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Tĺsztelt VárosgazdálkodásÍ és PénzÍigyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetóse

A Honest-Team Kereskedelmi és Építőipari Bt. (a továbbiakban Bérlő) 2OI4. marcius 14.
napjáva| bérleti szerzóđést kötött azűj Te|eki téri piacon lévő K4 jelii tizlethelyiségľe szeszes
italt és dohrínyárut nem forgalmaző vegyes ipaľcikk kiskereskedelem rizletkörľe vonatkozőan.

A Béľlő 2014. december 15. napjan kéľelmet nffitott be (1. sz. melléklet) a Józsefuĺĺľosi
Városüzemeltetési Szolgálathoz, melyben kérte a Budapest Fővaľos VIII. Keľület Józsefuarosi
onkoľmanyzat hozzájaľulását a K jeltĺ blokkban ta|á|hatő 4. szálrń üzlethelységének
albérletbe adásához, vegyes élelmiszer célú hasznosításra a HLA Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségií Táľsaság részére.

azvj Teleki téľi piacon, az onkoľmźnyzatés a Bérlők között megkötött szęrzőďés20. pontja
szerint a Bérlő á|ta| a bérleménybe történő befogadáshoz, a|bérletbe adáshoz, a helyiség
cseĘéhez, a bérleti jog átnlhazásáthoz a bérbeadó írásbeli hozzajar:ulźtsa, valamint a Bérbęadó
és Bér1ő ezze|kapcsolatos írásos megállapodása (béľleti szeľződésmódosítás) szfüséges.

Az izęmeltető tájéko ztatźsa szęrint az Ú1 te|eki téri Piac hosszíJ' tźIv:t', sikeres műkĺjdésének
alapvető feltétele, hogy a vásaľlókat - elsősorban Jőzsefváros lakosságát _ minél szélesebb
körű választási lehetőség fogadja a megújult piacon. A HLA Kft. azonban máĺ rendelkezik
elárusító hellyel (M jelti üzlethelyiség), így az e|őbbiekben leírt hosszú távti cél nem
valósítható meg.

Fentiekľe tekintettel a Jőzsefvźrosi Várostizemeltetési Szo|gá|at, az Ű1 Teleki téri Piac
üzemeltetője, üzemeltetői javaslatábaĺ (2. sz. melléklet) nem javasolja az a|bér|etbe adást a
HLA Kft. részéte, ezért javasoljuk, hogy a Tisĺelt Bizottság az a\bét|etbe adáshoz ne jaľuljon
hozzá.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztésttlrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺjre.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntésnek bevételt éľintő pénzugyi hatása nincs.



Iv. JogszabáIyĺ kiirnyezet

A Bizottság hatáskore a fennálló hatályos Bérleti Szęrzódések, valamint az onkormźnyzat
tulajdonában á11ó nem lakás céI1ára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
3 5 l 20 13 . (VI.20.) ĺinkoľmany zati reĺdelet 1 9. $ (2) bekezďésén alapul.

MindezekaIapjánkéremaza\źhbihatáľozatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem járu|hozzá az új Teleki Téľi
Piacon talźihatő K4 jelű üzlethelyiségre vonatkoző aIbér|etbe adáshoz aHLA Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1104 Buđapest, Mádi utca 97. III. em 8.

Cégsegy zékszám: 0 1 09 19 19 I 4' Adószám: 249 62285 -2- 42) részére.

Felelős: polgármesteľ
Határlđo: 2014. ianufu 26.

A dĺjntés végrehajtását végző szervezęti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosĺály

A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺíra
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015.januráľ 1 9. G
Pénzes Attila
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2. sz. melléklet
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Tárgy; l-l1ĺelekĺ tÉri piac #t jelű
iizlethełység bérbeadása

Ti sate lt Ĺigyaĺztátyvezető U rI

ł r+ 3eiu uZiethE[yséE i:erĺđ1e H"qĘęs;-r*eoľI Bt' kéreiffiet ädon be ařra vonä{kozoan'hogy!:éĺ^ej-nĘłtlé'I
aľbéĺÍetbe,adná az M jeľű rilřethelységalbĚr1ő}Ének a ř-|$-A Ktt-nek.
A tevÉkenysěgłIĺorvegyes iparcĺkk,kisker.eskedeľem uzľetkorre vonatkozik.

Üre m'e ltetőł javaĺlat;
1. Az UÍ Telbtłltéri Přac hossrii távt!, sÍkprcs mükodésĚnet< aľapvető fe[łÉteÍe, łrogy a ľásárÍóka{
eľsőscýban .!đesefiĺáros lakosságát 

'.łlnětĺ+Ję"iB.F.ĺj-F-huáfasztÉk 
fogad.}a a megĺ!}t.:$t piacon. Á ||LÁ

K t' azonban llłrár ĺĺenđe|kezĺľ< elárusŕłó hełľyeĺ" Ę az eĺőbbÍeľĺben lefrt hosszú távtj cÉ[ nem
valósŕtható ľaeg.

Ä pĺacrĺezetěs a bérbeadást Így nern táľłlo5atja'

Kérern a tenti üZĚmeľbtőĺ javaslat äigyeleľrbe vétEEt a tulajdonosi hÍzottság rÉszére ľĺÉszŕfiendő iavasľat
osszeáľ[ításakor.

Budapest, 20J-4. janĺĺár19.

T$sztEIetŁe[:

Iq1ŁovĺVÍÍĺoĺeťta
pipffPe.ęl{łrElyettes


