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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. E|őzmények

A Vitál Ztj|dszigetKft. f0I4. május 8. napjával bérleti szeruodéstkötött az új Teleki téri piac
G2 jelíi üzlethelyiségéľe vonatkozőan. Eztkovetően a Képviselő-testtilet II812O|4. (VI.1l)
számu határozatában hozzájáruIt a G2 jelű iizlethelyiség albérletbe adásához a bérleti đíj
másfélszeľesének tisszegében azEU Print Kiadó és SzolgáItatő Kft. (székhely: 1116 Bp.,
Hengermalom út 15. I. em. 2., cégsegyzékszám:01 09 702745, adőszám: 12773198-2-43)
részére máshol felnem soľolt termékek termékkĺirĺjn belül totó-lottó értékesítése tevékenységi
k<ir céljábóI. En. követően a Vitál Zoldsziget Kft. ügyvezetóje z}t4.július 15-én keltezett
kéľelemmel fordult az onkormźnyzat felé, amely szęrint a G2 jelłi iizlethelyiség bérleti jogát
el kívĺínja ađni az EU Print Kiadó és Szolgáltató Kft-nek (székhely: 11 16 Bp., Hengermalom
út 15. I. em. 2., cégtregyzékszám:01 09 702745, aďőszźtm 12773198-2-43).

A Terro-Green Bt. 2014, április 30. napjával bérleti szerződést kdtött az új Teleki téri piac Hl
jelű üzlethelyiségére vonatkozóan. Ezt követoęn aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
675/2014. (VI.16.) szĺĺmú hatźrozatában _ elbírálva a Bérlő kérelmét - úgy döntött, hogy a Hl
jelrĺ tizlethelyiség kipakolási terĹiletének albérletbe adásźűloznem jaľul hozzá. Ezt követően a
Terľo-Green Bt. képviselője 20|4, augusztus 1l-én kérelmęt nyújtott be a Hivata|hoz, me|y
szerint a H1 jelrĺ üzlethelyiségből száĺazfa|as technológiáva||evźiasztanaegy 3 m2-es területęt
és azt, ahozzátartoző Sm'-es kipakolási terĹilettel egyutt albérletbe kívánja adni.

Fľena József egyéni vállalkotó 2014. március l|-énbérleti szerződéstkötött azĺąreleklteť-
piac D2 és El jelű üzlethelyiségeire vonatkozóan. Ezt követően Frena József egyéni
vá|la|koző 2014. szeptembeľ l-én kérelmet nffitott be, amelyben kéri az I rĺł tenilet után
fe|számitott belépési díj fizetési kötelezettség módosítását.

il. A beteľjesztés indokolása

A kérelmekben foglaltakkal kapcsolatban a dĺjntés meghozata|áta a Tisztelt Bizottság
jogosult.



ilI. Tényállásĺ adatok

A,Uj Teleki téľi piacon, az onkormányzat és a Béľlők között megkĺit<itt szerzoďés 20, pontja

szerint a Bérlő źita| a bérleménybe tĺjľténő befogadáshoz, aIbéfletbe ađáshoz, a helyiség

cseréjéhez, a bérleti jog tún;ŕrázásźůloz a bérbeadó íľásbeli hozzájarulása, valamint a Béľbeadó
és Bér1ő ezzelkapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szetződésmódosítás) sztikséges

A vitál Zo|dsziget Kft' tigyvezetoje aG2 je\íiüzlethelyiség bérleti jogát el kívánja adĺĺ azEU
Print Kiađó és Szolgá|tatő Kft.nek (székhely: 1116 Bp., Hengeľmalom út 15. I. em.2.,
cégj egyzék szám : 0 1 09 7 0?.7 45, adősz'ám : 1 27 7 3 1 9 8.2- 43),

A G2 jelű bérlemény jelenlegi bérlője' a Vitál Zolđsziget Kft. eddigi díjfizetési
k<jtelezettségeinek, az ővaďék megfizetése kivételével eleget tett. Nyilvantartásunk szeľint

2014. jútius és augusztus hónapra óvadék Íizetési kĺjtelezettségének nem tett eIeget, ez

2*I3.208 Ft, összesen bruttó 26.416Ft.

Az izęme\tető és a kiviteli terveket készíto nÉvg Zrt. á||áspontja szerint a Terro-Green Bt.

által kéľelmezett túalakítás elvégezheto, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

A térhatáľolás műszaki kialakítás összhangban vaÍlapiac szeľkezęteivel az a|ábbi szempontok
figyelembevételével:

o A mennyezet függesztett gipszkaľton źimenrlyezet. A gipszkaľton merĺryezethez nem

lehet ľögzíteĺi, az á|mewryezetet nem lehet terhelni!

o Gipszkaľton profilok helyett javasolt acéI zttrtszelvény tntőváz a|kalmazása (merev

keret)

o A csarnoktaľtó oszlopho z |ehet mechanikailag rö gzíteni.

o A piactér kültéri igénybevételnek minősül, falburkolatnak javasolt impľegnált

gipszkaľton lap burkolat ' (az áImenrryęzet is impregnált gipszkaľton)

Frena József egyéni vźllaIkoző kérelmében előadj a, hogy a. 2014 . március I4-én aláírt Béľleti
Szeruődés szeĺint az ET jelrí bérlemény bruttó 40 mf alapteľületú. Ezze| szemben a

valóságban a helyiség 38,45 m,. A, eltérés oka, hogy a megvalósulást kcjvetően - az előzetes

tervektől eltéľően _ a központi gázméró fa|szerkęzete jobban belenýlik a bérleményébe.

