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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testülęt a 46/2014. (In. 05.) szélmu hatéttozatźnak 1. pontjában elfogadta a
29Ilf0II. (V[.07.) számi hatáĺozat 2-3. pontjźnak módosítźsait a Teleki téľi piacon
ťĺzetenđó bérleti díjaktal kapcsolatban, valamint megalkotta a piacokĺól szóló 612014. (xI.
06. ) ĺinkoľm źny zati rendeletet.

Ezt követően a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 31612014. (III.24.) szźtmil
hattrozatáva| a fentebb hivatkozott képviselő-testületi határozatot a 66120|2. (XII.13.)
önkoľmányzati rendelet 17. $ (2) bekezdésében biztosított átrvházott hatáskörében
módosította.

A Képviselő-testĹilet 6212014. (IV. 23.) szźtmuhatáĺozatának 7. pontjában döntĺjtt aľľól, hogy
az ideig|enes Telęki téri piac helyén vásarlói paľkoló kerüljön kialakításra.

il. A beterjesztés indoka

A piacokľól szóló 6120|4. (III. 06.) önkormányzati reĺđe|et 11. $ (l) bekezdése kimondja,
hogy ,,(l) Tilos a piac egész területén és a piac területének bármeĺy pontjától 200 méter
tóvolságon beltłl a kozteľületen palackozott és kiméľt szeszesitalt árusítani és fogyasztani. Az
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti i'ilés időpontj a:2014. jtnius 11.

Táľgy: Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára.

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazattöbbség
szükséges.
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BprBRĺpszľÉsRE erralves :

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javas|at a bizottság számára: A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a



erre irányuló felszólítĺist a bérlők karcĺesek az üzletben, és az üzlet kirakntában, vagł ajtaján
jól lótható helyre kifiiggeszteni.',. A (2) bekezdés szeľint ,,(2) A szeszesital órusítási tilalom
alól kivéteĺ nem adható.,' A 4612014. (III. 05.) számú hatźnozat aIapjźlĺ a ,,Máshol fel nem
sorolt termékek''-et ĺíľusító üzletek bérleti díja 15.000 Ftlm'ĺhő.

Ez abérlęti díj 201l-ben a SZesZes ital aľusítás visszaszorítása miatt kertilt meghatározásra,
azonban a piacokľól szőIő 612014. (III. 06.) önkoľmźnyzatí rendelet 11. $-a maľ rendelkezik a
szcszcsital ĺírusítás tilalmaľól, így a mcgóllopított béľleti díj a piao teljes könĺ kihasználtsága
és a forgalmazotttermékek, nýjtott szolgá|tatások bővítése éľdekében _ módosítható.

A ,,Máshol fel nem sorolt teľmékek''-et arusító üzletek bérleti díjának csökkentése lehetővé
tęszi ahelyiség bérbeadását' ezért a terv ezett bevétęlek telj esülhetnek.

ĺz uj Teleki téri piacho z kozel eső és az első őrttban ingyen hasznáIhatő parkoló várhatóan
megnöveli a píacr a láto gatók számát'

ilI. Tényállásĺ adatok

1. Képviselő.testületi határozat mĺódosítása

A piac nyitása óta több gazdasági taľsaság is megkereste a Józsefuárosi Közterület-feltigyelet
és Váľosiizemeltetési Szolgálatot (a továbbiakban JKfVSZ) és a Polgármesteri Hivatalt a
46lf0|4. (III. 05.) száműhatározatban megjelölt ,,Máshol fel nem sorolt termékek'' kĺjrének
forgaLmazása éľdekében, illetve azzal igénnyel, hogy |ottőzőt szeretnének kialakítani.
Megkereséseikkel egyidejűleg jelezték, hogy magasnak talá|ják a nettó 15.000 FtJfiŕlhő
bérleti díjat.

2. Parkolás

A Képviselő-testĹilet a 16812013. (V.08.) szźlmű hatźrozatában đöntött arľól, hogy a
Szerdahelyi utca 9. szám alatti telekingatlant vásĺáľlói parkolóként, valamint a Karácsony
Sandor u. 29. szám a|attí telekingatlant árusítói paľkolóként hasznosítja 20|4. február 28-ig,
de legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig.

Ezt kĺivetően a Képviselő-testĺilet6212014. (IV.23.) szźtmilhatározatában döntött aľľól, hogy a
Szerdahelyi u. 9. szźtm a|atti ingatlant a bérlők rendelkezéséľe bocstája és a béľleti díjat
időszakosan árusító ősteľmelők esętében 3.000,- Ft/hónap + Afďgépkocsi-beálló, a piacon
á||andő jelleggel árusító kereskedők részéte 5.000,- Ft/hónap + Afďgépkocsi-beálló
összegben állapította meg.

