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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e szímár a

Tisztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A Képviselő-testtilet a363/2006 (VIII.1O') szźtműhatátrozatélban döntött arról, hogy továbbra is fenn

kívánja tarÍzni a Teleki téri piacot' Továbbá a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat 9l2007.(il'19.) számtl

Józsefuáros fejlesztéséről szóló önkormányzati ľendelet l. számli mellékletében elhatározta, hogy

áta|akitja a Teleki téri piacot és ahozzátartoző parkot.

A Képviselő-testiilet 50612010. (XII. l5.) szźlműhatározatźnal ideiglenes piac cé|jára helyet jel<ilt ki a
Teleki téri Élehiszer-piac végleges bezárásźłt követő időszakľa - a piac zavarta|an miĺködése

érdekében - azűj piac elkészültéig.

A Képviselő-testület aizĺzoll. (II. l7.) szźműhatározatában elfogadta a Teleki téľi piac pá|yázati

felhívását és a rekonstrukció részletes költségvetését.

A Képviselő-testĺilet a 92120|1. (III.3.) szźtmű határozatttban elfogadta a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt pá|yázati felhívást és a hirdetmény feladási határidejét 2011. március il-re
módosította. A pá|yźzatbontźsra 20||. május 19-én 1300 órakoľ keriilt sor a Józsefuáľosi
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A Yttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stti letnek az e|őterieszté s me stár sv a|ását.



onkormányzat I. emelet 116. sz. helyiségében. Határidőre 1 db pá|yázat kertilt benyújtásra a LIDL
Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságtól. A megajánlott vételáľ összege bruttó 375 000 000 Ft.

A Képviselő-testtĺlet f68/f0|l. (u' l6.) számri hatźrozatźxal eredményesnek nyilvánítotÍa Teleki téri

piac -ingatlanértékesítés című pźńyázati eljárást és a pá|yázat nyertesének a LIDL Magyarország
Keľeskedelmi Betéti Tĺársaságot nyilvánította. Az adásvéte|i szerződés megkĺitésre került.

A Képviselő-testiilet 9f/201l. (n.03.) számú hatźrozatával felállította a Konzultációs testületet és

fe|hata|mana a Teleki térrel kapcsolatos tĺárgyalások lefolýatására. A konzultációs testtilet

fe ladataként határ o zta me g:

. az érvényben |évó szerzódésekjogi és valós helyzetének tisztźnásźú.,

- a jövőbeni célok megismerését, mind az ideiglenes, mind azűj piac esetében,

- a megszüntetési ajánlatok megismeľtetését a helyhasználókkal,

- szándéknyilatkozatok kidolgozását a megállapodásokhoz,

- szerzodések előkészítését az ideiglenes piacratörténő źtko|tozéshez,

- az újonnan kialakítandó piachoz kapcsolódó igényfelmérést, előzetes bérleti díj kiajánlását'

- egsĺeztetések lefolýatásźú az új piacra történő belépési díjról,

- a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság számtlra a szerződésteľvezetek és döntés

előkészítő anyag összeállítását a Stľatégiai Tanácsadó lrodával.

A Konzultációs testület beszámolőja a|apjźn a Képviselő-testület zgIlfo|l. (VII. 07.) számtl

hatźrozatával felhatalmazta a polgármesteľt, hogy a foľgalmi értékbecslésben szereplő összegeknek

megfelelően, de maximum a megállapodás szerinti osszegekig, összesen maximum 89 375 000 FĹig
készítse e|ő a megállapodásokat, touábbá felkérte a polgármestert, hogy a meglévő helyhasználati

szerződésekľe vonatkozó megállapodásokat és aztlj piacratörténő belépésľe vonatkozó szerződéseket
jővźthagyáscéljából terjessze aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé'

2. Konzultációstestületbeszámolója

2.|. He|yzeffelméľés

A Teleki téri Élelmiszer-piac átépítésével kapcsolatosan a KonzultációS testtilet a Képviselő-testĺilet

fe|hata|mazása a|apján a helyhasználati engedéllyel rendelkező 51 helyhasználő (29 fe|építmény

tulajdonos és 22 kizttrőlag helyhasznźiati engedéllyel rendelkezo bér|ő) közül 48 helyhasználóva| (26

felépítmény tulajdonossa| és ff helyhasználati engedéllyel rendelkezó bér|óve|) folyatott |e egyezteto

tárryalásokat. A fennmaradő 3 helyhasználó esetében a szerződések díjhátľalék miatt felmondásľa

kerültek. Mivel a tárgya|ások döntően több fordu|őban zaj|ottak le, ezért a teljes folyamat

összességében köze| f00 tÁrgya|ási időpontot jelentett.