Ugyanakkot a Szeruődés 11. pontja a|apjqn a Bérlőnek az elószetzőďé,s aIapjtn a hús-

hentesaľu iizlethelyiség vonatkozásábarl1 m' többlet alapteľiilet után 50.000.-Ft + 13.500.-Ft
ÁFA' összesen bruttó 63.500.-Ft, azazbruttő hatvanháromęzer-ötszázfońnt összegú belépési

díj fizetési k<jtelezettség keletkezett. Minđezek alap1źn Fľena József egyéni vźl||aLkoző kéľi a
hús-hentesaľu üzlethelýiseg vonatkozásában 7 m2 tĺjbblet alapteľület utan (50.000.-Ft +

13.500.-Ft AFA, ĺisszesen bruttó 63.500.-Ft, összegű) keletkezett belépési díj fizetési

kötelezęttség törlését, és a2OI4. maľcius 14-éĺ aIáírtBér|etí Szerződés 6. és 11. pontjában

fo glaltak pontosítását.

Iv. Diintéstaľtalmánakrészletesismertetése

ĺzuj Teleki téri piac üzemeltetői javaslata a\apján, tekintettel arra,hogy a G2bérleményben
folytatott szeľencsejáték értékesítő tevékenység kiegészült újságaľusítói tevékenységgel, mely
a piac szerves ľészeként jót mfüöđik, a vásaľló kozönség a szolgźitatást kérte és ań.

megszokta , ezért javasoljuk a béľlęmény bérleti jogának átnlházásához tortéĺó hozzájáruIást.

Továbbá javasoljuk, hogy a béľbeadói hozzájáruIás abban az esetben lépjen hatáIyba, ha a
Vitál Zölds ziget Kft., az ővaďék 2 havi, július és augusztusi havi részletét, a szeptembeľ havi
béľleti díjat, és óvadék részletét és egyéb fennálló díjakat, tartozásokat a szerzódéskĺĺtésig

befizetí az onkormányzat szźtmIájára' valamint az EU Pľint Kiadó és SzolgáItatő Kft. az

onkormányzat fiiajdonában álló nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiségek bérbeadásának
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feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) tinkormányzati reĺdelet 21'. $ (1) alapján az EU Print
Kiadó és Szolgáltató Kft. részére megállapított bruttó 396.240,- Ft ĺĺsszegrĺ szeľződéskötési
ďíj at a szeľződéskötési g megťĺzeti.

Fentiek teljesülése esetén javasoljuk a bérlemény bérleti joganak źúruhéĺ;ź.sához l'orténő
hozzájfuulást.

Az izemeltetői tájékoztatźs szeľint a Hl bérleményben a bérlő hasznosítani ^kívanj.a aIevźiasńott terület előtt lévő 5 m2 kirakodási területet is. A teljes területen 3 mf+5 ď-en
zöldség gyiimölcs kiskeľeskedelmi tevékenységet kíván az albérlő folytatní. Emellett
egyeztetésre kerĹilt a bérleti díj meghatźrozésának módszere, mely teljes mértékben
megegyezik a többi albérlőnél a|kaImazott számítással. Ennek megfelelően a kirakodási
teľĹilet nettó 100 rtlrĺŕlnpv ęlőľe tĺiľténő havi díjfizetés mellett kertĺl hasznosításra, míg a
bérleményen beltili 3 m2 teru\et esetén a nettó l.300 Ftlmzthő díjtétel 1,5 szeľese keľül
kiszám|ázásra.

Az izeme|teto támogatja a Bér1ő kérelmét, azza| a kikĺitéssel, hogy a jelenleg a jövőbeni
albérlő szźĺrlźra fenntaľtott 81 termelői asńal díjfizetésének megszűnését követően azt az
üzemeltető ismételten értékesítheti havi béľbeadással. Amennyiben az albéľlet a Hl
béľlemény viszonylatában megsziintetésre kerĹil, úgy csak a szabađ asztalok tęrhére illetve
napi hasznosítással tuđ az üzemeltető ismételten a termelő részére teľmelői aszta|t biztosítani.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk az HI jelű tizlethelyiség leválasztott tészére vonatkozó
albérletbe adásra vonatkoző béľbeadói hozzáiaru|ás mesadását Kehľer Aĺna őstermelő
részére.

A piac üzemeltetőjének állásfoglalása szerint az v1 Teleki téri Piac D2 hús hentęsáru és El
btifé bérlője Frena József e.v. által benffitott kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek,
így javaslom a Bérleti Szerződésben foglalt hús-hentesźttu iz|ethelyiség vonatkozásźtbarl I m,
többlet alapterület utan (50.000.-Ft + 13.500.-Ft AFA, összesen bruttó 63.500.-Ft, összegiĺ)
keletkezett belépési díj Íizetési kĺjtelezettség törlését, és a2014. március I4-én aláíľt Bérleti
Szerződés 6. és 11. pontjában foglaltakpontosítását.

