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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számára j

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és dtintés tarta|mńnak ľészletes ismeľtetése

A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ zrt. u1Teleki téri Piac és Termelői Piacok divíziőja (a
továbbiakban Üzemeltetó)20|5.jú1ius 8. és 2015. augusztus 31' köztjtti időszakban a Piac
Karácsony Sandoľ utca felőli bejarataĺlá| idénygyĹimölcsök (elsősorbaĺl dinnye és kukorica)
áľusítását bonyolította le. Eľre azért vo|t szfüség, męrt a Piac teľiiletén taLźtlhatő szo|gáItatő
egységekben a dinnye árusítás nem megoldható a teľmék mennyisége és méretę miatt.

A fenti időszakban, ÍLégy bér|ĺ5 részvétęlével a 36 m?-nyi tenileten folýattak külteľtileti
ĺĺľusítást teljes kihasználtsággal. A kíséľleti jelleggel elindított ktilteľületi arusítás az
Üzemeltętő tájékoztatása szerint bruttó 273.335,- Ft bevétęlt eredményezett,míkozben többlet
kiadás nem keletkezett. 
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Előteľjesztő: đr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 201-6.június 02.

Táľg5r: Javaslat azĺsi Te|ekĺ téri Piaccal kapcsolatos dtintések meghozata|ára

A napirendet ayiWzárt ülésęn kell tárgyalni, a hatiírozat e|fogadásźů,loz egyszeru/minősített
szav azattobb sé g szüks ége s.

ElorÉszÍro szeRvnzeu EcysÉc: G,ł,zoÁlrooÁsl Ücyoszľ,ą.I,y

KÉszÍľerľľ: LpNovn.y JózsBľ

PÉNzÜcyIFEDEZETETlcÉľynl/NnIr,ĺIcÉNyľI,.lcłzoI.łs: 4-|--)Ą ą tt ą01!).._-

JocI roNľRoLL: Lff/
BerpRlBszľÉsnp ALKALMAS : / /ĺ.( l,/ C oil, łlŁba*, h^ 7
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleĺqényezi X

Emberi Erőfoľrás Bizottság véleményezi

Hatát ozati j avaslat a bizottság szźĺrlźn a:

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előterj esztés megtáĺgy alźsát.



Az |Jzemetető tapaszta|atai, valamint a bérlők és a vásárlók által adott visszajelzések
pozitívak, ezért az Üzemeltető javaslatot tett a rendszeres külterületi aľusítási lehetőségének
megteľemtéséľe, iđőben és téľben történő bővítésére.

A fentiek alapjtnazlJzemeltető béľleti lehetőséget szeretne biztosítani állandó és ideiglenes
bérlők szźlmźra is az Piac épiiletén kívül, elsősorban az Uj Teleki téri Piac 4. számtl
bejźlratźná|.

Ánanao jellegii kitelepülések esetén a lęendő bér|ő kízarő|ag a Józsefuaľosi Gazdálkođási
Központ Zrt, źt|ta| biztosított fahtzat veheti igénybe a piac a Képviselő-testiilet 25712015.
(XII.03.) szźmuhatáĺozatában foglalt Ĺizletkĺjrökben szereplő termékkörtĺk aľusításráľa.

Ezenkategóľia bérleti díja az Üzemeltető javaslata szerint minimum nettó 5.000 Ft l tŕ l hő
lenne. A helyhasznáIat a piac nyiwa tartásatő| függetlenti|' az év minden napjan biztosított.
Az áIIanďő jellegtĺ kitelepülésre a béľlő kiválasztása a piac épületén beliili elrírusítóhelyekkel
azonos pá|yźzati feltételekke| és pá|yáztatási módszeľĺel történik. A nyeľtes ajźn|atíevo a
legmagasabb béľleti đijat aján|ó pźiyáző.

Az á||anđó jellegű kitelepülés kialakításához énntő infrastľukÍurális beruhĺázás (víz- és
villanyvételezési lehetőség) szükséges, amely nagyságrendileg nettó 200.000'-Ft kĺiltséget
jelent az alábbiak szerint:

villanyóra a|méro 80.000'-Ft
vízőra almérő 10.000'-Ft
anyag és munkadíj 60.000,-Ft
taľtalék 50.000.-Ft

A leendő béľlőnek természetesen ľendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szfüséges
hatósági engedélyekkel.

