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iinkormánvzatÍ rendelet módosítására

hívó szeľinti
Tárgyz Javaslat a Teleki Lászl'ő téľi iszer Piacľól szóIó |'012009. (II.27.)

A testtileti tilés időpontj a:2011. július 21.
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
El őterj eszÍés ęl őkészít oj e: G a.z,ĺ1źl l koĺl á si TTgyosĺá'l y
A ľendelet módosításanak és a hatáĺozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség
szfüséges

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 36312006 (VIII.10.) számíhatározatában döntött aľról, hogy továbbra
is fenn kívanja tartani a Teleki téri piacot. Továbbá a Józsefuaĺosi onkoľmanyzat
9l2007.(I.I9.) szźtmű Józsefuaľos fejlesztéséről szóló <lnkoľmanyzati rendelet 1. számll
mellékletében elhatározta,hogy áta|akítja a Telęki téri piacot és ahozzátntoző paľkot.

A Képviselő-testtilet a72l20I1.(II. I7.) szźtműhattrozattlban elfogadta a Teleki téľi piac
pźiyánati felhívását és a rękonstrukció ľészletes költségvetését.
A Képviselő-testĹilet a 9fl20l1. (III.3.) szćlmű hattrozatában elfogadta a módosításokkal
egységesszerkezetbefoglaltpáIytnatifęlhívást.
A Képviselő-testĹilet 26812011. (VI. |6.) szárrńhatáĺozaÍźxal eredményesnek nyilvánította
Teleki téľi piac _ingatlanértékesítés címíi pá|yázati eljtrást és a páIyźnat nyeľtesénęk a LIDL
Magyaľoľszág Keľeskedelmi Betéti Táľsaságot nyilvánította.

A régi píacbezźnźtsához, az ideiglenes piac megnyitásához, valamint azilj píackialakitásához
szĹikséges a Teleki Lász|ő téri Elelmiszer Piacľól szóló I0l2009. (II.27.) onkormźnyzati
rendelet, valamint a piac Hźľ,fuendjének módosítása.

A fent |eírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendeletmóđosítás valamint az a|źlbbi
hatźlt o zati javas l at elfo gadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet az ideiglenes Teleki téri piac fenntartójakéĺt jőváhagyja a jelen
előteľjesztés mellékletétképező ,,Htnirenđet,,. AztĄ Házirendet2011. augusztus 01. napjától
kell alkalmazni.

Hataridő: 2011. augusztus 01.
Felelő s : iĺtézményv ezető

Budapest, 20|1.július 1 1.

polgáľmesteľ
Töľvén*ess esi s#,fttontból ellen őriaée: (
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B ud ap es t Főváľo s VIII. keľiilet Jĺózs efu áľo si Onko rmány zat Képvis előtestiĺletén ek

....l20L1. (. . . .. ...) iinkormányzati ľendelete

a Teleki Lźłszllő téri Élehiszer Piacról szĺóló ĺ012009. (II.27.) iinkoľmányzati ľendelet
módosításáľĺíl

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormáĺyzat Képviselő-testiilęte a lakások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokrőI szőIő 1993.
évi LXXWII. törvény 36. $. (2) bekezdésben, a tźlrsasházakľól szóló 2003. évi OoCilII.
törvény 17. $ (3) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apján, az Alkotmány aaB. $ (2)

bekezđésében meghatarozott feladatkĺiľében eljárva a kĺjvetkezőkęt rendeli el:

l. $ (1) A Teteki Lász|ő téri Életmiszeľ Piacról szóló IO12OO9. (|I.27.) önkormányzati
ľendelet (a továbbiakban:RendeleĐ 1. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

,, (1) A rendęlęt területi hatá|ya a Jőzsefvźtosi onkormźnyzat tulajdonában lévő
Teleki Lász|ő téri Élehiszer Ideiglenes Piacľa (továbbiakban: Piac) terjed ki.''

(2) A Rendelet 1. $ (2) bekezdése helyébe a kcivetkező ľendelkezés Iép:

,,(2) A rendelęt személyi hatźiya a Piacot fenntartóra, a Piac üzemeltetőj ére, a Piacon
értékesítő tevékenységet folyatókľa és a vásárlókľa terjed ki.''

2. $ A Rendęlet 3. $ (6) bekezdése helyébe a k<ivetkező ľendelkezés lép:

,,(6) A Piacon kiméľt szeszesital nem árusítható.''

3. $ (1) A Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

''(1) 
Taľtós helyhasznźl|ő az a bérlő, akinek a Piac terĹiletén lévő éľtékesítő helyisége a

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az iz|et kritériumainak megfelel, és

a Piac üzemeltetőjével bérleti szerződést kötött.''