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

A dĺjntés cé|ja a bérlő kérelménęk e|biráIása.

Tękintettel ana,hogy a G2 je|ú üzlethelyiség béľleti jogának átnlhźnást*al az a|bér|etbe adás
megszűnik (mivel az a|bér|o |esz a bérlő), az a|bérlet miatt számitott |,S-szeľes béľleti díjtétel
(összesen 120.000 Ft béľleti díjfizetési kötelezettség áIIt fenrl az albéľletbe adás miatt) nem
számolható már fel' így eznettó 40.000 Ft/hó bevétel kięsést jelent az onkormányzatrészére,
azonban a bérlői bérleti đíj pérungyileg kedvezőbb helyzetbe hozza a G2 jeLu üzlethelyiség
bérlőjét és így biztosítható alottőző folyamatos, hosszú távú mfüödése.

A Hl jeliĺ üzlethelyiség esetén a piac havi pénzbevétele a kipakolási tenilet béľleti díjával és
az albérletbe adott helyiségľész eređeti béľleti díjának 50%o-áva| növekszik.

Tekintettel ana, hogy Frena Jőzsef e.v. a tényleges területi adatok a|apján teljesítette
beÍizetési ktjtelezettségeit, így a döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

Az onkormányzatnak a bérleti jog átn:hźnásából bevétele keletkezik, az itj bérl(5 áIta|
fizetendő szeľződéskötési díj az a|ábbiak szerint alakul: 1300 Ft/mf, a bérlemény 16 m2
alapteniletú, igy a havi béľleti díj 20.800,- + ÁFA, azaz bruttő 26.416,- Ft, így a
szerzodéskĺitési díj 39 6.240,- Ft.

VI. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a fennálló hatályos Bérleti Szeruódések, valamint az onkormányzat
tulajdonában áI|ő nem lakás céIjźra szo|gáLő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló



35/2013. (VI.20') <lnkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésén és a 2I. $ (1) bekezdésén
alapul.

A bérleti jog átn,házása és a szerzőďéskötési díj elengedése az Önkormányzat tu|Ąđonában
álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI.20.)
önkormányzati rendelet. 2I. $ (1) bekezďésén alapul: ,,a Béľleti jog átruházása és cseréje
esetén, valamint bérlőtársi jogviszonynak a jogviszony létrejĺittétőI számított 12 hónapon
belül történő megszűntetése esetén a bérbeadó szeruőďéskĺitési díjat jogosult felszámítani,
amelynek méľtéke a bérleti jogviszony fennállásának várható iđótartama alapjan keľtil
meghatfuozásra' A díj méľtéke hatźĺozatlarl ideju szerződés esetén 6 havi bérleti díjnak
megfelelő összeg, hatźtrozott ídeju szerződés esetén pedig a béľleti jogviszonyból még
hźúta|évo, mindęn megkezdett év után egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg. A
szerződéskötési díj a bérlőnek nem jár vissza, azt a bérleti jogviszony megszűnósekoľ sem
kell visszafizetni. A szerződéskötési díj mérsékléséről és elengedéséről a hatáskörľel
rendelkező bizottság jogosult dönteni.''

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy dtint' hogy

1. hozzájáru| aZ Ú; Teleki téľi piacon lévő G2 jelri iizlethelyiség bérleti joganak
źńruházásához azEU Print Kiadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1116 Bp.' Hengermalom
út 1 5. I. em. 2., cégsegyzékszám: 0 1 09 7 027 45, aďőszán: I27 7 3 |98-2-43) részéte azzal a
feltétellel, hogy:

a) a Vitál Zo|dszíget Kft". az óvađék 2 havi, július és augusztusi havi tészletét, a

szeptember havi béľleti díjat, és óvadék rész|ętét és egyéb fennálló díjakat,

tartozásokataszerződéskötésigbefizetíazonkormźnyzatszźm\źĺjźra,
b) azEIJ Print Kiadó és Szolgáltató Kft. az onkormtnyzat tulajdonában álló nęm lakás

cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szőLő 35l20I3. (VI.20.)

ĺinkormĺínyzati rendelet 21. $ (1) alapjan megállapított bruttó 396.240,- Ft cisszegrĺ

szetzőďéskötésidíjataszerzódéskötésigmegťlzeti,
c) a bérbeadóihozzájarulás abban az esętben Iéphatá|yba,ha a Vitál Zĺ'ldsziget Kft. és

az EU Pľint Kiadó és Szolgákatő Kft. a jelen határozat |. pontjában foglaltaknak

eleget tesz, mindezek megÍörténtéig az Önkormźnyzat a Vitál Zo|đsziget Kft.
jelenlegi bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szęrződésben foglalt

feltételek szeľint.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. szeptember 30.

2. felkéľi a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti bérleti szęrződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. szeptember 30.