2.2.Ideiglenes piac

2011.augusztus|6-ánaKarácsonySándoru' 1.,aKarácsonySándoru.3.ésaSzerdahelyiu.|7'sz'
a|attta|á|ható egybefiiggő önkormányzati tulajdonú iires telkeken megkezdte műkĺjdését az ideiglenes

élelmiszer-piac. A Konzultációs testület az ideig|enes piaci áľusító helyeket, a piac źúadását

megelőzően - aze|őzetes igénylések összegzése a|apjźn a rendelkezésre álló konténerek adottságainak

figyelembe vételével - nyilviános sorsoláson osztotta fel. Mindezek alapján 30 régi helybérlővel került
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bérleti szerzodés megkötésre az ideiglenes piac miĺködésének időtartamára, a kcivetkező üzletköľökľe:

6 zo|dség-gyümölcs kiskereskedés, 4 hús-hentesáľu kiskerekedés, 5 baromfi kiskereskedés, 4 büfé-

fa|atoző,3 savanýságos, 3 tej-kenyér, pékáru kiskereskedés, 3 vegyes élelmiszer kiskeľeskedés, 2

vegyes iparcikk kiskeľeskedés.

2.3. Felépítmény tulajdonosok helyzete

A 29 felépíÍmény tulajdonos tekintetében 1 kivételével _ aki már a konzultációs folyamat elsó

fźnisäban úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi piacon lévő felépítménye nettó alapterülete nagyságźig

elfogadja az űj piacon belépési díj fizetési kötelezettség nélkĺili cseľehelyiség bérleti lehetőséget -
minden esetben e|v égeztettiik a helyiségek forgalmi értékbecslését.

f2 fe|épitmény tulajdonos esetében kellett figyelembe venni a táľgyalások során a felépítmény

forgalmi értékét, mint a tulajdonos éľtéknovelő beruhazását, aziý piacon a belépési díjjal szembeni

beszámításk ént, vagy az onkormányzat gazdagodása ellenértékének megtérítése jogcímen'

2 fe|épitmény tulajdonos felépítménye ideiglenes használatbavételi engedély a|apján létesült, amely

tarta|mazza az építtetó kráľtalanítási igényének kizźrásźľ, így ők a bérlőkkel źrzonos feltételekkel

köthettek csak az új piacra e|őszerződést. 4 felépítmény tulajdonos jelentős bérleti díj hátľalékot

halmozott fe|, ezért bérleti jogviszonyukat a Konzultációs testtilet javaslďa a|apjźtn a Piacfelüryelőség

felmondta.

A megállapodást igénylő 23 esetbó| 2| fe|építmény tulajdonos helyhasználóval sikerült végleges

megál|apodást kotni.

9 felépítmény tulajdonos legfeljebb a jelenlegi piacon lévő felépítménye nettó alapterülete nagyságáig

azi$ piacon belépési díj fizetési kötelezettség nélküli cserehelyiség béľleti lehetőséget vá|asztott;15

éves határozott idejű bérleti szerződéssel. A 9 felépítmény tulajdonos ŻV onkormányzat birtokába adta

a helyiségeket és bérleti e|ószeĺződés keretében vá||a|ta, hogy a továbbiakban nem nyrijt be egyéb

igénýazOnkormányzatta|szemben(1.śz.melléklet).

12 fe|épitmény tulajdonos méltányolható körülmények miatti eryedi igénye, az onkoľmtnyzat
gazdagodźsa ellenéľtékének megtérítése vonatkozźsźĺban megegyezés szĺiletett, tisszesen 61.356.500,-

Ft (ÁFA nélktil) összegben' Ezen felépítmény tulajdonosok az onkoľmányzat birtokába adták a

helyiségeket és egyezségi megállapodás keretében vállalták, hogy a továbbiakban nem nýjtanak be

egyéb igéný az onkormźlnyzatta| szemben (1. sz. melléklet). A felépítmény tulajdonosok nem

mindegyike alanya az á|ta|źnos forgalmi ađónak, ezért nem minden esetben került sor ÁFA
kifizetéséľe.

l felépítmény tulajdonossal jogfenntaľtásos megegyezés megkötése van folyamatban. A megegyezés

a|apjźn az onkormányzat gazdagodása ellenértékeként az értékbecslésben szereplő 2.845.000.- Ft

összeg kifizetése keľtilt e|fogadásra, a helybérlő 5.200.000.- Ft összegű igényével szemben'

1 felépítmény tulajdonossal _ a Teleki téri nyilvános illemhelyet üzemeltető Fővarosi Csatomźzási

Művek Zrt-ve| - továbbľa is táľryalásokat fo|ýatunk a megfelelő cserehelyiség biztosításáva| történő

megegyezés érdekében. A további tárgyalásokat a Stľatégiai Tanácsadó lroda folytatja le.