(2) A Rendelet 4. $ (4)-(5) bekezdése helyébe a ktjvetkező rendelkezés lép:

,, (4) Bérlő az, aki a Piac területén lévő éĺtékesítő helyiségľe béľleti jogot szerzett és a
Piac üzemeltetőjével szerződést kötött.
(5) He|yhasznźiati és bérleti szerződés (továbbiakban: Szerződés) feltétel
bekövetkezéséig, vagy hatfuozott időre (l napľa, 1 hónapľa) köthető. A Szęrzodést az
Ĺizemeltető köti męg. Az tizemeltető a taľtós helyhasználatľa vonatkozó béľleti
szerződéseket a fenntartó onkormányzat Yőrosgazdálkodási és Pénziigyi Bízottsźęa
hozzáĄátu|átsa alapj án kötheti meg.
A hatátozott idejű szerződés |ejźrtáva|, zavarta|an míĺködtetés esetén, a he|yhasznźiat
meghosszabbítható, melyről a Yélrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt. A napi
helyhasználati szetződést a he|ypénz megfizetését igazo|ő készpéĺufizetési szźtmla
helyettesíti.''

(3) A Ręndelet 4. $ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



4.$.

,,(8) A napi helyhaszná|at joga az üzemeltető visszaigazo|ása a|apján piacnyitástó| zétrźsig
tart. Az üzemeltető a napi he|yhaszná'latra kijelölt helyek közĺil nem köteles a következő
napon is ugyanazt a helyet azigény|ő rendelkezésére bocsátani. A helyhasznáiő napijegyét
köteles állandóan magáná| tartani és az uzemeltető képviselőjének kérésére felmutatni.
Annak hiánya esetén a helyhasználó köteles újból napi helyhasználati díjat ťlzetni.,,

(4) A Rendelet 4. $ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(10) A Piacon lévő üzletek első bérlői abezárásra kerĹilő Teleki Lász|ő Élehiszerpiac
volt helyhaszná|ői (bérlői) közül azok a helyhasználók, akik az Ideiglenes piacon
elhelyezéstiket kérték és a felajánlott árusító helyet elfogadják. A Piac tęriiletén lévő,
megiiresedett árusítóhelyeket az uzeme|tető pá|yázat iftján hasznosítja. A pźiyázhatő
árusítóhelyek jegyzékét, az ęlbírálás ľészletes fęltételeivęl eg}Ąltt az uzeme|tető piacon
ta|álhatő irodájában havonta egyszer' 15 napra közszemlére ki kell fiiggeszteni.''

(5) A Rendelet 4.$ azkövętkező (I2) bekęzdéssel egészül ki:

,,(I2) Jogi személy megszűnése esetén jogutódjára az örökösre vonatkozó (11) bekezdés
ręndelkezés ei az ir źny adők.,,

A Rendelet 6. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

''6. $ (l) A Piac területén biztosított helyért a tartós és napi helyhasználók a piac
üzemeltetőjével kötött Szerződésben megállapított díjat kötelęsek ťlzętni. A díj mértékét a
Képviselő-testĹilet évente felülvizsgálja és az e|oző évi inflációs mértéket alapul véve
állapítja meg.
(f) 

^ 
bérl'ó 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeget köteles a Szęrződés a|őírásźtő|

számított 10 napon beltil a megadott szám|aszőmrabęfizętni. Azuzęmęltető a bef,rzetett
összeget, mint óvadékot köteles kezelni, amely biztosítékul szolgál az uzeme|tető (mint
bérbeadó) részérő| felmeľtilő kártéľítési igény, valamint a nem szerzodésszerű teljesítés
esetén a követelés kielégítésérę. ASzerződés megszűnése esetén azővadék elszámolásra,
illetve visszafizetésľę keľiil. Nem kötelesek óvadékot ťlzetni a Teleki Lász|ő
Élehiszeľpiac azok a volt helyhasználói, akik a bezźrt piaci helyhasználat
engedélyezésekor igénybevételi díjat fizettek.
(3) A bérlő azuz|ethe|yiséget, vagy annak egy részéta fenntaľtó Önkormányzat

hozzé!árulása nélkül albérletbe nem adhatja, annak haszná|atát másnak nem engedheti át.
E szabźiy megszegése esetén a Szerződés azonna| megszűnik, a bérlő ez esetben köteles a
bérleményt kiürített állapotban _ az eÍÍe vonatkozó íľásos értesítés kézhezvéte|ét követő
l5 naptári napon belül _ azuzeme|tetőnek visszaadni.
(4) A taľtós helyhasználati(bérleti) jog átadásra irányuló szźndékźt (adásvétel' bérleti jog
źĺtadźsa) köteles az uzeme|tetőnek előzetesen bejelenteni. A helyhasználati jog csak a
fenntartóonkormányzathozzájárulásávalruhźnhatőźť'.

