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A donté s e lfo gadásrĺh oz e gy szeru szav azai1obb s é g szfü sé ge s.

Mellékletek: 3 db

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkoľmtnyzat)
és Járomi János Attiláné egyéni vát||a|koző (székhely: 1.086 Budapest, TELEKI TÉRI PIAC 1

35L23l1'L.; nyilvántartási szám: II2790L0; adőszźtm: 6468]7L7-2-42, a továbbiakban: Bérlő)
között a Budapest VIII. kerület,351^23lII hrsz. alatt kialakított, a természetben azÚ1Teleki
téri Piacon talá|hatő, N3 jeIzésí,20 ÍIŕ alapterületti, ĺlnkoľmányzati tulajdonban lévő' nem

lakás céljára szolgáiő helyiség (a továbbiakban: Béľlemény) vonatkozásáhan,2014. március

14. napjan kelt béľleti szerződéssel bérleti jogviszony jött létre. A béľleti jogviszony határo-

zottideju,2029. marcius 14. napjáigtaľt a vonatkoző szerzőďés alapjrĺn.

Bérlő 2017. augusztus 23. napi keltezéstĺ kéĺelmet (I. szómú melléklet) nyújtott be a József-

váľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-néI, melyben a Béľlemény váilralkozása szé|rhelyeként tör-

ténőbejegyzéséhezszĹikségestulajdonosihozzájźru|źlsmegadásátkezdeményezte.

Az egyéniváIla|kozők hivatalos nyilvántartása szeľint 2017. augusztus 1. napjától kezdve a

1086 Budapest, TELEKI ľÉnĺ PIAC I3512311'1'. szátmvan bejegyezveBér|ő székhelyeként.

Bérlő tájékoztatása alapján székhelye megvźůtoztatásátt a Koľmányablak ügyfélkapuján ke-

reszttil, elektronikus úton intézte vźitozésbejelentési űrlap benyújtásával. Bérlő áLta| egyéb

dokumentum nem került benyújtásra az ügyfélkapun keľesztül.

Béľlőt Buđapest Fővaľos Koľmanyhivata|źnak VIII. Keľiileti Hivatala a 2017. augusztus 15.

napján kelt levelében (2, szómú melléklet) kérte, hogy nyújtsabe részére azt a székhely nyi-
|atkozatot, melyben a tulajdonos hozzájátruIását adta az egyéni váÄ|a|kozó miÍkĺjdéséhez az
adott székhelyen (1086 Budapest, TELEKI ľÉru PIAC 1' 35I231LI).

Annak éľdekében, hogy Bérlő vállalkozása székhelyeként az á|tala bérelt iizlethelyiséget jog-

szeriĺen használhassa, szükséges a tulajdonos onkoľm ányzat hozzájáru|ása.

A piacokľól szóló 6lf01,4. (III.06.) önkoľmányzati ľendelet 7. $ (2)bekezdése értelmében az

tizlethelyiség székhelyként tĺjrténő bejelentéséhez szfüséges tulajdonosi hozzáĄárulást a Yá-
rosgazdálkodási és P érungyi Bizottság adja meg.
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Fentiekben foglaltak a|apjänjavasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá abér|ő Iźy
romi János Attiláné egyéni vtú|a|koző székhelyhasznźiatához azĺJiTe|eki téri Piacon találha-
to, N3 jelzésű, 20 m2 alapterületű, önkormányzatituIajdonban lévő, nem lakás céljára szol-
gáló helyiség tekintetében.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstőłgyćlban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺjrc.

uI. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A dontés célja tulajdonosi hozzájáru|źts megadása a bérlő ľészére az v1Teleki téri Piacon
ta|á|hatő N3 je|u üzlethelyiség székhelyként töľténőhasznźtlatatćrgyában.

A döntés pénzigyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének a piacok-
ról szóló 612014. (III.06.) ĺinkormányzati ľendelete 7. $ (2) bekezdése értelméb en az iz|ethe-
lyiség székhelyként történő bejelentéséhez sztikséges tulajdonosihozzźtjárulást aYárosgaz-
dálkodási és Pénzügý Bizottság adja meg.