2.4. Ú i piaci előszeľződések

Az tĄ piacra vonatkozóan 31 db bérleti előszerződés keľü|t megkötésre a 2. sz. mellékletben szereplő

alapterülät nagyságra, ugyancsak a mellékletben szeľeplő üzletkör szeľinti bontásban.
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2 he|yhasnlźilő e|ózetesen bejelentette részvételi sándékát az t$ piacon, đe cégjogi helyzettik

tisztánat|an, ezért velük nem johetett létre a bérleti előszerződés.

l helyhasználó a konzultációs folyamat során felszámolás alá kerĺilt. A helyhasználati engedélyének

megsziĺnését kĺjvetően egy másik gazdasági társaság jelentkezett a Konzultációs testiiletné| azza|,

hogy a felszámolás alá keľült helyhasználó még korábban énékesítette számttra a felépítményét. Mivel
ez a gazdasági társaság sem korábban, sem pedig a piac bezárásakor nem rendelkezett érvényes

helyhasználati engedéllyel, a Konzultációs testtilet nem talált olyan jogcímet, mely alapján

tárgya|hatott volna vele az iĄ piacra való bekerülés tttrgyában. Az érintett cég feltehetően az

onkormány zathozfog foľdulni kérelmével.

2.5. Egyebek

A konzultációs testület valamennyi' a piacon érintett partnerľel tcjľtént tárgya|ásźlnak részletes
jegyzőkonyve, a nyilatkozatok, és az irattźlrban illetve a Fővárosi Levé|tźrban kig}Ąĺjtt'tt irata a

Stratégiai Tanácsadó Iľodában megtekinthetők.

Az onkormänyzatnak fel kell készülnie a jelen előteľjesztés keľetei köz<jtt meg nem oldódó néhány

vitás helyzetintézésére, esetleges peres eljárásbanazÖnkormányzat perbeli képviseletére'

A konzultációs testiilet elkészíttette az onkormányzat intézkedéseinek jogi hátterét összefoglaló jogi

vé|eméný, ez a dokumentum az onkormányzat érdekeinek védelme miaÍt az Önkoľmányzat

v ezetőjéné| keľült elhelyezésre.

A fent leíľtak alapján az a|thbihatźlrozati javaslatot teľjesztem elfogadásra a T. Képviselo-testiilet elé.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hory

1. elfogadja a Konzultáciĺís testiilet beszámolóját a Teleki téri piac keľeskedőivel
kiitt'tt megállapodásokľól

2. -tekintettel arľan hogy valamennyi kitűzött feladat elvégzésre került . a
Konzultációs testület munkáját beÍejezettnek tekinti és a Konzultációs testiiletet
megszünteti.

Felelős : polgármester

Hatráridő: 201I. december l5.

A dłintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Stratégiai Tanácsadó lroda ,
Budapest, zlt|.december 05. ŕ-.-->. /,

űiakl
polgármester

Törvényespégi ellenýrzé9 :

,ł,, ffiy;a, ?" Dr. Mészźn Erika

a jegyzőt helyettesítő a|j e gy ző



,|. sz. me|léklet

Teleki téri piac megvá|tási helyzete

Régi
sorszám Tevékenység

KT 07.07.
szerint

kifizetendő
összeo

Megállapodás
összeqe

MegáIlapodás
ielleoe

1 1ĺA. borozi 2 875 00r végIeqes

2 33. haszná|aton kívül 6 500 00( véoIeoes

3 34. hÚs-hentesáru kiskereskedés 6 125 00r 3 878 12! véqIeges

4 35. hÚs-hentesáru kiskereskedés 4 911 25( véoIeoes

5 45..4514. büfé fa|atozó végIeges

o 47. dĺszá||at kereskedés 3 500 00( 2 845 00( ioofentartásos

7 49. é|eImiszer veoveskereskedés 2 875 00( 2 875 00C végIeqes

I 50/4. :aromÍi kiskereskedés 2 125 00( c véoIeqes

I 51 :eitermék' pékáru kiskereskedés 2 500 00( c végIeqes

10 5'l/A parcikk iel|eqű vegyes kiskereskedés 2 250 00( véqIeqes
't1 521p.. :eitermék. pékáru kiskereskedés 1 125 00( véoleges
12 54. oaromÍi kiskereskedés véqIeqes

