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TÍsztelt Y ńr osgazdál kod ási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Józsefuárosi Önkormányzat és a TNT Group Kft.20|4. május 06-án bérleti szerződést kötöft az Új
Teleki téri Piac G7 (és G4, G5, G6) jeliĺ üzlethelyiségének vonatkozásában a Képviselő-testület
4 6 / 20 I 4 . (III. 0 5 . ) s zámú hatźtr o zatttnak alapj án.

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 643/20|4. (u.ll.) számú határozatźban úgy dĺintött,
hogy hozzájárul a Teleki téri piacon lévő G7 jelű üzlethelyiség albérletbe adásźlhoz a bérleti díj
másfelszeresének összegében a Kirafruct Kft. ľészére. A TNT Group Kft. levelében tájékoztatta a
Józsefuáľosi Önkormányzatot, hogy a Kiľafruct Kft. és kĺjzcitte fennálló albérletbe adásľa vonatkozó
szeruődés 20| 5 . januźr 1 -vel megszűnt.

A TNT Group Kft. 20l5. június 04. napján új kérelmet nyujtott be az onkormźnyzathoz, mely szerint
aG7 je|,í üzlethelyiséget albérletbe kívánja adni a Hulea Miron e. v. részére (1. számú melléklet)'
Emellett kére|męző kérte, hogy a G7-es üzlethelyiség bérleti díját és fenntartási költségeit az
albérletbe vevő fi zethesse tV onkoľmány zat tészére.

Hulea Miron e. v. a kérelem benyrijtásának pillanatában a G7 jelű ĺizlethelyiséget telephelyeként
szerepe|tette, amit a Tisztelt Bizottság jőváhagyźsa nélkĺil nem tehet meg, azonban a piac
ĺizemeltetőjének felszó|ításfua a telephelyként töŕénő bejegyzest tĺjrĺjltette a nyilvántaľtásból.
Telephelyként történő bejegyzésre vonatkozó kére|met albérletbe vevo nem nyújtott be.

A Gazdálkodási Ügyosĺá|y továbbá megkéte az Ú; Teleki téri Piac üzemeltetójének véleményét
tárgyi ügyben, aki szakmai javaslatában és nyilatkozatźlban támogatja az llz|ethe|yiség albérletbe
adásźt(f . szttmű mel|éklet).

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az eloterjesnés e\ókészítéséig a TNT Group Kft. nem
nffitotta be a bérleti szerződés kötelezo részét képező kozjegyző előtti kĺjtelezettségvállalási
nyilatkozatot.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a TNT Group Kft. á|tal bérelt G7 jelű tizlethelyiség albérletbe adásra
vonatkozó bérbeadói hozzájtru|ás mcgadását Hulea Miľon e. v. részére. Mindazonáltal tekintettel arra,

hogy az tnkormányzat a bérbe vevővel, vagyis a TNT Group Kft.-vel á|I szerződéses jogviszonyban,
szerződéses jogviszony az a|bér|etbe vevo és az onkormányzat között nem jön létľe, így nincs
lehetőség arra,hogla kéľelem esetleges pozitív elbírálása esetében a G7-es tizlethelyiség bérleti díját
és fenntaľtási kĺiltségeit az a|bér|etbe vevő fizethesse az onkotmányzatrészéte.
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II. A beterjesztés indoka

A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|źna a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés céIja, pénzügyi hatása

A döntés céIja a G7 jelű üzlethelyiség újbóli albérletbe adásának jóvźlhagyása.

A döntésnek bevételt érintő pénztigyi hatása van, tekintettel arra, hogĺ az Önkormányzat tulajdonában
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35ĺf013. (VI.20.)
önkoľmárryzati ľendelet ff. s G) bękęzdés alapjáll a béľIó az albér|eĹbe adás idejére eme|t béľleti
díjként az a|bér|etbe adott helyiségrészre eso emelt bérleti dijatfizet, amelynek összegét - a bérleti díj
másfélszerese és háľomszorosa közĺĺtt _ a hatáskörrel rendelkezőbizottsághatározzameg.