Az egyéĺi vállalkozórő| és az egyéni cégről sző|ő 2009. évi CXV. tĺiľvény 16. $ (6) bekezdé-
se alapján az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet,

amely az egyéni vá|Ia|koző tulajdonát képezi, vagy amelynek haszná|atáta az egyéni vá||a!-

koző egyébként j ogosult.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Bizottságot az a|ábbihatározatijavaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) megadja a Budapest VIII. kerület,35123111 hľsz. alatt kialakitott, a természetben azÚi
Teleki téri Piacon ta|á|hatő, N3 jelzésu, 20 mf alapteľületű, ĺinkormányzati tu|ajdonban

lévő, nem lakás céljára szo|gźiő helyiség székhelyként töľténő használathoz szükséges
tulajdonosi hozzájáruLást bérlő Jáľomi János Attiláné egyéni vźů|a|koző (székhely: 1086

Budapest, Teleki téľ. Piac 1 35123111'; nýlvántartási szám: 11279010; adoszám:
64687717-2-42, a továbbiakban: Bérlő) részére a bérleti szerződés megszűnésének
időtaľtamáig azzal, hogy a béľleti jogviszony megszűnése esetén Járomi János Attiláné
egyéni vá||a|koző haladéktalanul intézkedik a székhely törléséről.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt., Úi releti téľi Piac és Termelői Piacok
piacvezetóje
Hatáľidő: 2017 . szeptember l l.

2) felkéľi a polgármesteľt a határozat mellékletét képezo, székhelyhaszná|atra jogosító nyilat-
kozat Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat képviseletében tĺjľténő
kiadására Jaromi János Attiláné egyéni vállalkozó bérlő részére, illetve a vonatkozó béľleti
szer zo dés módo sítás a|áir ásttr a.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2017 . szeptembeľ l l.



A döntés végrehajtástú végzł| szervezeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj
Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok Diviziő.

A lakosság szélęs körét érintő d<jntések esetén az e|otegesńés előkészítojének javaslata a

kozzététe| módjara: nem indokolt honlapon

Budapest, 2017 . szeptember 5.

Mach József
piacvezeto
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Járomi János Attiláné egyéni vá||a|koző
1086 Budapest, Teleki téľi Piac 135123t1|'.

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Ú1 ľelelĺĺ téľi Piac és Teľmelőĺ Piacok
1086 Budapest, Telekĺ Lászlrő téľ 1.

Mach József piacvezető úľ ľészéľe

Alulíľott Járomi János Attilĺĺné egyéni vźi|a|koző (székhely: 1086 Budapest, Teleki téri Piac l
35|223111.; nyilvrĺntaľtási szźlm: It2790t0; adőszźtm:64687717-2-42\ azza| a

kéľelemmel

fordulok Tisztelt Piacvezető trhoz, hogy az źůta|am bérelt, A/3 jelű iizlethelyiségnek a
vĺíllalkozasom székhelyeként történő bejegyzéséhez szfüséges tulajdonosi hozzájźru|źls
kiadását kezdeményezze a tulajdonos Budapest Fővĺáĺos VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkormányzatná|.

Budapest, 2017. augusztus 23.

Kĺjzreműködését előre is megktiszönve,

Tisztelettel:
"jÁľ}fiłĺ Jń#ćÜgř{t

váocľĺ. saľcĺ-, .ĺt Klskcĺeolęď-ďc -iĺ
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20,17.08. ?3. oPTEN Kft' > Cégkivonat2o17. 08.23-i hatá||ya|

Nem Y

Járomi János Atti|áné
(1086 Budapest, TELEK|TÉRl PlAc ĺ 351 zsil{.lAdósám:u687717.242

Cógkivonat 20ĺ 7.08.23..i időá||apotban

ÁlľłlÁtĺos ADAToK

Azonosító: 197175966
Az opten á|ta| generált egyedi azonosító!

Cégforma: Egyéni vál|alkozók

A|aku|ás dátuma: 2006.04.28,

A cÉG ELNEVEZÉSE

Járomi János Atti|áné

Hatályos: 2006.05,1 8. -''.

A cÉG SZÉKHELYE

Hatályos: 201 7.08,01. -''.
A cÉG TELEPHELYE(D

1086 BUDAPEST 8.ke1 TELEK| TÉR| P|Ac 1. 35123t11 '
Hatályos: 201 4.04'01. - .'.

A TÁRsAsÁG| szERzóDÉs (ALAPsZABÁLY ALAPĺTo oK|RAT, LÉTESĺTó oKlRAT) KELTE
2006.04.28.

