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A napirendet nyilvános ülésen kell trárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh o z e gy szerll szav azattöbb sé g sziiks é ge s.
Melléklet:
1. kérelem
2. uzeme|tetői j avas lat
3 . r ész|eďlzetési kéľelem
4. cégkivonat

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Honest-Team Bt. 2014. május 9' napjźúő| bér|ője a H2-es üzlethelyiségnek (a továbbiakban: Béľlő).
A Bérlő 2015. december l8. napján kérelmet nýjtott be a Budapest Főváros VIII' keľülęt Józsefuárosi
Polgáľmesteri Hivatalhoz, me|y szerint a Hf je|u Ĺizlethelyiségben folýatott ,,zöldség-gyümölcs
kiskereskedés'' ĺ.izletkörét ,,vegyeskereskedés'' üzletkörre kívánja módosítani és ehhez kéri az
onkormány zat jőv áhagyását ( 1' számű melléklet).
A tevékenységi kör módosításáva| aIŁ jelű iizlethelyiség béľleti díja 1.300 Ftlhő/mf-rő| f'5O0
Ft/hő/m.-re módosul. A béľleti díj emelkedése miatt Béľlőnek további óvadék fizetési kötelezettsége
keletkezik, amelynek összege l08.000 Ft + ÁFA.
A Bérlő 2016. januźr 11. napján kérelmet nylljtott be a további óvadék fizetési kötelezettségének 6
havi részletekben történő teljesítése tźľgyźhan (3. számú melléklet).
A H2 jelű iz|et azÚ3 ľeleti téri piac egyéb élelmiszer, zöldség-gyümölcs, veryes iparcikk szo|gźitatő
blokkjában ta|tL|hatő, ahol jelenleg tiz iiz|ethelyiségben folyik zö|dség-gytimölcs árusítás és húsz,
rendszeresen a piacon arusító őstermelő is árul zöldséget, gyümölcsöt. AzÍiz|etkör módosításáva| a
vásárlók részérę nyújtott teľmékskála szélesebbé vźńna, igy a piac üzemeltetője javasolja (f . számtt
melléklet) a tevékenység ,,vegyeskeľeskedés (héLztartźLsi vegyi áru)'' üzletköľľe történő módosítás
engedélyezését.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a T. Bizottságnak, hogy járuljon hozzá a Honest-Team Bt. üzletkör
módosításához, val'amint a további óvadék fizętési kö,telezettségének 6 havi részletekben töľténő
teljesítéséhezazza|, hogy a módosított szerződés a|áírtsánakfeltétele aze|só óvadék részlet befizetése.

II. A beterjesztés indoka
A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|áraaTiszte|t Bizottság jogosult'

Iu. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A dontés cé|ja a H2 je|(i üzlethelyiség üzletköľének módosítása' valamint a további óvadék fizetési
kĺjtelezettségének 6 havi részletekben történő teljesítésének engedélyezése.

A dcjntésnek bevételt érintő pénztigyi hatása van' ugyanis az üzletkör módosítással a bér|eti díj
75.000,- Ft/hó + Ára 1z.soo Ft x 30 m'; osszegľe emelkedik.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatáskĺire a fennálló hatályos Béľleti Szerződés 9. pontja, valamint a piacokľól szóló
6/2014. (III.06.) önkormányzati ľendelet 3.$ (3) bekezdésén a 7.$ (1) bekezdésén és a257120|5.
(XII.03') számű képviselő-testi'ileti határozat 6. pondán alapul.
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Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013 (vI.20.) önkormányzati rendelet 1a. $ (aa) bekezdése értelmében: ,,A hatáskorrel
rendelkező bizottsóg az egy évnél hosszabb időre katatt hatarozott idejű vagł határozatlan idejii
szerződéselcrlél jogosult a (2) és (7) bekezdés szerinti óvadék megĺizetését legfeljebb 6 havi ľészletben
engedéIyezni. Az első részletet a bérleti szeľződés megkötéséig kell megftzetni, a többi részletet a
tárg,lhó I 0. napjáig.,,

Mindezeka|apjźłnkéľemaza|átbbihatátrozati javaslatelfogadását.