Javasoljuk a béľleti díj kétszeresének megfeleló emelt bérleti díj meghatározásźlt, amely alapján a
bérleti dij az adott üzlethelyiségre vonatkozóan a következőképpen alaku| a |5 m2 alapteriiletű
helyiség albérletbe adására vonatkozóan aG7 jelű helyiség bérleti díjának összege 39.000,- Ft/hó +

AFA, u,uzharminckilencezer forintihó + ÁFA (1.300 Ft/m2 l5 m2 xf+ ÁFA).

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Bizottság hatásköre a fennálló hatályos Bérleti Szerződés, valamint az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás céljára szo|gźńő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.)
tĺnkormányzati ľendelet 19. $ (2) bekezdésén és a piacokról szóló 6lf0|4. (Iil. 06.) önkormányzati
rendelet 3' $ (3) bekezdésén alapul.

Mindezek a|apj án kéľem az a|álbbi határ ozati j avas l at e I fo gad á s át.

Határozatijavaslat

/20|5. év (VI. f9.). szźtműYźtrosgazdéllkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy diint, hogy

1. hozzájźtru| a G7 jelű tizlethelyiség albérletbe adźsźthoz Hulea Miron e' V. (székhely: 1077
Budapest, Ízabe||a u. 3. A. ép.; Nyilvántartási szźm:43201486; Adószám: 67075f56251) részéľe
az a|ábbi feltételekkel :

a) a bérlő az a|bér|etbe adás idejére emelt bérleti dfiként megfizeti az a\bér|etbe adott
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj kétszerese;

b) a szerzodés megszúnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbe|i térítés
igénye nélktil köteles kiüríteni;

c) ha a bérleti szerződés a bér|ő jogutód nélküli megszĺĺnése miatt sztĺnik meg, az albérlo a
bérleti jogviszony folýatásáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bér|ő, aki a

lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésĺikľe vonatkozó egyes szabályokól
sző|ó 1993. évi LXXVIII. törvény a|apján a bérleti jogviszony folytatásárajogosult;

d) a helyiség bérleti díjára vonatkozőan az a|bérlő készfizető kezességet vźĺ||ai, és az
Onkormányzat tu|ajdonában álIó nem lakás cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) <inkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdésében
meghatározottközjegyzőiokirata|áírásźttvál|a|ja;

e) a bérbeadói hozzájáru|ás fe|tétele továbbá, hogy a TNT Group Kft. az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fettételeirő| szóló
35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. s (4) bekezdésében meghatározottközjegyzői
okiratot a döntés kézheméte|ét követő l5 napon beliil benyújtja Bérbeadó részére.

Felelos: polgármester



Határidő: 2015. június 29.

2. felkéri a polgármestert a hatáľozat 1. pontja szerinti módosított bérleti szerzĺ3dés a|áírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 20l5. július 9.

A döntés végrehajtását végzó szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítójének javaslata akozzététe|
módjára: nem indokolt

Budapest, fUl 5 . jtnius 22.

hirdetőtáblán honlapon

/ J /'
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dr. Hencz Adľięnn
ugyosztá|yvezető
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T N ľ G ľ o u p Korlátok FeĺelősségűTáľsaság
,Ĺe[:+36/30/22-99999; f,-mai[ tntg@nm6au'ńlt

Szét,le[J: l I 73 Euíapest Simą utca 33.Ísz,Z.

Ĺeue{zzési cím: 1173 $uďapest fustifecsŔg zfica 74.

Budapest Főváľos Józsefuáľusi OnŁrrrmúnyz*tł
1086 Budapest TelękÍ Ĺászló téľ 1-10'
Piącfeliig-velőj e ľészéľe

Tárgy:
Kéľelem

Kedręs' Piac1.elügyelö l

A TNT Gĺoup Kft. nevére jeg.r.2ęÉ G7; jelű iizletet a cégtink' továbbiď<bzul is bérbe szeľetné adni.
Eióző béľlönk a Kirďrucht Kft. rendkír'iili fęlmonclással fclmondott.

Azza| a kéressel fordulok Ônh<iz. hog.v jogkłiľénél fogva a bérbeadást szíveskedjék tarnogatni és a
miiködési eĺgedél,v kiváltásához is hozzajźxulását kéĺnénk.

Az új béľjönk:

Adószáma: 6707525625|
i\yilvántartási szfuna: 43201 486

Tevékenységi kőľ: Tcj, I'ejtermék, kiskereskedés
Bérl eti ĺtíj : szeĺződés Ĺink szerirrÍi áĺszabással.