(5) A helyhasznźńőt teľheli azÍjz|ethe|yiség, valamint azijz|et előtti terület takarításának,
tisztźn tartźsénak köte l ezetts é ge
(6) A helyhasznźůő köteles azůz|ethe|yiséget rendeltetésszetuenhaszná|ni, kaľbantaľtani.''

A Rendęlęt 7.$-a helyébe a következő rendelkezés lép:

''7.$ 
(1) A helyhasznźlati szęrzőđés megszűnik, ha

a) a felek a szeľzodést közĺjs megegyezéssel megszĹintetik;
b) a bérlemény megsemmisül;

s.$



c) az arra jogosult felmond;
d) a bérlő meghal és nincs a béľleti jog folytatására jogosu|t szeméIy;
e)hatźrozoľt időre sző|ő, illetőleg valamely feltétel bekövetkęzéséig taľtó bérleti jog a
szeruodésben meghataro zott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekĺivetkezésekor,
g) a bérlő bérleti jogviszonyát a bíróság megszĹinteti;
h) a piac megsziinik vagy bezárását hatóságihatźrozattal elrendelik.
i) a gazdá|kodó szervezetbér|őjogutód nélkül megszűnik;
j) a bérlőnek a helyiségben végzeÍt tevékenységéhez szukséges egyéni vállalkozt1i
ígazolvźnyát visszavonták vagy azt abérIő visszaadta.

(2) Az üzęme ltető a S zerzĺí dé s t azonna|i hatéi|y a| köte l e s fe lmondani :

a)ha a bérlő kéthavi bérleti đíjja|tartozik és tartozásźtt az üzemeltető írásbeli felszólítása
ęllenére 8 napon belül nem ťlzetimeg,
b) ha a béľlő a rendeletben foglaltakat, különösen a piac rendjére vonatkozó szabályokat
egy éven belül második alkalommal is megszegi és emiatt jogerősen helyszíni bíľsággal
sújtották, vagy jogeľős szabálysértési határozat a felelősségét megállapította, vaw a

működés szabályosságét az üzemeltető felhívására sem állítja helyre,
c) a béľleti szerződésben meghatźrozott azonna|i hatźiý felmondás jogát biztosító
szerződéssze gé s esetén.
Felmondás esetén a bérlő az éita|a bérelt helyiséget kiüríwe' rendeltętésszeruhasznźiata
alkalmas állapotban, a felmondás kézhemételétől számított 15 napon belĹil köteles az
üzemeltetőnek visszaadni.''

A Rendelęt 8.$ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Tilos a Piac egész területén, különösen a palackozott szeszesitalt árusító üzletekben'
illetve azok bejéłrata előtt' valamint a piac teľületének báľmely pontjától 200 méter
távolságon belül palackozott és kiméľt szeszesitalt fogyasztani. Az eÍTe irányuló
felszólítást a bérlők kötelesek az ijz|etben, és az üzlet kirakatában, vagy ajtajáłn jő| |ź.ŕhatő

helyre kiÍiiggeszteni. A palackozott szeszesital árusítása minden nap 6,00 őtáLtő| 17,00

óráig engedé|yezett.
A kimért szeszesital árusítási tilalom alól kivétel nęm adható''

7. $ A Rendelet l0.$ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A piac területén létesített Ĺizletek, áľusító helyek bérletévęl kapcsolatos, e ľendeletben
nem szabályozott kérdésekben az onkoľmányzat mindenkor hatályos, nem lakás cé|jfua
szo|gá|ő helyiségek béľbeadására és elidegenítéséľe vonatkozó ľendeletének szabźilyai az
irányadóak.''

8. $ Ez a rendeletf0I1. augusztus 1. napján |éphatáIyba.

9. $ A Rendelet 2. s Q) bekezdése és a 4. $ (2) bekezdése hatályátveszti.

Budapest, 2011.július

6.$

Dr. Mészar Erika
a jegy zot helyettesítő a|j e gy zó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

+



A Teleki Lász|ő téľi Élehiszeľ Piacľól szó|ó
10 /2009. (n.27 .) önkoľmányzati ľendelet

(1) A rendelet terĺileti hatá|ya a Józsefuárosl
onkormányzat tulajdonában lévő Teleki
Lász|ő téri Elelmiszer Piaqa ( továbbiakban:
Piac) terjed ki.

(f) A ľendelet személyi hatá'|ya a Piacot
fenntartőra, a Piac i'izemeltetőjére, illetve a
Piacon étékesíto tevékenységet folýatókra
teľjed ki.

(6) A Piacon kiméľt szeszesital áľusítása csak
étkezési szolgáltatás biztosítása esetén
végezheto.