3. hozzájáru| a Hl jelű üzlethelyiség ahatátozat I' szźrĺń męlléklete szerinti alaprajzon
jelött leválasztott rész a\bér|etbe adásához Kehľer Aĺrna őstermelő részére az a|ábbi
feltételekkel:



a) a kirakodási területre vonatkozó díjtétel nettó l00 Ft/m.lnap, melynek esedékessége
minden hónap 15. napja, a bérleményen belüli 3 m2 terület ęsetén a bérleti díj az
alapbéľleti díj másfélszerese.

b) az albérlő szárntna fenntaľtott B1 teľmelőí asńal díjfizetésének megszĹľrését követően
azt az üzemeltető ismételten értékesítheti havi bérbeadással. Amennyibeĺ az albérlet a
Hl bérlemény viszonylatában megsziintetésre keľül, úgy csak a szabad asztalok
terhére illetve napi hasznosítással tud' az iizemeltető ismételten a teľmelő tészére
teľmelői asztalt biĺo sítani.

c) a szerzőđés megszűnése esetén az aIbérl(i a helyiséget cseľeelhe|yezés és pénzbeli
térítés igénye nélktil kötelęs kitiríteni

d) a bérlo az albérIetbe adás idejére emelt béľleti díjként megťlzeti az albérletbe adott
helyiségľészre esó emelt bérleti díjat, melynek méľtéke a béľleti díj másfélszerese

e) ha a béľleti szerződés abér|ojogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg. aZ albérlő
a bérleti jogviszony fo|ytatásáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bérlő, aki
az LN . a|apj źn a b érleti j o gvi szony f olytatás źr aj o go sult.

Đ a helyiség bérleti đíjáta vonatkozóan az albérlő készfizetil kezességet vźilal, és az
onkoľmanyzat tulajdonthan á||ő nem lakás cé|jára szoIgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (vI.20.) önkormanyzati rendę|et 17. $ (4) bekezdésében
meghatźnozottközjegyzőiokirata|áírásátvti|alja.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

hozzájar:u| Frena József egyéni váIla|koző és az onkormanyzat kozott kötött bérleti
szerződés módosításához azzal, hogy l m2 többlet alapteľĹilet utan (50.000.-Ft + 13.500.-
Ft ÁFA, cisszesen bruttó 63.500.-Ft, ĺisszegű) kelętkezett belépési díj fizetési
kĺjtelezettség törlésre keriil.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2014. szeptember 30.

felkéri a polgiĺrmestert a hatélrozat 5. pontja szerinti bérleti szerződés felülvizsgálatźra,
valamint a valós alapteľúletnek megfelelő szetzódés módosítás előkészítésére, és
felhatalma zza annak aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
TJgyosnáIy
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjáľa: honlapon

Budapest, 2014. szeptember 8.
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1. sz. melléklet

T'isľĺelt ĺin}iomány zat ľ

Keręm önĺik ]roz-zajárłĹźłsił, a Tetreki {iľĺ piacon řćvő G btrĺlkkhĺłn
łúvĺ5 G2.es 15.63m2-es ĺizĺet Vitátr ZĺiłdszigoĺKft bćrleti jľg eladását
Eupľiłlt K11-'nek aminĺ a kĺizcttĹink }évő sz*ľződiis eľłe ĺeheĺijsegęĺ
biz-ĺł:sít. . 
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2. sz. melléklet

Jdesefuđľoĺł ł{ĺiateľ{|et.fetügye|et és
|íräľgĺiłzeĺne}tttdsä Srolgĺä.lat
f&&ĺ tÜda$€gt' *ŁitétY:á5 ťéľ 15-

Tšię*#ĺł"ĺv eas**asřtót7314ts
égł16$.t365.6.ä.4?

].ü8E Eildö*šst' TŁle&i tĚľ tr.

P*mze* Attiřa

Bryľsxáłyľ*aet&
ĺäaeđĺälk.edáĺi És ŁÉteĺítľsrÉnylĺzew*tetÉ!* Ug1łoĺxá ty

Daross u. Đś-ř/.
B{tđąn€"frÍ

rce3

Ti5rtelt iig:tľosrtálwezető Úľi

Tĺ*ľgy: ĺ$ĺ*äeki łéľi piacs3 béľłöi
Łáľeleĺľl

ť:ĺl.ákĺ Łłísz*ó a trJłü{ĺ Zqłđseĺget |{Ťt- ł}6ruez*ĺđje al .ĺ.3i ĺeľeki tÉvi Płac €3; Gä És G3 béĺäeĺnentrtek 8éľĺóje 2ü14-

jrlĺi*s Ź9-én trĺĺaid*nfisi hoľeeÁ;iiľĺĺ|đi kÉrelĺĺret nsijtctĺ be'

A ĺ(épviceł&tesĚiilPt 3s3.4-:íúť'iitJ' 1t..Én át&l30l4'{V|.l'1} suáľłlĺj lratdrozptában dci*t*tt arrđł" hg€ľ hgaĺá}i{ruš

a Telekš tÉľł płaton ĺev6 sŹ ie'ű fi.6 ľnr a|apteriiletüi ĺżĺletłeĺyiseg a{béĺtettre adłisđlioĺ.