Hatáľozatijavas|at

lf0|6, (I.18'). szátmű Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság űgy dtint' hogy

1. hozzájttru| a Honest-Team Bt. H2 je|u üzlethelyiségben folýatott tevékenységi körének ,,zöldség-
gytimĺĺlcs kiskereskedés'' üzletkörről ,,vegyeskeľeskedés'' üzletkörre történő módosításahoz és a
további óvadék fizetési kötelezettségének 6 havi részletekben töľténő teljesítéséhez azza| a
feltétellel, hogy a módosított szerződés a|źirásának feltétele az e|so óvadék ľészlet befizetése.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. januźtr 18'

f . felkéri a polgármestert ahatźrozat I, pontja szerinti módosított bérleti szęrzódés a|źnrásźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. januttr 29.

A döntés végrehajtását végző szervęzeti eg;ĺség: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjénekjavaslata akłĺZaététe|
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. január I|. L Ŕdpfukz\
dr. HMcz Adrienn ^
ügyosztályv ezető #

KÉszÍľpľľp : GazoĺĺKoDÁSI ÜcyoszrÁly
LEÍRľĺ.: Lpľovĺ,y Józspp GezoÁrrooÁsI Ücyos ZT 

^LyPÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS :

Dn. MÉszÁnERIKA ,!i|
N-TEGYZO

BETERJEsZTÉsnp el-reĺ-ues :

DANADA-RIMÁN EDrNA
JEGyZÓ

Tanros rÁvolrÉľÉBpN

{*-?
,/ A VÁRoSGAZDÁLK



|. száműmelléklet

Bt}ĐÁPEsT ľll,anos !'III. KERÜLET
.rizsprvÁąosl ÖľxonrĺÁx yzĺľ
cłzoÁlxo}Ásl ÜGYoszrÁlv
dľ. Kecskemótĺ László ügyosztályvezető-helyettes űr reszére

Táľgy: kérelem

Tisztelt dr. Kecskeméti LászIó Ur!

E*esítem, hogy,. 2015. Decembeĺ 31. hatallyal az Ú; Teleki
egységébeł a béľbeadás megszíinik a bérló Honest Team Bt.
részéről.

téń Piac H2 jelťl szolgáltató
i 14ó Buđapest. Róna Park ó.

Kéľ9ĺr, -hog1" engedélyezzék reszemľe, lrog-v 20i6. .}anuar 01. időponĺtól kezdődően az
álĺalam bérc|t Hf .ielĺi he]yiségbęn vęgyes iparcikk teľrnékkĺjľľe vońa$ĺozó keĺeskedelrnet
végezhcssekl

\ĺáľon: pozitÍv válaszukat!

ilr -, ' .. 'uovoztenel,

.,ŕ:ż ł" 1;::'.?

Bodoľ Ivĺihály
Ugyvezetó
Honęst Team Bt'

Budapest, 20i5. Decenrbeľ 17

ř.ifs.ĺłRĺ ŕ1}'ŕA&ł.
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2. szárńmelléklet
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Gĺzĺiá}k*dási Üľľosľ:tiíly
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3. sz. melléklet

HoNEsT TEAM BETÉTI TÁRsAsÁe
H-t142 BUDAPEST, Rotĺł paRr s.

ł oószÁĺrĺ : zo1? 67 zg-242

BUI}APEsT rovÁnosvm. xpnťĺr,nľ ,

ĺ ĺlzsľ r.vÁRosl ÖNKoR}ĺrĹNYzAT
c.ł.zoÁr-xouÁsr ÜcyoszľÁĺ,v
Dľ. Galambos Eszteľ osztályvezető-helyettes rírhłilry ľészéľe

Tisztelt Üryosztályvezető.helyettes ÚľhöIry!

Alulíĺott Bodor Mifuíly a Honest Team Bt. (Szěkhety: 1 142 Budapest, Róna paĺk 6. Adószím:
20I.16723-2-42) képviselője azal akéľelemmęl fordutok onnoż hog,r,. a H.z.ietĺ bérlemény
óvadék kii]önbségének összegét - 108'000 Ft + fgu - 6 haví ľészletÍiiétessel tě.íth.,..o, *.g
azOnök ľészére!

Kérem továbbá' hog.v a koníbban béľelt K4 jelii bérlemény óvadékát az alábbi vĺĺtlalkozói
bankszámla számomľa vi ss zauta]rw szíve skedĺ enek :

Budapest Baĺk - 1 0101016-72374900-0 I 004b05

Bízom kéľe]meiĺn pozitív elbíľĺilĺísában!

Tiszteleĺiel,

ĺ]l
i?,*:śet uŁ.*'ži:|!,

Bodor Mihály
Honest Team Bt.

Budapesl 2016. Januar I l.
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4. szám,Ú melléklet
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