
Budapest Fővaros VIII. keľületJőzsefváĺos onkormányzatKépviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

ELoTERJESZTÉs
a VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. június 08.i ülésére

Tárgy: Javaslat az ui Teleki téľi piac terĹiletén lévő J3 üzlethelység béľlői kérelmének
ę|bírá|ásźlta

Előterjesĺő:
Készítette:

dr. Hencz Adľienn igyosńá|yvezető
Lendvay József ügy intéző

A napirendet nyilviános ülésen kell targyalni.
A dönté s elfo gadás ĺíh o z e gy szeru szav azat1obb s é g szüks é ge s.

Melléklet:
1. kérelem
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Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság!

L Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Józsefuaľosi Önkormányzat és a Giovanni Kolibri Kft. 2014. október 29-éĺ bérleti
szeruődést kötött az Uj Teleki téľi Piac J3 jelű üzlethelyiségének vonatkozásában.

Yarga Valentin, a Giovanni Kolibri Kft. képviselője 2015. május 26. napjźn kérelmet nyújtott
be a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivata|hoz, mely szerint a J3 jeltĺ üzlethelyiségben folytatoĺ
méz, |ekvtr' befőtt, kézmiĺves szöľp' cukĺászati készítmények, édesipari termék, helyszínen
sütött cukrászati termékek, kézmúves tej, tejteľmék, egyéb élelmiszer (magok, asza|vźtnyok,
fiiszerek) tevékenységi körét (cukľászati készítmény, édesipaľi termék, valamint egyéb
élelmiszer (magok, asza|vźnyok, fiĺszeľek) iizletköľ) zöldég-gyĹimölcs üzletköľľe kívánja
módosítani és ehhez k&iazonkormanyzat jővźlhagyását (1. sz. melléklet).

Azizemeltetői javaslat (2. sz. melléklet) szeľint a J3 jelű uzlet az Ú1 ľeleti téľi piac tej -
pékaľu- vegyes ipaľcikk szo|gá|tatő blokkjában talá|hatő. Emellętt a piacon jelenleg 11
üzlethelyiségben folyik zöldség-gyĹimölcs aľusítás és 20 rendszeľesen a piacon árusító
őstermelő is árul zöldséget, gyiimcllcsöt. Ezek aIapjźn a lőzsefvźrosi Viĺľosüzemeltetési
Szolgálat, mint a piac tizemeltetője nem javasolja a tevékenység zöldség-gyiimĺjlcs üzletköľre
történő módosításának engedélyezését.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a Giovanni Kolibri Kft. tizletkĺlr módosításra irányuló
kérelmének elutasítását.

il. A beterjesztés ĺndoka

A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A dontés cé|ja a J3 jelű üzlethelyíség bérlőjének üzletkör módosításra irányuló kérelmének
elutasítása.

A döntésnek bevételt érintő pénzngyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a piacokľól szóló 612014. (III.06.) onkormányzati rendelet 7. $ (1)

bękezdésén alapul.

Mindezekalapjankéremaza|ábbíhatározatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

l20I5. (VI.08.). száĺrÍlVaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem jźlruIhozzá az új Teleki Téri
Piacon ta|á|hatő J3 jelű üzlethelyiségľe vonatkozó cukľászati készítmény, édesipaľi teľmék,
valamint egyéb élelmiszer (magok, asza|vźtnyok, fríszerek) üzletktir megváItonaűlsźůloz a
Giovanni Kolibri Kft. (székhely: 1I74 Buďapest, Bajza u. 26; adőszźlm: 2502097I-2-42;
céĄegyzékszám.. 01 -09- 1 95 1 65) tészére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.június 08.

A döntés vé gľehaj tás źú. v égző szew ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ügyo sztály

A lakosság széles kĺjľét érintő dcjntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzétételmódjaĺa: nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015.június 1. /l// ^/ /-
",,/, ĺ4\- /e-

dľ. Hencz Adrienn
ĺjgyosztá|yvezető
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1. sz. melléklet

Tiszte|t onkormányzat !
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Ahogy azt onok felé már tobbszor jeleztem

Sajnos tevékenységunk a je|enlegi formában

el|ehetet|enĹilt, így kérem Teleki tériJ3 Üzlet

tevékenységi köreiből 2500- Ft tevékenységbe

tartozó profilok kivéte|ét és zoldség gyümo|cs

profi| tevékenységi kőr hozzá adását,vagy enne

hiányába tevékenységünk szünete|tetését.

ü|ofirunlEoirlr'Er
l ĺ 74-8ĺdapesL Baiza ul6.

Üdvozlettel : ęjáfrťłĺ;i1Í'

Giovanni Kolibri Kft ł,?^p" í:,*ź,&

Bp 2015 V.26



2. sz. melléklet

BIJ'DAPEsT rŐvÁnos vĺII. IGRťTIET
Józsefulíľosi onkoľmiínyzat
Vagvongazdálkođásĺ és Üzemeltetési Ügyoszľáty
Pénzes Attíla íigyosztáIyvezető úĺ ľészéľe
T argy: üzemeItetői iavaslat

Tiszte It Ügyo sztáiyv ezető |Jr!

Alulíľott Mach József az g ľelekĺ Téri Piac vezetője javaslom, ]noĐy a Il3
üzlethelyiség, Giovanni Kolibľi KÍt' (Szelhely: H-1774 Budapest Bajza utca 26.;
cé'gsegyzi*szám: 01.-09-195165; Adószáml 25O20977-f42; Képviseli: Vaľga Valentin
ugyvezető) ľészére ne engedélyezzék a pľofil váItast zöldség-gyíim<iĺcs árusításra!

Javaslatomat az alábbiakkal indoklom:
. A .!/s 

üzlethelyiség az objektum tej-pékáru-vegyes ipaľcikk szolgáltató
blokkjában talďható

r }eleľrleg 11 iizlethelyiségben ŕolyik zöldség-gyiimölcs árusítása (G1-G}GG
tĺZ.H+H5-H 6 -H7 -n-n-I3 j elií iizletek)

l 20 Íő havidílas ősteľmelő van jelen az objektumban, aki zölđség.gyiimölcs
árusítássaĺ foglďkozik

Véleményem szerint - helyettes vezető munkatársaimmď egyeztetve - a jövőben
kizfuólag csak olyan szolgáltatási profil jelenjen meg az objekťum területén, amelv
jelenleg nem talrĺ]ható, mint pélđául: kisállat eled'ei-felszerelés; cipőjavítás,
gravírozás, kuĺcsmásolás, őlezés, bélyegző készítes; postai tevékenvség egy'etemes
kötelezeťtséggel, iparcikk jellegű botti vegyes kiskeĺeskedelem'

Bízom jaĺ.aslatom pozitív eĺbírálásában!

ÜđvözletteĹ

Budapest, 2015. fúnius 01.

łDŐsBARĄT ďgt
ÖNXÔRMÁNYaÄTffi

BĺĐAPEST FövÁRo's VIII. KERÜŁET
UJTEĺ!:KI TÉRr PIAC



3. sz. melléklet
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