fféĺźetĺ đíjiłÉnt a 46/3ü14- {|l|.*5'} xdmr} hadĺseat 1. paxjÉbaľr etffrt 5.üÜ0 řýml havi a bérleti ďíj

ra'ĺésfÉísaeľ*sének ňsseegéĺ łratéíô:ĺ* íľłtgt héťcevtvő EU Fľĺfit äiBŕń é5 fugĺgiáízató {fi' {$:**|.łgh.: 1116 $p"

ł.áełrgernralałĺ.l r}t €5" t' *m 3"; cđgjegpłeksełim: st 4s ?sE745; ađđĺlđĺĺt: 1?773198-?-43ĺ ráméľe a másh.ü|seĺ

$eľr] soy$|t teímékek terrné*ksĺňĺr bę$Üř tgtđ-l*atć Éľté}ęsťĺeĺi tel.ékenYgsgikÔr gyehorĺiáĺJhoĺ'

Af Eu Pťirlt Kfr. a Vit*t ZB{dsrĘet Kft. tuíajdonosátĺíl a hŁ,atł{o!st{ age*-|*tté ánđkesĺtÉsi tevéłĺenyĺégł kÔr

fot1*adsa cÉĺjáhot ľ*eg kĺľłĺąia vđsđľo9ni ě béťleti jögqL {riíłiki Gĺaĺó ĺiig1tĺeaeĺĄ-łtłvatkgzue a Í&14. rná.lus

&s.án aa $n'ĺ*ľĺnányĺat ,đs a słtiĺ fn$ďsaiget lffl" köa8tt haťáruzota ĺćö'e *tĺej{itr bÉľĺetĺ sa*ruőđés 2ŕ.

FoíIti;ĺřa k€í* đ bébeasů śľł*sbeli hmzájáruĺÉĺát a béľľeti śoe iitrĺłkĺ#siihEĺ.

{Jeenreltetői jaľłĺł*tl

Te|ĺintęttet łťíE. ł1säY a ü? berĺeľęěnybeĺ: f*t1.tatett słereľlcse}étélt éľtékesľtö teĺľéheąľsę kł*gÉĺĺĹift
ĺ}}ĺágáruĺĺtĺii t*ĺuÉhe*ysĚgg*t ľneĺY a piac ĺ:eľĺeĺ ľesĺe*ĺént jél ĺ*.iďe"öđĺŁ" a vásáľNó fuördnsÉg a szoĺgłĺitatást

kÉťtť é5 *ĺÍ íl.*ęgseÜktäu imĺaslołr* a łiéľltmÉny béľfťtł iegłíttäk átĺuhlínssáfior töľtéľłö ho,zzájtíłtĺRíst.

A j.ŕlenĺ€gi béĺ$ö a *s#bbi pĺaĺoĺr seját tuĺaisonĺl fłÉpírméĺlr$:e[ ľ*ndet$ĺ*lett, ezÉm iavaĺ|oĺn az eredeli
5'8ł}Ü ffma h6\ui ts fuÉ.rĺ€ťi đíj *:egňĺetese ĺn*|efĺ heľüĺiđn s$r a hééteti jog iitľuhłÄzásának eĺ.ĺg<déiyerÉsĚre

ľxtsg ĺŁkar łs |ę a: fuaľł 4r]"ÜÜů ff/ hń nettó bevĚteĺ k*esé5t jelÉí}t az Onkoĺmányľat ľÉsaÉľe.

l(érem a feĺrti iieeľnełtetđi javaĺ$at Ťĺgy*ěárfibe ľeteťt a ?u'ňiđsfi{'s. biaau:;ág ĺéstéľe kÉsĺłĺtndö ffivasiat
&sslesl|itásekoĺ.

géjđaFť5t, E0ĺ4" s3r#tŕťT.'ttľ s1"

.$]5łt€leŕt€t]

iiĺ.,*^.

$ĺdrs Tgnĺđs
płacĺezet#



3. sz. melléklet
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Jŕ;a#-*ľ.gsĺ Ě*kprrnqłtvľat*łqe '* ''.
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ftŕ

Tĺsľtľlt snkoľnri4nyäí}ĺ ,ôä{fií a kérésĺe| fcľĺlĺ,ĺt*k {T*ľľ* Grin f}T"}ź}o&tľs ĺł*b*ĺt e".

*gyv*ľ*tđ.ĺ-tl'p*vi|**.Ônéiiĺhťĺľ 
'Łr*gy ľđs**n"tľe *ngesóĺyeenĺ sľĺv**fu*ĺJi*ľł*$ĺ a

hóľĺ*mđľły j*|ilt sĺóíłś* egy ľ:rđécľeĺ cä*v kb.. ä,5-ĺtł3 t*ľťjłet đs *ĺ * Łge tłlľt**o
igyľr*vez*tt kipakolárĺ ľesľ bdĺb*ĺdńsłĺhoe .

