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A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gađás ah o z e gy szeru szav azattobb sé g szfü s é ge s.

Melléklet:
1. kérelem
2. uzemeLtetői j avaslat

Tĺsztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormáĺyzat és a Terľo-Green Keľeskedelmi
és Szolgáltató Bt. (cégsegyzékszĺím:01 06 780438, székhely: 1086 Budapest, Teleki Lźsz|ó
tér 3. Hl. ép.) 20|4. ápľilis 30-'ĺn béľleti szeruodést kötött azu; Teleki téľi Piac 24 fiŕ
alapteľülehí H1 jelű tizlethelyiségének vonatkozásában a Képviselő-testület 4612014. (III.05.)
szźnru hatźr ozatźnak alapj án.

A Terro-Green Keľeskedelmi és Szolgáltató Bt. 2016. május 12. napjźn kéľelmet nyújtott be
(1. számú melléklet) az onkormźnyzathoz, mely szerint a Hl jelű iizlethelyiség jelenlegi,
élelmiszer jellegii vegyes kiskereskedés üzletköľét zöldség-gyiimölcs termékk<ir árusításával
l<lvźľrja bővíteni.

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a 38812014. (IV.17.) szětm.ú' hatźlrozatáva|
korábban máĺ hozzájéru|t a zĺildség-gyĹimölcs üzletköľ vegyes kereskedés üzletkörre történő
módosításához.

A Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt., mínt a piac üzemeltetője nem javasolja a
tevékenység zcildség-gytimölcs termékkĺjľel t<irténő bővítésének engedélyezé,sét (2. sz.
melléklet), tekintettel arľa, hogy kérelmező korábban egészségügyi á|Iapotára hivatkozva
kérte az üzletkör vegyes keľeskedés termékktiĺre töľténő módosítását. Továbbá a piac
teriiletén jelenleg 9 bérleményben aľusítanak zöldség-gyĹimölcscit, valamint 20 fő havi díjas
őstermelő is jelen van a piacon, akik szintén z<ildség-gyiimtilcs aľusítást folytatnak.

Fentiekľe tekintettel a Gazđá|kodási Ügyosztá|y nemjavasolja a Terľo-Gręen Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. termékkör bővítésľe iranyuló kérelmének jővźhagyását.

il. A beterjesztés Índoka

A kérelemben foglaltakkalkapcsolatban a dĺjntés meghozataláraaTisztelt Bizottság jogosult.

ilI. A diintés célja' pénzůigyi hatása

A d<jntés cé|ja a Hl jelű iizlethelyiségben a tevékenységi köľ bővítésével kapcsolatos béľlői
kérelem elbíľálása.

A döntésnek onkoľmányzatot érintő pénzugyi hatása nincs.
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ľ. Jogszabályi ktiľnyezet

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe a fennálló hatályos Bérleti Szerződés,
valamint az onkoľmányzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjźna szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI.20.) önkormányzati renđelet 19. $ (2)

bekęzdésén alapul.

MindezekaIapjankéremazalábbihatźnozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<!nt, hogy nem jźtru|hozzáaz Ú3 Teleki téri
Piacon talźtIhatő Hl jelrĺ iizlethelyiségre vonatkozó teľmékkör bővítéséhez a Teľľo-Gľeen
Kereskedelmi és Szolgá|tatő Bt. részére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f0I6. május 30.

A döntés vé grehaj tás źft v égzó szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles köľét éľintő dĺjntések esetén az eIőterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe|módjaľa: nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20I 6. mźĄus 24. ^4\n Q|ľLÜ,}y-ř Ú,\c'.. ĺ\
dr. Galambos Eszter
ugyosztźůyvezető

KÉszÍľeľrn : Ge.zn,ł.l.KoDÁSI ÜcyoszrÁly
LpÍnr'q.: LeNove'y JózsBp ÜoynĺrÉzo

PÉNzÜcyl FEDEZETETNEM IGÉNYEL' IGAZoLÁSr c.-:-.