(1) Tartós he|yhaszntiő az a felépítmény-
tulajdonos és bérlő, akinek a Piac területén
lévő étékesítő helyisége a mindenkor
hatályo s j o g szab źiy i ľende lkezés ek szer int az
üzlet kľitériumainak megfelel, és a Piac
üzemeltetójéve| szerződést kötött.

(4) Béľlő äZ, akinek a Piac teľĺiletén lévő
énékesítő helyisége az ĺinkormányzat
tulajdonát képezi, továbbá bérleti jogot
szerzett és a Piac üzemeltetőiével szerződést
kötött.

(5) Helýasználati és béľleti szerzőđés (
továbbiakban : Szerződés) határozat|an, v agy

Bud.apest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onko ľmányzat KépvĺselőtestüIetének

....12011. (..... ...) önkoľmányzati ľendelete
a Telekĺ Lász|ő téľi Elelmĺszeľ Piacľól szóló

|0 12009. (n.27 .) önkoľmányzati ľendelet
módosításáľól

1. $ (1) A Teleki Lász|ő téri ÉIehiszer
Piacról szóló l0lf009. (II.ZI') önkormányzati
rendelet (a továbbiakban:Rendelet) l. s (l)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1) A rendelet területi hatá|ya a Józsefuárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő Teleki Lász|ő
téri Élęhiszeľ Ideiglenes Piacra (továbbiakban:
Piac) terjed ki."

(f) 
^ 

Rendelet l. $ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(2) A rendelet személyi hatálya a Piacot
fenntartóra, a Piac üzemeltetőjére, a Piacon
éľtékesítő tevékenységet folýatókľa és a
vásárlókra terjed ki.''

2. $ A Rendelet 3. $ (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(6) A Piacon kimért szeszesita| nem árusítható.''

3. $ (l) A Rendelet 4' $ (1) bekezdése
helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,(1) Tartós helyhasználő az a bérlő, akinek a Piac
területén lévő értékesítő helyisége a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az
uz|et kľitériumainak megfelel, és a Piac
üzemeltetójével bérleti szerzodést kötött.''

(2) A Rende|et 4. s (4)-(5) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(4) Bérlő az, aki a Piac területén lévő éľtékesítő
helyiségre béľleti jogot szerzett és a Piac
üzemeltetőj év e| szerződést kĺjtött.

(5) Helýasználati és béľleti szerzódés
(továbbiakban: Szerződés) feltétel



határozott időre (l napra) köthető. A
Szeľződést az üzemeltető köti meg.
Magántulajdonosi felépítmény ęsetén a
helyhasználati díjat a tulajdonos ťtzeti meg.
A hatátrozoít idejű Szerződés |ejźrtáva|,
zavarta|an működtetés esetén, a
helyhasználat meghosszabb ítható.

(8) A napi helyhaszná|at joga az üzemeltető
visszaigazo|źsa a|apján piacnyitástó| zárźsig
tart' Az üzemeltető a napi he|yhasználatra
kijelölt helyek közül nem kdteles a
következő napon is ugyanazt a he|yet az
igénylő rendelkezésére bocsátani. A
helyhasználó napijegyét köteles állandóan
magáná| tartani és a Felügyelőség
képviselójének kérésére felmutatni. Annak
hiánya esetén a helyhasználó köteles újból
napi helyha szná|ati đijat ťlzetni.

(10) Az onkormányzat fulajdonában á|Iő, aPiac
területén lévő árusítóhelyeket az uzeme|teto
pźůyázat útján hasznosítja. A pźiyázhatő
árusítóhelyek jegyzékét' az e|birá|ás részletes
feltételeivel egytitt a Felügyelőség
székhelyén havonta egyszer' 15 napľa
közszemlére ki kell függeszteni.

bekövetkezéséig, vagy határozott időre (l napra, I

hónapra) kĺjthető. A Szerzódést az uzemę|tętő
koti meg. Az uzemeltető a tartós he|yhasznáiatra
vonatkozó béľleti szerződéseket a fenntartó
Önkormány zat Y árosgazdźikodźsi és Pénzügyi
Bizottsága hozzźĘ áĺu|źtsa alapj án kötheti meg.
Ahatározottidejuszerződés|ejźtrtźxa|,zavaľta|an
működtetés esetén, a helyhasznźiat
me ghosszabbítható, melyről a Y ár osgazdálkodási
és Pénzugi Bizottság dönt. A napi
helyhasználati szerződést a he|ypénz
megfizetését igazo|ő készpénzťlzetési szźtm|a

helyettesíti.''