Hatályos: 2006.04.28. - .'.

A cÉG TEVÉKENYSÉeI xÖns1D

47 22. 08 Hús-, húsáru kiskereskede|me (Főtevékenység)

Hatályos: 2008,07.20. - .'.

A cÉGJ EGYzÉsne .loeosulT(AK) ADATAI

JáromiJános Attiláné í086 BudaDest. TELEK!TÉR! P|Ac í 35123/11.

Hatályos: 201 7.08'01. - ...

A cÉG sTATlszTlKA| SZ\MJELE

646877174722_231_01

13

20

https:/iwwwopten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/o197í 75966?onIy-seIected=



.ĺ' 2017. 08. ?3. .
OPTEN Kft. > Cégkivonat2o17. 08.23-i hatá|lva|

Hatályos: 2017'08.01' - ..'

2í AcÉGADlszÁMA
64687717-242

Hatályos: 2006,04'28. . ...

Adatok egyéb forrásból:
Átlapot: Műkodő
Adószám:64687717
Visett név: JÁRoM|JÁNos ATTILÁNÉ
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2006.04'28
Nyi lvá nta rtási szá m :,|1 27 g0,| 0

Székhely:1086 BUDAPEST 8.ker TELEK| TÉR| P|Ac 1 35123t11.
Egyéb tevékenységek:

47 1101 Vegyes.kiskereskede|em é|elmiszer jel|egget, élelmiszer diszkont
472201 Egyéb húsáru-kiskereskede|em
47 2202 Vadhús kiskereskedelem
472301 Hal-kiskereskedelem m.n.s.
47 240,| Kenyér-, pékáru-kiskereskede|em m.n.s.
47 2901 Egyéb éle|miszer-kiskereskede|em m. n.s.
47 2904 Tojás, zsiradék kĺskereskedelem
478101 É]elmiszer, a|koho|mentes ital piaci kiskereskede|me
479901 Egyéb nem bo|ti kiskereskedelem
Affiualizálás dátuma: 201 7.08. 1 5.

Gazdá|kodási forma: Egyéni vá||alkozó '
A fenti adatok nyi|vántartása nem a cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a cégközliinyben
megjelent hivata|os adatokat tańalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásbólszármazó

hivatalos és gyűjttitt információk láthatók.

Lekérdezés időpontia: 2017.08.23 13=27

Utolsó feldolgozott Gégktiz|öny megjelenési dátuma 
= 

2017 .08.22.
Adatbázis utolsó aktualizáIási dátuma: 2017 .08.23 12.40

oPTEN KÍt.o

a
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https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0í 97.t 75966?onIy-seIected=
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Andal:2 I 2
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NYILATKOZAT

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.

63-67., adősztĺma: 15735715-2-42) aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága .J20I7
(x.1 1.) számú határozata a|apján

hozzájárulását adja

abhoz, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat kizárólagos
tulajdonában á||o, 35123/11 hrsz. alatt nyilvántartott, 20 m2 alapteľĹiletű, természetben a

Budapest VIII. keľületo Teleki Lásztő téľ 1.3. szálm a|att ta|á|hato Ú1 ľeleľĺ téľĺ Piac A/3
jelű, nem lakás céljára szo|gźńő helyiségre vonatkozóan Jáľomĺ János Attĺláné egyénĺ
vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Teleki téri Piac 135l23l|l.; nýlván1'artási szám..

|I279O1,O; adősztml:64687717-2-42) az onkormźĺnyzatta| kötött béľleti szerződés a|apjźn, a
bérleti jogviszony idĺĺtartama alatt, székhelyet létesítsen, azt hivatalos iľataiban megjelölje,
valamint a székhely szerint illetékes Kormanyhivatalnál és hatóságo|ná| azt bejelentse.

Jáľomi János Attiláné egyénĺ vállalkozó azingat|an felett fulajdonosi, illetve egyéb vagyoni
jogokat nem gyakorolhat.

A székhelyhaszĺá|atjogcíme: Járomi János Attilané 2014. március 14. napjtn kelt, hatáľozott
idejű béľleti szerzodése.

Budapest, 2017 . szeptembeľ .....

dľ. Kocsis Máté
Polgármester

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormánvzat
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