A miikcjdésĹlk megkezdésétöl az onkoľmányzat fe|é Íizetenđii dĹitételeket kozvetlenill az úi bćrlő ŕizetné
az eg-vszeĺĺiség, g.vorsaság és átiáthatóság miatt.
Természetesen a TNT Group Kft. rninden ĺá vonatkozó egyéb feladatokat tovźrbbra is vállalja.

Kelt: Budapest.20l5 május i2. ry.ffi ľ ##ľ**ľę"'
!^}'?$ **xíapłs{,. $imí :.:i*:; 33"

.Ad<iseł!m : ĺ ć.44 5s{ĺ''.).? { }
ĺ.lé6$egzehĘĺft:t: Ĺlí.0$-$ŕ.rrs* .
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Tisztelęttel:

Hulea }tiron egyéni vállaIkom



Aláíľási-nrinta Łitelesítés

Aluijľo1t Masztrag ltíándor (sztiietési név: Masz}ag Nándor, hely, iđőJI'
lakcíme:

mint a TNT Group Korłátoit Felelösségii Társaság (székhely:

1 i73 Budapest, Siĺna u. 33. fsz' 2,) ügyvezetöje a céget akként jegyzem, hogy a

cég kézzel vag.n* géppeľ ęlőíľt, előnyomott, r,agy tryomtatott neve alá vagy folé a
nevemet onállóan az alábbiak szeľÍnť íľom:

Alulíľott Dľ. Ruttkay-łíiklian Géza tigyvéd (i 114 Budapest, Kanizsai u. 35. fsz.

2. Budape'1i 1-igyvédi Kamarai nyilvántaĺásĺ száma: 1218i') tanúsítom, hogy a

éenti aiáíľas-mintár t}ĺaszlag Nánđor (sztiletési név: Maszlag Nándor, hely, idő:

anYla neve: lakcíme: l-
aki szemely-azonosságát ale szárnú

SzerÍ}élyi i gazolvany á*,a!, Lakcímĺt ID sz. lakc írnet igazoló hatósági

igazolván;'ávai
alá.

keĺlőképpen ígazolta, előttem saját kezrileg írta

'rÜ
Nyilatkozom, hogý az aiáíľás-nríntä hitelesítést a cěgv á|tozäs.bej egyzés i e|j arás

során |áttam eI elienjegyzéssel' Ezen általam ellenjegyzett a]áíľás-minta a

cégbejegyzési kéľeiem nrel}ékietét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját

kélezŁ Iércsĺtłi okiratot én készítetren: és láttaľr eĺ elienjegyzéssel. Íg-v a jelen

aláíľás-minta megfeletr a cégnyi}vanosságľól, a bíľósági cégeljáľásľóĺ és a
végelszáĺnolásról szólo fałő. ér'i V. törvén'v 9. $.ában íĺ
feiĺéte1eknek.

!},- Íil.j.f kąt at Ę.;;ł,''
l3Í!'ix-i
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A välalkozó szgmé|yes ada!.ai

A vá[ątkozás sfékhe|yg

^ 
Vä|alkozás f6lévéketlységi köre

A váJla|kozás twábbi tevékenységĺ köÍe(i)

A Val|alkozás :e;ePhe|ye(0/fiók..e|epeí)

szüliete|és és ąi köver6 '=!l}natás bcjg|en!éŚé

Tevéken}€ég megsztlnieĺésének beje!entés9

Töľényes képvise'o'hbżcselPkvóképes5éghez kapsqlódó adaiok

(A betét'ąp}

(B betédap)

(c beiéi|ap)

(D beÉdap)

(E beté||ap)

(F betétlap)

{G betét|ap)

(H be'édap)

Nýlvántaíási száfu: fLtr{-T-T]ĐE
Adószám: fElT-tH-n-!f,
staiiszlikaí s.ámje|: tri-T-l-f-rifi-J-ttr1]-r=tr-m
Väijalkozó; igďclváný n-nmÍ.."..]---szás.1: L-]LĹ_.{--j-l lLL; i I

Kóriiik. hoqv leheiôséq szerint Ío|vffiatosan e|len6rizze ą .!gyfé|kapu tářhelyét ą esetlegesen oda tovib5ított
hibáüfine.b'eń íe!sorolt hiányo5sáqok miéĺőbbi oruos|ásą é'dekében!
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Az egyért! vá|alkofái igaolvíĺny igényjése kizá'ó|ag sz3mél}€sen kefdemén},ezhet6

ADATVÁLTozÁs sEJeleľĺĺÉsl łołĺl-łp ecvÉltl vÁlt-łlrcozor nÉszÉnE - roRzslep z.