ŔIií Ł]ł:ĺ ieĺ ĺj oä*or jm * ĺ*pjÉ n :

MEveí ľésłeĺnrĺíl k4ľgĺĺxee*łt t*V*k*ľłvs*gĺ k*ľ o tmťikndós e&sed*ĺYb*ĺ}
j*ł*nt$s*ĺ ĺĺĺrľłétox*ptt šnéťť*kb** l*tt eľl5eels$}ť{řve,* fe*ĺĺ ilęv*řtrft teĺ{,lĺ*tgt

hatĺ*ko*ryari nem tud#ffi kĺl.ĺłłsĺĺrsĺgi ,*ä*ľ[ a* *}d*lľ$*ggt ťgÍhĺiĺ*l .**ťł3 ?ildjĺjk

,ł&Y ;ĺĺ i"ixĺ*ľ ołdairol nĺiłrĺe bpuánrr*k tťíĺrik' řĺen tĺ}]m*n#*ľt ä pia* q.sĺiĺĺ{đs#t es
ĺ* ĺ t*va $ v* l* tr5;ł aĺíĺt gs łi6á ĺl* k äńtvĺ{ nvłit m*6aäÍva n b*ťn ľĺu'łi c* Łi a .

2út.4"$&'ä1
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4. sz. melléklet

Jđĺgefuáľosí l{ôzter*íe,t*íełiĺg5eĺet ć*
\ĺ*ľgs{izełrłeĺteté*$ $ĺgl8ĺ{tat
lffi4 tĺdapeĺą ilil.iäťsístér Ĺ5'
TáĺzskÉitĺyv aaanłsító:t7gt43
ÄEĺ:l.6$f3656.t.itE

1sfi6 8ąłda*łst, ĺrlefuĺ ter Í

Fénzeg Attĺ[a

ĺ?63ĺlĺztńĺ1łĺ*ĺerň
6erđi{liĺgdąisi és LŕteĺŕtrľiÉnyĺízemtteĺÉsi Úgyvsnĺ{üy

Éaross v" s3.67^

tsľđsB€5t
1S&3

Tárg1ť: *j ĺeFeŁĺ térÍ piac ĺ{1 bérłői
&Éreľeĺľl

Tisłteĺt i}gyg6rtí$Ixł'Jeaető ąJrI

Bgbas Ŕd.bxľ"t * Ttršo'.Green ä:" kđpvi:elĺ5je aa Ú3 Tekeťr téri Fiĺn ľ$ nęngmÉny ftéńője 7*lĄ. iůnĺus lÜ-Én
tt,ĺBidonss* ho*iijáĺĺtl*i ĺ{é.re|ťnť{ ř}YůjtÔ?{ be a piat ĺ}ztmeĺt*tőiéhel. Abĺ:an hárelnreete a ľl1 béľĺeľmdny

Üsrtott heíEĺřtssit{$ir a bérĺő a 33-s nr! atapteľliĺetű bérfeĺnényben a tĺoľábbł sajłít tevékenpÉge me$řett Ęľ
áĺt*la elđeetesen leegry*atetett {eĺľneśüĺĺel kěl&en ý"ŕľáĺite hasrnoďtani a báĺäemÉny egť resĺĚĺ És a ľxuzá
tanaeó kirakgddsř tęľüĺeteĹ
T€kiľ}te{ę€ĺ aľľa, ha.g1 ał ĺĎ*homtán1gat átta* ełfogadcľt 6$bÉř$ětbe adłisi e|járást neĺtł ĺĺĺ.ľá*ĺa a béĺlö
etéogadni" e piaĺ uĺeme.łtet$jéĺĺel nem tusÜlt €löäe.ülen a béĺteľĺé*v ťř'lČgssřt*sa ĺonatlĺczłásÉban

ľľ:egeg:éeĺ*i eT^sftłzż Eizottĺiśg a kć{€äľn€t ą 2ü14- jr}nius 16-i ľĺÉĺen elutaíÍsť{a.

A bdľáű 3&14. aBgł'ĺ$IlĺJg 3.1.Ěn łsmé?e[te.n kéľElťTtšť nxÚjtott be ľľ}o5{ ľndĺ ar ÔnŁorrĺtän.saatką lĺĺtĺertlĺĺe a

p*ac {3zeĺneĺtetđgét. ez *nksrmánTzot azołlhłĺ} ké]rĽ€ šI ł.lE*rfle{tetö.$,avasÍatłit- Ä Łörűĺt€ä(ĺntő" kcrľekt eł}árás

érĺ|ekében ał űaemet1ttđ *g}.€ateteťt Exind * béľĺ6ľeí, ľĺlind az a?béľŤełbe jeĺeilđ{é3ő teĺĺlłeřő-ľei,,

&: eg1.g6ggE* eĺedrnÉ.rrye, h*gy a béľšö és sthÉrłő íttđlt ,..áĺlä*Éđ a: atbÉľ{etbe adiísľa teľvezett terĺ}t*t

|etá|łsaĺđgłÉt {sÍaäakfuiis$t oly ľt.ĺádoą|r*gy as ettárö pr*frl,li keľ*skeďeĺĺni tevákeł1x*geĺĺ {ľ*lssĚg
kiskeĺ.eskeďeíeĺn" ĺsolt*|łidi élein:iĺzer l.egyes kiskereskedés} eg1ľnáls.ĺ ió| elkĺ|oĺríten elvá|asetgtt

teľüleĺ€ ft lepłen vÉgezhető.
Á lĺłaíak$tanđń $emá{aĺľtó. fiati*ľłtó sĺerkelšt łgĺ*tve *ŕ1łäł{ ľogt*gési ps|,št!aĺ nrťn ćľinĺĺä a bérlerĺléĘ střti*ał

