertetése

A Képviselő-testtilet döntését a Magyaľország helyi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi
CLXXXX' töľvény 41. s (3) bekezdése és a 107. $-a alapjan hozzameg.

Hatátozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Józsefuárosi KöZtenilet-felügyelet és Váľosüzęmeltetési Szolgálat
igazgatőjának abeszźlmolóját a Jőzsęfvárosi Heti Piac mfüödéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 201 3.december 1 8.

2.) az Józsefuaĺosi Heti Piac 2013. évi bevételi kieséséľe és a többletköltségelae
Józsefuárosi Köĺeľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat részére 1.351,1 e Ft
támogatást biztosít az áIta|ános tartalék terhéľe.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźridő: 20 1 3.decembęr 1 8.

3.) ahatétrozatZ. pontjában foglaltak miatt:

az onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül
az általános tartalék e|(5irányzatábő| - kötelező feladat 1.351,0 e Ft-ot
átcsoportosít a Il108-02 cím _ kötelező önkormányzati fe|ađat - ťlnanszirozási
működési kiadásokon belül az fuáĺyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított tźlmogatás
kiutal ás a e|oir ány zatár a.

a Jőzseťvárosi Közterület-feltigyęlet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím -
ktjtelező feladat - bevétel mfüĺidési ťtnarszírozási bevételeken belül az fuźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szár]án történő jőváíras
e|oirźnyzatźń 1.351,0 e Ft-tal megemeli, a működési intézményi működési bevétel
elókányzatát-kote|ező feladat - I.2I1,5 e Ft-tal csökkenti,

a Jőzsefvźnosi Közteľület-foltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadás 80105
cím - kötelezó fe|adat - személyi juttatás előirányzatát356,3 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|ási adó e|őirányzattú. 96,2 e Ft-tal
megemeli' a dologi kiadási e|őirányzatát 50,0 e Ft-tal, az tfa befizetés
előirtnyzatát263,0 e Ft-tal csökkenti az őstermelői piac többletköltségei címen'

a)

b)

c)



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 3.decembeľ 1 8.

4.) E|őzetes kötelezettséget vállal kcitelező feladatként a Jőzsefvátosi Heti Piac f0I4' év
máľcius 22-tő| december 20-íg teľjedő időszakában (39 alkalom) tclrténő
üzemeltetés&e 4.24] e Ft összegben, melynek fedezetéül a piac miĺködési bevételét
3.064'0 e Ft és azoĺ.lkor:mányzat adóbevételeit 1.183,0 e Ft összegben jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 3.december 1 8.

5.) felkéľi a po|gármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a költségvetés kĺjvetkező
módosításáná| és a20I4. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l3'évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása és a 201,4. évi
költségvetés készítése.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénziigyi Ügyosztály, Jĺózsefuárosi
Ktizteľület.felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat

Budapest, 2013. december 06.
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Acs Péter
lgazgatő

Tcĺľvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
iegyző
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