(3) A Rendelet 4. $ (8) bekezdése helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(8) A napi helyhaszná|at joga az tizemeltető
v is szaigazolása alapj án piacnyitástó| zár ásig tart.
Az üzemę|tető a napi helyhaszná|atra kijelölt
helyek közül nem köteles a következő napon is
ugyanazt a helyet az igényl,o rendelkezéséľe
bocsátani. A helyhasználó napijegyét köteles
állandóan magźná| tartani és az üzemeltętő
képviselőjének kérésére felmutatni. Annak
hiánya esetén a helyhasználó köteles újból napi
he lyhasznál ati díj at ťlzetni.,,

(4) A Rendelęt 4. $ (10) bekezdése helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés Iép:

,,(10) A Piacon lévő üzletek első bérlői a
bezźrásra kerü|ő Teleki LászIő Élehiszerpiac
volt helyhasználói (bérlői) köZĺil azok a
helyhasználók, akik aZ Ideiglenes piacon
elhelyezésüket kérték és a felajánlott áľusító
helyet elfogadják. A Piac teľületén lévő,
megüresedett árusítóhelyeket az üzemeltető
páiyźnat útján hasznosítja. A pá'|yźahatő
arusítóhelyek jegyzékét, az e|birálás részletes
feltételeivelegyüttazúzeme|tetőpiaconta|á|hatő
irodájában havonta egyszer, 15 napra
közszemléľe ki kell függeszteni'''

(5) A Rendelet 4.$ azkovetkezó (l2) bekezdéssel
egészül ki:

,,(I2) Jogi szemé|y megszúnése esetén
jogutódjáľa az öľökösre vonatkozó (1 1) bekezđés
renđelkezé s ei az ir ány adők.,,

4.$. A Rendelet 6. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

G



6.$ (l) A Piac teľületén biztosított helyét atartős
(felépítmény-tulajdonosok, béľlők) és napi
helyhasználók a piac üzemeltetőjével kötött
Szerződésben megállapított díjat kötelesek
fizetni. A díj métékét a Képviselő-testtilet
évente feliilvizsgálj a és az e|oző évi inflációs
méľtéket alapul véve állapítja meg.

(f) A bérlő 6 havi bérleti díjnak megfelelő
összeget köteles a Szeľződés a|áirźsátől' számított
10 napon beli'il a megadott szám|aszźtmra
befizetni. Az uzeme|tető a beťlzetett cisszeget,
mint óvadékot köteles kezelni, amely biĺosítékul
szolgál az uzeme|tető (mint bérbeadó) részéró|
felmerülő kártéľítési igény, valamint a nem
szerződésszerű teljesítés esetén a követelés
kielégítésére. A Szerződés megsziĺnésę esetén az
óvadék elszámolásra, illetve visszaťlzetésľe kerül.

(3) A béľlő az uz|ethe|yiséget, vagy annak egy
részét albérletbe nem adhatja, annak haszná|atáÍ
másnak nem engedheti át. E szabźiy megszegése
esetén a Szerzodés azonĺa| megszűnik, abér|ő ez
esetben köteles a bérleméný kiürített állapotban
_ az eÍTe vonatkozó íľásos értesítéskézhezvéte|ét
követő 15 naptári napon belül _ az tizemeltetőnek
visszaadni.

(4) A felépítmény-tulajdonos a helyhaszná|ati jog
źúadásra iľányuló szándékát (adásvétel, béľleti jog
átadása) köteles az izeme|tetőnek előzetesen
bejelenteni.

(5) A felépítmény-tulajdonost és a béľlőt teľheli
az uz|ethe|yiség, valamint az üzlet előtti terület
takarításának, tisztán taľtásának kötelezettsége.

(6) A felépítmény-tulajdonos és a béľlő köteles
az iz|ethe|yiséget rendeltetésszerűen hasznźini,
karbantaľtani, a szokásos mértéket meg nem
haladó felújítási munkákat elvégezni.

,,6. $ (l) A Piac teri'iletén biztosított helyért a
taľtós és napi helyhasználók a piac
üzemeltetőjével kotött Szeľződésben
megá||apított díjat kötelesek ťlzetni. A díj
mértékét a Képviselő-testiilet évente
felülvizsgálj a és az e|ózo évi inflációs méľtéket
alapul véve állapítja meg.

(f) 
^ 

bérlő f havi bérleti díjnak megfelelő
összeget köteles a Szerződés a|áirásátő| számitott
10 napon belül a megadott sztĺm|aszámra
befizetni. Az uzeme|tető a beťlzetett összeget,
mint óvadékot köteles kezelni, amely biztosítékul
szo|gźi az uzeme|tető (mint bérbeadó) részéró|
felmeľülő káľtéľítési igény, valamint a nem
szerződésszeriĺ teljesítés esetén a kovetelés
kielégítésére. A Szerződés megszűnése esetén az
óvadék elszámolásra, illetve visszaťlzetésľe kerül.
Nem kötelesek óvadékot ťlzetni a Teleki Lźsz|ő
Élelmiszerpiac azok a volt helyhasználói, akik a
bezźtrt piaci helyhasználat engedélyezésekor
igénybevételi díj at fi zettek.

