1. Szervezeti - Személyzeti adatok
Közfeladatot ellátó szerv neve: Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac
Igazgatósága
Székhely: 1117 Budapest, Kõrösy József u. 7-9.
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 186.
Telefonszám: 273-3100
Faxszám: 273-3163
Központi e-mail cím: csapi.ig@csapi.hu
Honlap: www.piaconline.hu
Ügyfélszolgálat nem mûködik az Igazgatóságon.
Az Igazgatóság szervezeti felépítése:
Igazgató
→ Igazgatói titkárság
→ Gazdasági igazgatóhelyettes
- Főkönyvelő
- Számviteli csoport
- Pénzügyi csoport
- Bér- és Munkaügyi osztály
- Elemző közgazdász
- Kontroller
- Ügyiratkezelési csoport
- Anyagbeszerzés
- Rendszergazda
→ Kereskedelmi igazgatóhelyettes
- Felügyelőségek
- Helyiséggazdálkodási osztály
- Kereskedelmi osztály
→ Műszaki igazgatóhelyettes
- Műszaki osztály
- Környezetvédelmi megbízott
- Üzemeltetési részleg
→ Igazgatási osztályvezető
- Rendészet
- Munka- és tűzvédelem
→ Szaktanácsadók
→ Belső ellenőr
→ Jogi előadó
→ MIR, KIR vezető

Egyes szervezeti egységek feladatai letölthető innen: szervezeti felépítés

Az Igazgatóságon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetők, ügyfélfogadási
rend:
Az Igazgatóság telephelyein ügyfélkapcsolati vezetők a vezető felügyelők,
akadályoztatásuk esetén pedig a felügyelők.
Az ügyfélfogadás a telephelyeken a nyitvatartási időben folyamatosan biztosított.
Az Igazgatóság által alapított társaságok és azokban tulajdoni részének
nagysága:
Budapesti Nagybani Piac Zrt. (12,14%)
Cím:

1239 Budapest, Nagykőrösi út
353.

Telefon:

814-5300

Email:

nagybani@nagybani.hu

Weboldal:

http://www.nagybani.hu

Vezérigazgató
Házi Zoltán
:
Fővárosi Autópiac Kft. (100%)
Cím:

1239 Budapest, Nagykőrösi út
162.

Telefon:

282-5819

Email:

fov.autopiac@t-online.hu

Weboldal:

http://www.fap.hu

Ügyvezető:

Földes Tamás

Az Igazgatóság alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Budapest Főváros Közgyûlése
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
Az Igazgatóságra vonatkozó alapvető jogszabályok felsorolása, valamint a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatályos és teljes szövege:
•
•
•

37/1994. (IV.24.) FvKgy. rendelet a vásárcsarnokokról és piacokról;
55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról;
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról;
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény;
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;
A Társadalombiztosítás ellátásairól és magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997.
évi LXXX. törvény;
Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény;
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról;
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat letölthető innen: SZMSZ
Az Igazgatóság jogszabályban meghatározott közfeladata:
A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI.24.) Főv. Kgy. rendelet 2.§ (2)
bekezdésének megfelelően:
"Az Igazgatóság köteles a piacok üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek, a
helyiségeknek (üzleteknek, fülkéknek, pavilonoknak) és a piac használójának (a
továbbiakban: helyhasználó) kijelölésével, valamint a piacok épületének
fenntartásával és feljesztésével kapcsolatos feladatokat ellátni."
Az Igazgatóság alaptevékenysége:
•
•
•
•
•
•

árusítóhelyek hasznosítása, helyek használatba adása, a helyhasználati és
szolgáltatási díjaknak a megállapítása;
a piaci rend biztosítása;
épület-karbantartás, felújítás;
új létesítmények építése, beruházás és beruházások bonyolítása;
közmû és enrgiaszolgáltatás a helyhasználók részére;
gombavizsgálat, szaktanácsadás a vásárcsarnokokban és a vizsgáló
állomásokon.

Az Igazgatóság nyilvános kiadványai:
BUDAPESTI VÁSÁRCSARNOKOK A SZÁZADFORDULÓTÓL NAPJAINKIG c. könyv
A könyv ára: 3.650,- Ft / 14 EUR
A könyv megvásárolható magyar, angol és német nyelvű kiadásban.
A BUDAPESTI KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK c. információs füzet
A füzet ára: 620,- Ft / 2,50 EUR
A füzet megvásárolható magyar, angol, német, holland és japán nyelvű kiadásban.

A kiadványok megvásárolhatóak - nyitvatartási időben - a Nagyvásárcsarnokban
(1093 Budapest, Vámház körút 1-3.) lévő Információs Pultnál, valamint a
Felügyelőségen.
A közérdekũ adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjéről szóló
szabályzat
letölthető innen: Szabályzat
3. Gazdálkodási adatok
Az Igazgatóság 2012. évi költségvetési beszámolója
Letölthetõ innen: Beszámoló
Az Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója
Letölthetõ innen: Beszámoló
Az Igazgatóság 2010. évi költségvetési beszámolója
Letölthetõ innen: Beszámoló
Az Igazgatóság 2013. évi (elemi) költségvetése
Letölthetõ innen: Elemi költségvetés
Az Igazgatóság 2012. évi (elemi) költségvetése
Letölthetõ innen: Elemi költségvetés
Az Igazgatóság 2011. évi (elemi) költségvetése
Letölthetõ innen: Elemi költségvetés
Foglalkoztatottak létszáma és személy juttatásai:
2014.
2013.
2013.
2013.
2013.
2012.
2012.
2012.
2012.

I. negyedév
IV. negyedév
III. negyedév
II. negyedév
I. negyedév
IV. negyedév
III. negyedév
II. negyedév
I. negyedév

2011. IV. negyedév
2011. III. negyedév

Közbeszerzési információk