13 541A.. :eitermék. oékáru kiskereskedés végIeges

14 58. rús-hentesáru kis- és naqvkereskedés 20 625 00( 24 375 00( véqIeges

15
36., 52.,
53..59. zöldséq-qvümö|cs kiskereskedés I 750 00( 2 500 00( véqIeoes

16 60. haszná|aton kĺvü| 4 375 00( 3 500 00c véqIeqes

17 60/4. nasználaton kívü| 1 625 00C 1 800 00t végIeges

18 62. italdiszkont 5 000 00c 4 000 00( véqleqes
19 64. haszná|aton kĺvÜ| 2 875 00C 2 875 00( végleges
20 67. borozó 3 375 00C 5 000 00( véoleges
21 69. borozó 3 250 00c 3 925 00( véqIeqes

22 70-71 me|egkonyhás vendég|átó egység 7 125008 1't 000 00( végIeges

23 nvi|vános i||emhe|v 2 500 uur még nincs
öv Jíc UUl' 73 4E'4 37!,
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Az úi Teleki téri piacra k.itött bérleti elÓsze)zodéseK

Régi
sorszám Tevékenvséqi kör

Uj piac
alapterü|et

Im2l Tevékenvséqi kör

Tevékenységi
kör a!apterü|et

{m2)

.1tp.. zoIdséo.ovÜmolcs kiskereskedés 30 hús-hentesáru kiskereskedés 156

2-3-,4-* zö|dséo-qvümolcs kiskereskedés 30 baromfi kiskereskedés 146
5.,6. rÜfé-faIatozó 20 btjfé-ÍaIatozi' |ánqossütő 122

13..404',1 zoIdséo-qVÜmoIcs kĺskereskedés 40 zÖ|dséq-oVümoIcs 430
14-15. savanyusag 20 savanyusag 4Ą

16.* /eoVes ioarcikk kiskereskedés 1U kenvér-oékäru oo
zu-21 raromfi kiskereskedés 20 VeoVes é|eImiszer kiskereskedés v9

zz. <enyér-pékáru 2í) VeoVes ioarcikk kiskereskedés 3Ą

zó., zc-zo caromfi kiskereskedés 30 apterulet osszesen: I 097

24. ángossütő 12
27-24. baromfi kiskereskedés 20

2? zö|dséo-ovümÖ|cs kiskereskedés 40
33. büfé-faIatozó 30
34. hÚs-hentesáru kiskereskedés 30
35 hús-hentesáru kiskereskedés 30

36., 52., 53.,
59. ZoIdséo-ovümcilcs kiskereskedés 171
37. zoIdséo-oVümölcs kiskereskedés 15
3ö. baromfi kiskereskedés 16

zö|dséo-ovümö|cs kiskereskedés 24
42. zö|dséo-ovümö|cs kiskereskedés 20
ł3' savanvÚsáq 24
44. zö|dség-gyü mö|cs kiskereskedés 20

45..45tA' hús-hentesáru kiskereskedés 30
45.,45t4. büfé-faIatozi 40

46. hús-hentesáru kiskereskedés 30
5U/4, baromfi kiskereskedés 20
51 vegyes' é|e|miszer kiskereskedés 20

51/4. ýeoves ioarcikk kiskereskedés 24
52t4. Kenver-peKaru 30
54. hús-hentesáru kiskereskedés 2A

54tA.. kenvér-pékáru 16
55..80. zoIdséo-ovümoIcs kiskereskedés 40
57.,62. baromÍi kiskereskedés 40
5ĺ.,62' bÜfé-faIatozó 20

61 Veoves é|e|miszer kiskereskedés 59
lö. Vegyes éle|miszer kĺskereskedés zo

A|aoterület Összesen: 'tu9/

2. sz' me||ék|et

A "-gal je|Ö|t he|yhasználók cégjogi he|yzete nem rendezett , ezéĺt a bér|eti e|őszezdősek még nem kerü|tek megkÖtésre
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