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Előzmény

A Képviselő-testĺilet aI57lfO12.(V.03.)

száműhatározatában d<jntött a Teleki téri ideiglenes piac
konténeľeinek2013. május 3l-ig történő bérlésetárgyában. Az onkormányzat a konténeľeket a - a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 72912012. (VI.13.) száműhattrozata a|apján - a Mobilbox
Konténer Kereskedelmi Kft-től (1037 Budapest, Montevideo u. 4.) bérli.

A

Képviselő-testtilet a 223/20If . (VII'05.) számű határozat 9. pontjában úgy dĺintött' hogy a Teleki
t-éri ideiglenes piac üzemeltetésébő| szärmazó bevételek, bér|eti díjak 20If, augusztus }I-tó| az
onkormányzatot illetik meg. A határozat 10. pontjában felkérte a polgármestert, hogy a Józsefuárosi
Városiizemeltetési Szolgálat által megkötött, a Teleki téri ideiglenes piac működésével kapcsolatos
szerződéseket az onkormányzatnevére kösse meg 2012. július 31-ig.

A Képviselő-testület a278/f0I2. (vII.31.)

számú hatźtrozatának 1. pontja szerint azideig|enes Teleki
téri piacon a kereskedőkkel a konténerekĺevonatkozó bérleti szerződést 2013. augusztus 3 1. napjáig
meg kell kötni, az előterjesztés mellékletétképező konténer bérleti szerzodéstarta|mi elemekkel. Az
egyes konténerekľe vonatkozó bérleti szerződések megkötésre kerültek.

Páiyánati eljáľás
Tź|ékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 33. számű konténer megüresedett. A Teleki Lász|ő téri
Elelmiszer Piacról sző|ő |0/f009, (|I'27.) önkormányzati rendelet 4. $ (5) bekezdése szerint:
(5) HelyhasmáIati és béľleti szerződés (továbbiakban: Szerződés) feltétel bekövetkezéséig, vagl
',
hątórozott időre ( napra, I hónapra) kothető. A Szerződést ąz üzemeltető koti meg' Az üzemeltető a
tartós helyhasznólatra vonatkozó béľIetiszerződéseket a fenntartó onkormányzat
Vórosgazdólkodasi és Pénzügli Bizottsága hozzĺźjárulásaalapjarl kotheti meg.
A hatĺźrozottidejű szerződés lejártaval, zovaľtalan működtetés esetén, a helyhasznólat

meghosszabbítható, melyről

a

Városgazdálkoddsi

és Pénzügli Bizottsdg dönÍ' A

helyhaszndlati szerződést a helypénz megĺizetésétigazoló készpénzfizetésiszámla helyettesíti.,,

napi

Az önkoľmányzati rendelet 2. $ (3) bekezdése a|apján az onkoľmányzattu|ajdonában |évó, a Piacon
lévő árusító helyiségeknek, valamint árusító helyeknek a hasznosításával összefiiggő feladatok
végľehajtását az Önkormányzat á|ta| alapított önállóan működő költségvetési intézmény(ĺizemeltető;
végzi, azaz a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat.

önkormźnyzat rendelet 4. $ (10) bekezdése szeľint: ,,(]0) A Piacon lévő üzletek első bérlői a
bezárasra kerülő Teteki Ldszló Elelmis,e,piac volt helyhasználói (bérlő) köziil azok a helyhasználók,
akik az ldeiglenes piacon elhelyezésiiket kértékés a felajónlott árusító helyet elfogadják. A Piac
területén lévő, megüresedett árusítóhelyeket az üzemeltető pályazat útjón hasznosítja.,,

Az

A

hivatkozott jogszabályok alapján aJózsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 2012. december 04-én
pźiyźnatotírt ki a Teleki Lász|ő téri ideiglenes piacon ta|éůhatő 33. szźlmű konténer 2013' május 31-ig
tartó bérleti jogának megszerzésére.

33. számrĺ konténeľesetében I (azaz egy) pźůyázatérkezett, pá|yáző szervezet: Brődi Zo|tán
vállalkozó (székhely: 1083 Budapest, Tömő utca 56. füldszint.S., vá||a|kozői nyilvántartási szám:

A

20168098).

A pźiyázati borítékbontására bizottság jelenlétében az e|óterjesztés 1' számú melĺékletétképezot
jegyzőkönyv szerint került sor' A pá|yázatot az e|birálők éľvényesnekźi|apították, a lefolytatott
pá|yénati eljárás érvényesés eredményes.

A7,5

m2 alapterületű konténęr bérleti díja 1300
bérleti díja pedig 80 Ft + ÄpNm,ĺhő.

Ft + ÁFA/m,lhő, az előtte lévő kipakolási tertilet

A Bizottság döntése al0lf009. (II.27.) önkormányzati rendelet 4'

$ (5)

a|apjtnhozzameg'

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási

I.

és Pénziigyi BÍzottság úgy dönto hogy

hozzájźru| a Jőzsefvárosi Viárosüzemeltetési Szolgálat telephelyeként mĺĺködő, ideiglenes Teleki
téri piacon a 7,5 m2 alapteľtilehĺ 33. számű konténer bérbeadásához Bródi Zo|tán vá||a|koző
(székhely: 1083 Budapest' Tömő utca 56' füldszint'S., vállalkozói nyi|vántartási szám: 20168098)
részére

-

hatźtrozott időre, 2013. május

3l-ig.

azza|, hogy a béľleti szerzódés tartalmi elemei
határozat szerinti taľtalmi elemekkel egyezőek.

2. az

számú képviselő-testtileti

|. pont alapján felkéľi a polgármestert a bérleti szerződés a|áirásźtra.

Felelős:
Hatáľidő:
A

af78l20If. (VII.31.)

polgármester
f0I3. január

3I.

döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi Vaľosi'izemeltetési Szolgálat

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iľoda

A

lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététe|mődjára:honlapon

Budapest, 2013 ' január 21.
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