(3) A bér|ő az üzlethelyiséget, vagy annak egy
részét a fenntartó onkormányzat hozzź/,áru|tľ;a
nélkül albérletbe nem adhatja, annak hasznźiatát
másnak nem engedheti át. E szabá|y megszegése
esetén a Szerződés azonna| megszűnik, abér|ő ez
esętben köteles a béľleméný kiürített állapotban
_ az eÍľe vonatkozó írásos értesítés kézhezyéte|ét
kovető 15 naptaľi napon belül - az üzemeltetőnek
visszaadni.

(4) A taľtós helyhasznźiati(béľleti) jog źúadźsra
iľányuló szźtndékźú (adásvétel, bérleti jog átadźsa)
köteles az izeme|tetőnek előzetesen bej elenteni.
A helýasználati jog csak a fenntartó
Önkormányzathozzźljźrulásávalruházhatóát,

(5) A helyhasználót terheli az iiz|ethe|yiség,
valamint az uz|et előtti terulet takaritásźlnak.
tisztźn tartásának kötelezettsége

(6) A helyhasználó köteles az üzlethelyiséget
rendeltetéss zeruen használni. kaľbantartani.''

5.$ A Rende|et 7.$-a helyébe a következő
rendelkezés lép:



7.$ (1) Az uzemelteto a Szeruődést azonna|i
hatźi|y a| köteles fe lmondani :

a.) ha a felépítmény-tulajdonos vagy a bérlő
kéthavi helyhasználati, illetve bérleti díjjal
Íartozlk és tartozását aZ üzeme|tető írásbeli
felszólítása ellenére 8 napon belül nem fizeti
ffi99'

b.) ha a felépítmény-tulajdonos vagy a béľlő a
rendeletben foglaltakat, külö'nösen a piac rendjéľe
vonatkozó szabályokat egy éven belül három
alkalommal megszegi és emiatt jogerősen
helyszíni bíľsággal sújtották, vagy jogerős
szabályséľtési határozat a fe|elősségét
megállapította.

Felmondás esetén a bérlő az á|ta|a bérelt
helyiséget kiürítve' ľendeltetésszera haszntńatra
alkalmas állapotban, a felmondás kézhez'I éte|éto|
szttmitott 15 napon belül köteles aZ

üzemeltetőnek visszaadni.

(2) A felépítmény-tulajdonos vagy a bérlő a
határozat|an idoľe szóló Szerződést a hónap
utolsó napjától számitott érvénnyel bármikor
felmondhatja. Felmondási szándékát legkésőbb a
hónap 15. napjáig kell bejelentenie az
üzemeltętőnek.

(9) Tilos a Piac egész területén, külonösen a
palackozott szeszesitalt árusító üzletekben, illetve
azok bejárata előtt, palackozott és kimért
szeszesitalt fogyasztani' Ez a szabá|yozás
érvényes a Piac teľtiletéľől a közterület felé nyíló
üzletekľe is' Az erľe iránwló felszólítást a béľlők

,,7.$ (1) A helyhaszná|ati szerződés megszĺĺnik,
ha

a) a felek a szerzódést kozös
megszüntetik;
b) a bérlemény megsemmisül;
c) azana jogosult felmond;
d) a bérlő meghal és nincs
fo|ytatásźtr aj o go sult szem ély ;

megegyezésseI

a béľleti jog

e) határozott időľe sző|ó, illetőleg valamely
feltétel bekövetkezéséig tartô bérleti jog a
szerződésben meghatáľozott idő elteltével,
illetőleg a feltétel bekövetkezésekor,
g) a bérlő bérleti jogviszonyát a birőság
megszünteti;
h) a piac megszíĺnik vagy bezfuásźú hatósági
hatźlr o zatta| e lrende lik.
i) a gazđá|kodó szervezet bérlő jogutód nélkül
megszűnik;
j) a bérlőnek a helyiségben végzett
tevékenységéhez szükséges egyéni vállalkozói
igazo|ványźlt visszavonták vagy azt a bér|ő
visszaadta.

