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Főváros

X. kerület
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Tárgy: A Budapest X., Salgótarjáni út
(38909) hrsz.-ú (Bp.X., Hungária krt. - és
a Bp. X., Zách utca közötti szakasz)
közterületen
működő
KOFA
prae
területének 20 ll. szeptember l-jétől
kezdődő
használatbavételére vonatkozó
pályázat kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete a 132/2011. (III. 17.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, X.
Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú (Bp. X., Hungária krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz)
közterületen működő KOFA piac területének 20 ll. július l-jétől kezdődő használatbavételére
pályázatot ír ki, a pályázati kiírást annak megjelenése előtt tárgyalni kívánja. Egyúttal a
Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a piac
területének szombati napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó részére
havi l 00 eFt díjért.
Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről
és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem
köztekedési célú igénybevételéért fizetendő dijról szóló 21/20 ll. (VI. 16.) önkormányzati
rendelet szabályozza a közterület pályáztatásának rendjét. Ennek ismeretében javaslatot
teszek a fenti közterület pályáztatására a rendelet 6. §-ában foglalt tartalommal:
A közterület leírása:

Használat célja:
Használat időtartama:
Fizetendő minimális díj összege:
Fizetési feltételek:
Elbírálási határidő:
Elbírálás módja:
Jelentkezés határideje:
Jelentkezés feltételei:

Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú
2
közterületből kb. 1780 m nagyságú terület (a Hungária
krt. és a Zách utca közötti szakasz)
lakossági piac (szombati napon)
határozott időre, öt évre szólóan
100 OOO Ft/ hó
havonta, egy összegben
20 ll. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülés
az Önkormányzat számára összességében legelőnyösebb
ajánlat
20 ll. augusztus l.
az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének
rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint

Előterjesztésemet a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, a bizottság elnöke a határozatot szóban
ismerteti ÖnökkeL

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után a következő határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek:
Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a
Hungária krt. és a Zách utca közötti szakasz) hasznosítására a következő feltételekkel:
A közterület leírása:

Használat célja:
Használat időtartama:
Fizetendő minimális díj összege:
Fizetési feltételek:
Elbírálási határidő:
Elbírálás módja:
Jelentkezés határideje:
Jelentkezés feltételei:

Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú
Budapest, X.
közterületből kb. 1780 m 2 nagyságú terület (a Hungária
krt. és a Zách utca közötti szakasz)
lakossági piac (szombati napon)
20 ll. szeptember l-től határozott időre, öt évre szólóan
100 OOO Ft l hó
havonta, egy összegben
20 ll. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülés
az Önkormányzat számára összességében legelőnyösebb
ajánlat
20 ll. augusztus l.
az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének
rendjéről szóló 23/2007. (VL 29.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy biztosítsa a pályázat nyilvánosságát.
A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a piac
területének szombati napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó részére
havi l 00 OOO Ft díjért.
Határidő:

azonnal
kerületfejlesztésért
alpolgármester

Felelős:

Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért

és

külső

kapcsolatokért

felelős

jegyző

felelős:

Főépítészi

és Fejlesztési Iroda

vezetője

Budapest, 20 ll. június 22.

Törvényességi szempontból láttam:
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294 rn2 nagysá•JÚ területre vonatkozóan, VNB-197/2010.
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