Az adatÝáltczás beieentési adatlap ÚgyÝáma: EfŁĹjBffi
Az 2datváitozás bejelentési ada..jap beiljásámk dä:umď EEI_ffi_m

Ą ĺěie:eníô ťijlii k!

] le"ĺ fi H"*

.l szeméÍyesen leadän'

] Postai úton jlttaiom .Jisza.r

l Leadni ngm tudom,,mEn il eľJeszetĹ ehu|ajdon;ĺották, vagy megsemilisÜ|t.

( szü:eteiteĺés !ejeĺe!íáse es3tán aínak kezoó iđcpontiáa, ii|ezôieg megszűnés bejelen:ése esetén annak lióoÔntjáĺa szer|éty€sen |eadcm.
va3y postaj útcn ĺuitatom ŕssza.

3. Viiúĺalkczói igeol..'áĺy kiá!|itcá! ] xe,uo ffi *em*eĺem

4. vái|alkozój lgżo|vány poüásátl€eíéiét a aĺäbbiď m|aś kérem

f| rłe9semmisĺil.ł

!,a.aa:váttozrás ľniaĺ

il Ea{tu|ajdonítottá\

Kérjük, hoqy lehetôség szerint folymatosö ellenőrifze ą ügyÍé|kapu tďhelyét u esetlege*n oda tqvábbított
hibaüeąnetben ŕel5orolt hiłányosságok mie|őbbĺ orvoslása éřdekében!

A sikeľesen eĺko|dött beielenĺés, melyet a Koľmiínyzati poÍtáltó| kapott ..ÉÍkeztetési ĺgüolás. b.zonyít, nem ie|enti eÍ"
hogy a beielentett adatokat u eEyéni váJĺalkozói nyilvántařtásba bejegyezték!

A beietentésben Íogtąltak ný|vántařtásbil történő rögzÍtésérôl il iigyíé|kapus tárhe|yre é'k€zetl' járási (fövárosi ker.iléti)
hivata| á|ta| megkoldön igazolás taBúsko.iik'

A Śżj!kě.!ej ýitjl| píe!e!e! 8 l,r'éloý és Fegi,ei k.nąą!Í,iJđd iárásj (!óvÉ,oý ke^!?!) Ńeía]a ú!! H!
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Vá|iaIj(ozó i3aoh/ánřya| řende|kezem
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és a ľJaleÉnteni kĺvánt ada..jáliozás é:rin.,i
ant]ak á'JaľtaÍElnrď, úgy az igazo;vátr,{
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ADATVÁLTozÁs AĐATLAP
A tJe!étiap soĺszámď
Az adatváltozás be:eleĐiési adai|ap Úgyszämč

Az adaťýá|tczás be;eientési adaJar, beadásán.-k oäľume:

A válIa|kozás telephelye(i)tÍiókteĺepe{i)
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- E BETÉTLAP
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FigyeIeń!
ĺľ::jlyj!:ľ 11 ij-t9lephej}łénlÍtókte|epén kÍván.bej€'|entés .' i|lcive engedétyköte|es tevékenységet fo|Ytatnit
ugy @t cstr @ elře vonatkozo beleĺentés thegté|e|ét kł'vetd€n' i||etôle-g a ěngedély birtok'iliilÉyako.rolhadł
Figye|ém!
ÁnEnnyjben ą egyéni vä|alkozónak több te|ephętye {ĺióktelepe) vĐ. a képesítési követelményekre vonďkozóelőírásokat valamennyi telephelyen (ÍiókteIepeir) éruéňyes'!eni k.ett.