(f\Az üzemeltető a Szerződést azonna|i hatźi|ya|
köteles felmondani:
a) ha a bérlő kéthavi béľleti díjjal tartozik és

tartozásáń az üzemeltető íľásbeli felszólítása
ellenére 8 napon beltil nem flzetimeg,
b) ha a bérlő a rendeletben foglaltakat, különösen
a piac ľendjére vonatkozó szabá|yokat egy éven

beltil második alkalommal is megszegi és emiatt
jogeľősen helyszíni bírsággal sújtották, vagy
jogeľős szabályséľtési hatźrozat a felelősségét
megá|lapította, vagy .a működés szabá|yosságáĺt
az ljzęme|tető felh ívás ára sem ál l ítj a helyľe,
c) a bérleti szeľződésben meghatározott azonna|i
hatálý felmondás jogźt
szer ző déssze gé s es etén.

biztosító

Felmondás esetén a bérlő az á|ta|a bérelt
helyiséget kiürítve, rendeltetésszeru hasznźůatra
alkalmas állapotban, a felmondás kézhezvéte|étó|
számltott 15 napon belül köteles aZ

üzemeltetőnek visszaadni.''

6.$ A Rendelet 8.$ (9) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(9) Tilos a Piac egész területén, különösen a
palackozott szeszesitalt árusÍto ĺizletekben, illętve
azok bejárata e|őtt, valamint a piac teriiletének
bármely pontjától 200 méter távolságon belü|
palackozott és kiméľt szeszesitalt fogyasztani. Az
erre irányulő fę|sző|itást a bérlők kötelesek az



és tulajdonosok kötelesek azuz|etben, és aziz|et
kirakatában, vä5! ajtaján jő| |źthatő helyre
kifüggeszteni. A palack ozott szeszesital árusítása
minden nap 6,00 őrátő| 17,00 őráig
engedélyezett'

A kiméľt szeszesital fogyasztási tilalom alól
kivételt képeznek a7 étkęzési szo|gá|tatást
biztosító vendéglátó egységekhez tartoző
teľületek.

(3) A piac tertiletén létesített üzletek, elárusító
helyek elidegenítésével és béľletével kapcsolatos,
jelen rendeletben nem szabźůyozott kérdésekre az
onkormányzat mindenkor hatályos, nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásrára és
elidegenítésére vonatkozó rendeleteinek
szabźiy ai megfelelően irányadóak.

üzletben, és az iz|et kirakatában, v aEY ajtaj án j ól
|áthatő helyľe kifiiggeszteni. A palackozott
szeszesital árusítása minden nap 6,00 őrźĺtő|

17,00 őr áig engedélyezett.

A kimért szeszesital árusíŁási tilalom alól kivétel
nem adható''

7. $ A Rendelet l0.$ (3) bekezdése helyébe a
kovetkező rendelkezés lép:

,,(3) A piac területén létesített üzletek, árusító
helyek bérletével kapcsolatos, e ręndeletben nem
szabźůyozott kérdésękben az onkoľmányzat
mindenkor hatályos, nem lakás céIjáĺa szo|gál.ő
helyiségek bérbeadásáľa és elidegenítéséľe
vonatkozó rendeletének szabá|vai aZ

irányadóak.''



}lAZIREND

1.

A piaci renđ megtaľtása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
2.
A piacon csak az tizemeltető által kijelölt helyen, az izeme|tetővęl kotött szerződésben foglaltaknak
me gfelelően szabad árusítani.
a

A bérlő, és a napi helyhasználó (továbbiakban: Helýasználó) az izeme|tető, vagy megbizottja
felhívásáľa helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni kĺjteles.
4.
Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy helyhasznźůati, illetve béľleti szerzodése
(avagy azt azizemeltető vagy képviselőjének felszólításľa nem mutatja fel) azonnal köteles elhagyni a
piac teľületét.

íiina u" eseti, mind a tartós Helyhasználő az źlta|ajogszenĺen elfoglalt helyet (helyiséget) csak
rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése és az izemęltető vagy képviselője általi
felszólítás ellenére való fenntaľtása a helýasznźńati jog azonna|i megvonását eľedményezi.
6.
A Helýasznźiő á|ta|haszná,|t piaci létesítmény, berendezés meglákonatásához, vagy egyéb építési
tevékenységhęz az üzemeltető előzetęs írásbeli hozzájáru|ását kell kémie. Az ennek hiányźtbanvégzett
építés, vźůtoztatás kártérítési következményekkel jar, valamint a Helýasmá|ő az eľedeti állapotot is
köteles saját kĺiltségére és veszélyére visszaá||itani.
7.
A piaci közlekedésre a KRESZ szabá|yai azirányadőak.
A piac tertiletére jáľmÍĺvel csak az erre kijelölt bejáľaton áruszáů|ítźs céljából lehet behajtani.
Max. 5 km/ó sebességge| szabad haladni, a jobbľa tartás szabályainak betartásával. Járművel megállni,
várakozni, arró| le-, illetve felľakodni csak ajelzésekkel kijelölt helyen szabad.
8.
Az árusítóhelyeket használaton kí\.iili gĺingyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló
eszközĺjkkel elfoglalni nem szabad.
9.
A piac területéľe állatokat bevinni tilos.
10.
A szakvizsgálatra szoľu|ő źľut, amennyiben a gazdźĘa annak hatósági vizsgźr|atźń nem tudja igazo|ni,
vizsgä|atra be kell mutatni. Allati eredetiĺ teľmék csak az źĺ||ategészségtigyi hatósźrynak töľtént előzetes
bemutatása után annak vizsgáiata és engedélye biľtokában forga|mazhatő.
11.
Azuzeme|tető ellenőrizheti a piacra bevitt és ott foľgalmazott źtrukminőségét, valamint va|amennyi, a