JoclroNrRou-: lriJr-\

EllBNonlzľp:

,h.,-Qobľ-q*?
DR. MÉSZÁRERIKA

ALIEGYZÓ

BľľBRĺľszrÉsRp ALKALMAS :

2Ü16 l'{AJ 2 4.

JOVAHAGYTA:

7t1[ t'{,Á.J 3 Ą

DINA
JEGYZO ł vÁnosc,q.zoĺtrooĺsI És pÉNzÜGYI BIZoTTs,ą,c eI.Norp

:

J"j



1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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Józseŕvárosi onkorrrrínyzat
Gazd;ílkodási éa Üzemeltetési ÜgyosztiíIy
Dĺ Gálambos Eszter ügyosztiílyvezeĺő liłhtilgy részéľe
Táľgy: üzemeltetői iavaslat

Tisxelt Ug5.osztií.tyvezető Úrhölry!

AIuIíľott Mach }ózseÍ' az Ú] ľeleki Téri Piac l'ezetője iavaslom, ho8y a H/1 ietű iiztethelyiség,
béľlő Teľro-Green Keĺeskedelmi és Szolgáltató. Bt' (székh€I}': H-rosĺ nud.p*t, Népszínház
utca 20. Cégjeg;zékszám: 01-0Ĺ780438; Adószám: 22563239-f-42; xépvĺselĺ: Dobos Róbeĺt
Ferenc vezető tiszŁségviselő} ľeszéľe ne engedély ezzék az üzletkör bővítést zóldség-gy'iimdlcs
arusltasra!

Javasiatomat az alábbiakkal inđoklonr:
. Ne\,ezett bérlő egészségügyi állapotára hivatkozással már korábban kérte. hogy

zöldség.g,vümölcs áľusíŁís heiyett élelmiszeľ jellegri vegyes kiskereskedés üzletköľt
folytathasson. Kéľelmére az üz|etkôľ változáshoz 3881201,4. (IV.i7) a
Váľosgazdálkodási és l,énzügyi Bizottság hozzájárulását adta.

ł A Íil7 ielri szo|gáltató egységben a zöidsét-gyümölcs árusíüísa kizźu.ólag az
iiżetheýiség leválasztiísával va]ósulhatna meg. Aĺnennfben a tulajdonosi bizottság
engedélyezi a lel,áIasztást, feltételezhetą hogy a piacon miíködő béľlők magas
arán}'ban kezdeményezni fogják tevékenvségeik bővÍiését es berleményeik
leválasztását, esetleges albérleti jogvíszolĺy létesĺtéséhez!

r Pol8ármesteĺi dönlés alapjein, 2015. fanuár 29. időpontban, a H11 iizlethelyisegből 3
négyzetméteľ teĺüIet már albéľleti jogr'iszonyba keľült, zi;ldség-gyLlmolcs'
értékesítéséľe!

l Jeieĺleg az Ú1 ľeleki téĺ Piacon 9 béĺ|eménybm áľuinak zöldsé8-8Ď,.űmölcsöł és 20 ŕő
havĺdíjas ősteľmeiő van jelen az objekťumban, akÍ zöldség.$'tirnölcs árusítással
foglalkozik

Vélemény.em szeľint - helyettes vezető munkaüírsaimma} e8yeftetve - a jövőben tilzaró|ag
csak olyan szolgáltatási prďit jelenjen mé8 az objektrrm terü]eién, amely ielenleg nem
talďhato, mint példáui: kisáilat eledel.Íelszereiés; cipőiavítás, gavfuozás, kulcsmásolás,
é|ezes, bé|yegző készítés; postai tevékmység egyetemes kötelezettséggel, iparcil.d< je]legĺí
bolti vegyes kiskereskedelem.

Bízom.;.avaslatoľn pozitív elbírálásában!

Budapest, 2016' Má;.us 12.

Mach JózseÍ
Piac'"'ezető

Jôĺsefvárosi Gazdá|kodási KiizPon! zrl. . Ú1 Tetek' .éri Piac és Teffuelói Píacok
| ł86 guděpell, Teĺeki l'árzló téf 3' . Ěraiĺ: p;a<@jgk,5u
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