Adaŕváĺtozás bejeleDtése ą vá|tozás bekřivetkezését köVetó 15 nąpon be|ĺit kezdeményezhetô!
A bel:lentést 

'n"9e|ózó 
15.na9nál korábbj.idöpol't.ńegje|ö!ése a iíÍ|ap nem.neďefeió kitöilésének minđsüt, mej'.Íót a beje|enió hibaijzeneiĺorf,!áiáiJan kao Vĺszaieizé9 üsvÍéikąouiáb1.9f qÍl9poĺĺetdo|gozó hääségtól. Eb.bcn ą éś.icą ćśa'. äóý .ii, il;ôszáĺalítläiI5leiěłĺżř -.

megíé|eló 5eje|entes ńegtéte|éve| oN,osclható a hiáhyosság. -

Iĺiffiffi$ffiffiffiffiffiffiffiffi[$lľi
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TELEPHELYEKĺF|óKTELEPEK

2. Telepnel}.ifióiíe|ep
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Figyelem!
Amennyiben megszún6 telepheIyén 

'('iókte.|epén) bejelentés.köteles. i||€tve.én.g edélykiĺteIes tevékenységet Ío|}4ątott,
Úgy a te|ephely (Íióktel€P) megszúnését köiei€s beji|enteni a i||etékes hatóságnąk.

oĺÝág kódjď |FzĹim:
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Nvilatkozat

Alułírott, Mach József, mint az Ú1 ľe|eki téri Pĺac vezetője, ezúton
nyilatkozom, hogy a TNT Group Kft (székhelye. 1.173 Budapest, Sima
utca 33.} az Ú1 lelekí téri Piacon |évő G17 számú szo|gá|tató bĺokk,
amely a Budapest Főváros V|||' kertjlet Józsefvárosi Önkormányzat
tuIajdonában |évő ÜzIethe|ységének, nevezett ÖnkormánvzattaI
szemben semmiféle pénzÜgyi tartozása nem á|l fent.

Tisztelettel:

Mach
piac

Budapest, fA3.5. Jtinius ff .
ĺ;flŚ'.ďľ;ć
'J,i.1iv r



f. számű melléklet

BU.DÁPF.Yr FóliłBos vĺIt. KERÜLET i
UJ TELEIqTĚRIPL{,c l

i

--^"-----j

BUDAPEST Bőv,ÁRos vĺtr. KERÜLET
1oz s ľľvÁn o SI oNKoR\,ÍÁlrľyzłr
Gazđátkodiísi Ugyosztály
Dr. Hencz Ađrienn ügyosztáIyve zető fuhöIgy ľészéľe
Tárgy: iŁemeltetői javaslat-Hulea Miĺon _ Gz szolgráltató blokk

Tisztelt Üryosztályvezető Úľhötrry!

Alu}írott iv.íach }ózsef az Ú1 lelel.i téľi Piac vezetője értesítem, hog;v fuĺaszlag Nándoľ
ugyvezető - TNT GroupKft - kérelmet nyúitotť be arra vonatko"äan, hogy a G7 jeitĺ
bérleményéi ďbéľletbe adná Hulea llíron egyéni vállalkozó ľészére.
A tev.ékenvségi kör tej- és tejteľmék kiskereskedelme lenrre.

]víint vezeiő a bérbeadási támogatom, amelyet az alábbjakkď indcrklonr:. Az objekfum hosszú távú, sikeles miíködésének alapvető feltetelą hogy avásárlókat - elsősorban a Józsefvárosi lakosokat - minél szélesebb körű
termékválaszték fogadja a piacon.
}elenleg az objekťumban csak kettő iizletheIyiség áľusít tej. és tejťeľmékei.
Ennek alapján a termékváĺaszték tovább gazJagodna, illet.,e egy_ ü.es
béľleménv megnyitásra kerüĺną szolgáltatna a vásár]ók felé.; Az obiekťumot irányító új menedzsment mindent megtesz azér| hogy ajelenleg nem bérelt vagy nem kiadoťt üziethetyiségekben"q bérlők kezdjenek
el szolgáliatni a vevők ľészére.

Bízorn iizemeltetői javasiatom poziťiv elbírálásábanĺ

Tiszťelette1,

}ózsefvárosi Városiizeiĺelľeiési Szcilgálat
Blrdapest, 2015. .ĺúnius 22'

. |DŐSBĄRÁT &
ONKÜRMÁNYZATffi

\{ach JózseÍ
piacvezető
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