keľe skedés rendj ét szab ály oző jo gszabályi e l ő írás b etartását'
12.
Az uzeme|tető árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat. A vizsgźtlat eĘéig megtilthatja a
romlott áľu forgalomba hozata|źú, azt. zár aIá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti.
Eľrő| jegyzokönyvet kell készíteni.
13.
A piaci gomba-szakellenőľ köteles a piacra hozott szabadban termő gombát megvizsgálni és a
kózfo gy asztásra alkalmatlan gombát köteles elkobozri és megsemmisíteni.
14.
A nyitást megelőzően, valamint zátás után az uzeme|tető 1-1 őrát binosit a Helyhasznźiőnak az
árusíüísľa való előkészületre, valamint a takarításra.
15.
A piac területén miĺkodő vendéglátóhelyek, büfék csak a piac nyilvántartási ideje a|att tarthatnak
nyiwa..
Ettől eltérő nyitvatatás csak a jegyzó hozzźĺjáru|źlsával lehetséges, amely abban az esetben adható

meg, ha a piac jellege azt indokolttá teszi' A hozzźĘźtrulás megadásakoľ figyelembe kell venni az



üzletek éjszakai nyiwatartási rendjéről szó|ő 45l2008.(Ix.12.) önkormányzati rendeletet, valamint a
l akókdrnyezetľe gyakoro |t hatásźń.
16.
Tilos a Piac egész területén, kiilönösen a pa|ackozott szeszesitalt árusító üzletekben, illetve azok
bejárata előtt, palackozott és kimért szeszesitalt fogyasztani. Ez a szabźiyozäs érvényes a közteriileten
is a piac területéről 200 méteres távolságiig. Az erre irányuló felszólítást a Helyhasználók kĺjtelesek
az uz|etben, és az üzlet kirakatában, vagy ajtajźnjól látható helyre kifiiggeszteni. A palackozott
szeszesital árusítása minden nap 6,00 őrátől' 17,00 óráig engedé|yezett.
A kimért szeszesital fogyasztźsi tilalom alól nincs kivéte|.
17.
A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a Helyhaszná|ő fe|adata. Az áruban
bekövetkező kźrért a piacot csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék a|apján a Helyhasználótól
megőrzésre áBlette.
18.
Azok, akik zöldség, gytimölcs fé|ét,takarmtnýhoznak foľgalomba, felkérésľe, kötelesek avizsgálatot
végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni és vizsgźůatra ingyenes
termékmintát adni.
19.
Az izeme|tető jogosult elrendelni az arusítóhelyeken akártevőírást, és a Helyhaszná|őt fe|sző|itani az
áru sítóhe ly takar ítź.sáľ a.

f0.
A Helyhaszná|ő az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot
az źrusitás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.
fl.
A ľomlott vagy ľomlásnak indult vagy egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac teľületére
bevinni, ott tĺárolni tilos.
ff.
Az üzemeltető ellenőľizheti a szakhatósági (trÍzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi,
munkavédelmi, stb.) előírások betartását'
23.
Azuzeme|tető a piaci házirend szabá|yainak megszegése miatt 10.000 Ft. bíľságot szabhat ki.
f4.
A piaci szabályok megszegőjével szemben a Polgáľmesteľi Hivatal ene felhata|mazott ügyintézője
helyszíni bíľságot szabhat ki, illetőleg szabáiysértési eljáľást kezdeményezhet.
25.
Az iizeme|tető gondoskodik a piac ľendjének betartásáról, útjainak, közös használatri he|yiségeinek a
tisztántartásárô|, a közös használatu terek vi|ágitźsáró|, közhasználatű vízvezetéWő|, WC-ľol (a
vásárlók és a kereskedők számára elktilönítetten), a mosdóról, a kijelölt közös tárolóhelyeken
felgytilemlett szemét e|szá||ittatásáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint ahatősági vizsgálatok
elvégzéséhez sztikséges helyiség biztosításáró|. Ezen szolgá|tatások ellenértékét a hasznźńati díjak
magukban foglalják. A piac egyéb szolgáltatásokat (mérlegelést, árumegőrzést) is nýjthat kül<in

dijazás ellenében.

Budapest, 201 1. július .....
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