Az ideiglenes kitelepülés esetében Béľlő k*lzarő|ag a már bérleti jogviszonnyal ľendelkező
kereskedelmi egység lehet, zöldség-gyĹimölcs tizletköľre vonatkozőan,kiztnőlag a ktivetkező
termékekkel : gĺirĺi gđinnye' sríľgadinnye, kukorica, őszibarack.
AzlJzeme\tetó źita|javasolt bérleti díj minimum nettő ZOO,-FI / rlŕ l nap.

Tekintettel arra, hogy a Piac előtti terulet nagysźąa miatt a helyhasználat korIźiozott ezért a
kiválasztás páIyáraási módszeľľel töľténik. A nyeľtes ajánlattevők a legmagasabb bérleti
díjak sonendjében keriilnek kiválasztásra. Amennyiben tĺjbb pá|yáző is azonos bérleti díjat
ajźnL, úgy a nyeľtes ajĺínlattevők az ajánlatok benyújtásanak soľľendjében kerĹilnek
|<lvźiasztásta.

Javasolt az íđeig|enes kitelepülés időszakát minden év június 01. és szeptember 30. napja
közĺjtti i dő szakb an me ghatár ozni.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesńés ttrgyában a dĺjntés meghozatala aTisztelt Képviselő-testiilet hatásköľe.

ilL A dłintés célja' pénzůĺgyi hatása

A döntés cé|ja a Piacon a|ka|mazott díjakÍól szóló Képviselő-testiilet 25712015. (XII.03.)
szźlmű hatźn o zat ki e sé szíté s e.
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A döntésnek pénzĹigyi hatása van. A Piac épületén kívĹili teriilet kialakítása nęttó 200.000,- Ft
k<lltséggel jźx' izemeltetése azonbarl nem jelent többlet költséget. Fedezete a ||407 címen
biztosított.

Az[Jzemeltető előľejelzése szerint a Piac varható többlet bevétele a következőképpen alakul:
5 külső kipako1ási teriilettel szĺímolva 5 x 30 rĺŕ x200 Ft l |ł lnaP Ť 94 nap, amely minimum
564.000 ľ.1+Áĺa liđőszaka2}16.évbenés 5 x30 m2x200 Ftlftŕ lĺap lx 104 nap, amely
minimum 624.000 Ft + Áfa l idoszakévente a2O17. évt(i|kezdodően.

1 külső elrárusító hellyel számolva 6 ĺlŕ x 5.000 Ft l fił / hó, amely minimum 195.000 Ft +

ĺfa/ idaszak a fOI6. évben és 6 m2 x 5.000 Ft l m2 / hó, amely minimum 360.000 Ft + Áfa
évente a20t7. évtől kezdődően.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Magyarország helyi önkoľmanyzatairő| szőLő 2011. évi CL)ooilX. évi törvény 107. $-án
valamint a piacokľól sző|ő 612014 (III.06.) önkoľmanyzati rendelet 2.$ (1) bękezdésén alapul.

Fentiekalapjánkéľemazalábbihatáľozati javaslatelfogadását.

Ha'rÁnozĺ,Tl JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy diint, hogy az vi Teleki téľi Piacon alkalmazott díjak
tárgyában hozott 25712015. (KI.03.) számú képviselő.testületi határozat 6. pontja az
alábbiakkal egészül ki:

A piac területén bérleti szerződéssel rendelkezó béiok részére (35123l|1 hĺsz.) az épi|eten
kívüli, a Piac bejaruta elé történő ideiglenes (minden év június 1. és szeptember 30. napja
kĺizĺitt) jellegrĺ kiteleptilés díja: minimum 200,- Ft ĺ nł l nap +ÁFA. A helyhasználók
kiválasztása - a bér|ęti szeruődéssel rendelkezo bét|ők köziil - páIyáztatás útjĺín töľténik a
piacokľól szőllő 612014"(III.06) önkormĺĺnyzati rendelet rendelkęzéseinek megfelelően.

A piac terĹiletén (35I23l|1 hĺsz.), az épi|etenkívüli béľlemény díja: minimum 5.000,- Ft l fiŕ
/ hó +ÁFA. A bérlő kiválasztása pá|yánatás útjĺĺn történik a piacokľól szőIő 6120|4.(III.06)
ĺinkormanyzati rendelet ľendelkezéseinek megfelelően.

Felelős : polgrírmester
Hataridő: 20l6.június 02.

A diintés végľehajtását végző
Gazdálkodási Ktizpont Zrt.

Budapest, 2016. május 25.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rĺmán Edina
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