átr*É&ĺręťsiigát. {ĺliĺľđ*ag a pädtá bxľlea|at Éĺ a ťalszerkezethea |qen*ĺ ĺĘĺŕtésĺe a ĺĺönnyřs:eľk*etes" sąíľaa

tě{hn*ĺ*giá..B| Łiaľakĺtoat levá?eseľđ!"

A tevsĺasltaľĺd* tť|il€t ö bÉrĺľmđĺB. Ýl Éĺ ű btÜ$ď{łĺł korottä gtsat,áĺ {Iąfo" š ľn ł:esszii Ą9 rnéter gaáĺes}

ť']růgkÜ:Eškđ[ř€ 3 ľrrr. A r*'íľ és a feĺĺ*s csatofua' &a al*ér|ö hauĺroslĺałł Łfvdn}a a |ęłá|asřtsťľ aeľ{iáet ťĺěťÍ lávő

5 ĺn: hĺmŁcdéĺi teľUĺŕ{Ét .iĘ A třśj;es terł32*?en 3+5 ĺĺląeĺĺ Eöĺ.dsÉ€ gyĺin*őłcl |ĺls*eľ*ske{'eľma t€Yékenľséäe"t

käĺ.i{o az *íb*ĺĺ.ő ftĺytätä'Í"

Egy*rtetéĺre keľť}tt a bérl€t* dĺś ľneghaĺśľuĺásénak mđđsľęľe. ľn€$ľ t€iies mérté*bi*n fl}ęg€E1€rik ö tôhbi
alhÉr|sÍ}Él łĺka|*:aamr sĺłiľĺĺľźssaf- Łĺl*e.k ľľłegÍeäefőem a kiľak*dási tšr'itff fiettó 60 FtlrnYfttsp €löÍš ťđťtĚślđ

ľła,łĺ *íjÍizet€s ľnetĺen, rośg a bárĺemÉntr.en beÁ{ĺi 3 ľüf Eřri.läet ts*{*ľl ł sr*hásm ľleęĺó 1"3Đü ftlnrYhó đütéte$

]".5 ýerĚse Łerul hisrámlÉ*{sra.
feĺrĺ? Ťeltđteľek te|jesĺ}tÉsč egetéał az łtzqsne|tets řlmo,gaw a &éĺlő kÉręÍmÉt, axaľ a kjŁötésseÍ. |łogy a
j*ĺenĺe5 aľ albeĺlö szdĺľtdĺa {en$Éĺ-tŕ}*łt Et tćľíłx€ĺői a:ĺtat d$ťieetÉse*ek ĺĺtęĺaünését |*övetöen aat az

üzeĺľrełte.tđ ĺsrnÉtełteľĺ éęékecĺ*etÍ hal-i béľheaddĺsaĺ. A$}ennyibeg ae atbÉrĺtt a I"?1 béĺlernÉny
rłłsĺłr*Y*atłĺb.aľl ľtlegsĺtiľlłetésľ* keniĺ ugľ csax ä *uääBđ ôĺftalsk teľĺlśĺe i$lťtÍe ľ}äFi łraĺenosit*issaÁ tuď aa

ijrEĺtreít*t.ň is$xÉĺe|ten a teĺnrełő ľĺís:éľe terľneĺőĺ a5řťält błet*sĺtani-

|{Éreľrr a ttľ11í *le.metrřt.ői F$đs*ńt figye$ennĺre ľétę#t đ tŁłä€jsÜĐ*sä b,ieĺĺsĘ r&ľér* keĺasaenđő iavtsĺiôt
đsse*dĺtä\ásaląor. Kéĺem, hag5 a megá|ĺapođÉs a áeĺlti kitéte{t ĺanotmazla, a íi&öhh} ĺľk;ik eJlĺeľr*lćs* t'éEeźt.

Eĺĺđap*st, :s:ĺ.4" sreptťínbeľ 03.
Tisate|eĺteĺ: 

.'.i.*^ '-

áĺłÍrĺ Iaľĺđs
piä{vŕEťt$



5. sz. melléklet

Kěľelem

Alulíľott Fĺena Józsel'ez Ú.; ľeleki téľi Piac D2 h'ús henreyánr és E] biifé b&lője alzal a kérelemmel
foľdulok a Ti'sztelt on'kcrnrálry:nthoz, hog.v a 2014. mrárcius 14-éll közöttünk léĹejon lĺatáľozotĺ idejiĺ
Berletl Szeľzôdés ö. és l1. pon'tját n'ródosítani. pontosítani szíveskedjenek'

',.4 Béľbeađĺ5 ĺzĺlajĺ}onát k".źpezi a Budapesĺ, ĺĺIII, keriitęt 35]'23.1.I 1 lrcIyľajzi szł)m tiątĺ
nyiivántaľtott, tenftészelhe;l a Bĺlđapest VIII, Teleki ĺéľen'fetépĺilő ĺij piac-csaĺnik épúlet. Je}en
sNr1t'iĺtés tcirĐ,ra aZ zlj piac-csaľnokban kiaiakításra, keľiilő Đ jeĺťÍ kełnik,det,,ĺ btokiban 2, sziÍm
ĺalálható, jelen szeľződés ]. ,yzáml! nellékleÍében óbrázok, bľuľtó 30 m2 alapterlżIetiĺ
iizlęthelyiség és E jelíi kere.skedelnłi bĺokkbĺ'm 1. szlźłn alatĺ ĺąlólhatö, 'ielen szeľződés ]. sz.
nĺelĺékĺeiében óbrózoĺĺ; briłĺtó 40 łtz2 aiaptertiIeťíÍ üzletheĺyiség kt tovtźbbiakbąłl: bérlemény)'',

r\ hivatkozott szeľződés szeľint az El jelií bérlerłlény bĺuttó 40 m? álapterü!ętĺ;' Ezze| siemben a
r,alóságban helyiség 38'45 n. az.a|aptajzcsatolva. Az eltérés oką hog-v a nlegĺ,alósulást kijvei.íjen. az
ęlĺjzetes tervektől elténĺen - a központi gáu-méIo falszel*ezete jobban 6eknyúlik a bér1ernényiinkbe.

Ugyanakkoĺ a Szerzödés l 1' pontja alapján.a nekem" mint Béľlőnek az e|őszeĺzódés alapjan a lrús-
hentesáľu iizlethelyiség vonatkozásában 1 nrz többlet alapteľiilete után 50.000.-Ft + 13'50ô.-Ft ÁFA,
ijsszesen bruttó 63,500.-Ft, azaz brüttó Howanhárornezeľ-otszáz forint cĺsszegíí belépési díi fizetési
kötelezettségeĺlr keleĺkeze{Ĺ

A fent leííak alapján kéĺem az l ln2 teriilet után felsámított beJépési rJíj fizetési kötelezettség törlését,
jóvńírását.

-.ž_.í<t --'-'':-'- I
Fľena József ev;.

Bađapesi, 2014,09,0t,
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6. sz. melléklet

Józsefuárosi KÍizteřÜlet-fe|ügYe|et és
VářosüzemeIt€tési 5zoĺgá|at
1084 Budapěs! Mátyás téľ 15.
TorzskönW ézonosĺtó:679143
Asz:i.69A3656_2_42

Pénzes Atti|a

ijgyosziá|yvezető
Gazdálkodási és Létesítmény.Í2emĺtetésĺ Ügyosztály
8aľoss u' 63.67'
Budapest
1C81

Tisz.teit Ügyosztál}-Yezctő I'íľ!

Tiszteletiel:

Tárgy: Frena -rózseťev kéĺeĺmének
továbbíĹása

Áz Lj Teleki téľi Piac D2 és Ei bćrleményének Béľlője kérelmet nyújiott be a piac ĺizeme'lÍetójén keresztii| azonkcrmiĹĺyzatilĺlz. Fľena úr kéĺéImét a levelemlre; ;";ň;
Áz Ú; 'ĺ.elekĺ tćri Píac D2 hús hmtesáľu és E1 biifé béľlője által ben},újrotttéľelenl.lren tbglaltak a r,a|óságnaklnegi.e'|elnek' ĺz Ú1 Te]eki tári,Pĺac 

i1:TelrejáJeként.i;,':*1"'. a Bérleti Szerződósben ťóglalt łrús.hentesárutiziethet'viség vonatkozjsábĺm 1 m2't'iibb]et .l.i,.iĺii.i-u,.a' ĺso'ooo.-řii ls:n.,;-ffiř^, összesen bluttó63-.s66.-p'' összegü) keletkezett.belépé,ĺ oł ń!.ieJ Ĺo."řzelĺség törlését, és a 20l4. náľcius l4-én aláíľtBéľleti Szerzőciés 6. és ] l- pontjában iogt^l.ätp""iá.ĺ.äJ..

[1ä1'äJ"äL:zemelterői 
javaslat f,lgyelembe v'éteĺét a ruiajdonosi bizottság ľészéře készíten<lo javaslaĺ

Budapest" 2014. szęptembeľ 06.

i. i:.';;-^-

9zíÍcs Tamds
piacVezető

1c86 Budapest, Telek! téĺ 1



M.|szĐkI tuIr'donsá9ok
vj|áoitás (bér|éi íoladot): természétes ěs me9lcrsôgeg
liz|6lhoIyisé9 k veteiInény 300 lx
sfcl| zést{'mésfEle6 ćs mesteŇéq06

Az i.if|et eIektroíÜos beá||ás
ÚŹlcLenként 2.3 5orol lĺLiänyag ki'ętogftť, saiat
ŕôkapCJolNal, kdtLsÉgme8ośżÍ ío8yłszrásmÉ..ivcl d5

át:rnvédó kapcsoldvaĺ.
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