Ezze| páľhuzamosan a Szerdahelyi utca 19. szźľľ' alattí _ volt ideiglenes piac teľülete -
ingatlanon 20|4. június 2-tőI a JKfVSZ megnyitotta az Íĺj Teleki téľi piachoz kapcsolódó _
jelenlegi _ vásĺĺľlói parkolót. A paľkolás az ęIső őtźlban díjmentes, amennyiben a új piac
őrségénél bemutatva érvényesítik a jáľművezető részére a paľkolónál kiadott beléptető jegyet.

Ennęk hianyában az ę|ső őra f50,-Ft díjťrzetést von maga utan. Minden további megkezdett
óra 500,-Ft.

ĺzuj Teleki téľi piac bérlői tész&ő| felmerült' hogy szeretnének paľkolni a Szerdahelyi utca
19. sztlm alatti területen' ugyanazon feltételek mellett, mint amit a Szerdahelyi utca 9' szźlm
alatti parkolóban.

w. A döntés tartz|mának ľészletes ismertetése

Az előterjesztés II. és III. bekezdésében je|zett okok miatt javaslom, hogy a Képviselő-testtilet
a4612014. (III.05.) szźlmuhatározat 1. pontjában meghatátozott 15.000 Ftlm"l|lő bérleti díjat
módosítsa 5.000 Ftlmzlhő bérleti díjľa.



A G2 jelű iizlethelyiségben (15,63 m") a vitáI Zö|dsziget Kft. tervez lottőzőt nyitni, a
kérelmében jelezte, hogy a tevékenységet nem ó kívźnja folytatni, hanem albéľletbe adás
útjan kívánja hasznosítani (1 . szźlmű melléklet). A Képviselő-testtilet dĺjnt a helyiség
hasznosításaró1.

Tekintettel az a|bérletbe adtsra, a bérlő részérőI ťtzetendő bérleti díj havonta 120.000 Ft +

Árł 1to m2 x 5000 Ft x 1.5), figyelemmel az onkormźnyzat tulajdonában álló nęm lakás
céLjara szolgáló helyiségek béľbeadásanak feltételeiľől szóló 35ĺ20t3. (vI. 20.) számű'
ĺinkormány zatí r ende|et 22 . s (4) b ekezdés ében fo glaltakľa.

A Szerdahelyi utca 19. szźtm alatti parkolóban a JKfVSZ szélmításai szerint legfeljebb 70
já;Ím|I paľkoltatása oldható meg igazodva a piac nyitva taľtási iđejéhez. A parkoltatást hétfőn
05.00-tő1 17.00-ig, kedd, szerda, csiit<jrttjk és pénteki napokon 05.00-től l9.00-ig, valamint
szombaton 05.00-től 15.00-ig tudja biztosítani aSzoIgźiat mind a vásarlók, mind pedig a piaci
bérlők részéte.

v. A diintés célja' pénziigyĺ hatása

A d<jntés céIja az Ú1 reletl téľi piac lehető legteljesebb kĺjnĺ kihasznźitsága és termékek,
nýjtott szo|gá|tatźtsok bővítése, mely egyarźnt szoIgá|ja a kęrületi lakosok és a kęrületbe
látogatók igényeinek kielégítését és a piac forgalmának nĺjvekedését.

A ,,Máshol fel nem sorolt termékek''-et árusító üzletek bérleti díjának cs<jkkentése lehetővé
teszí a helyiség bérbeadását, ezért atervezett bevételek teljesülhetnek.

VI. Jo gszabáIyĺ kłiľny ezet

A Képviselő-testület döntésę Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 2011. évi
CL)o(Xx. törvény 41. $ (3) bekezdésén, a |07. $-źn, az 1993. évi LXXVIII. törvény 36. $
(2) bekezdésén és az onkormtnyzat tulajdonában á11ó nem lakás céIjua szo|gáIő helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szźmru önkoľmányzati ręnde|et 22, $ ()
bekezdésén alapul.

Kérem az alábbí határ o zati i avas l at el fo eadás át.

HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy diĺnt' hogy

l. a4612014. (III. 05.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontja helyébe, 2014.junius 12-i
hatźiyba lépéssel a következő rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téri piacon ťlzetenďo bérleti díjak a piac megnyitásakor:

Béľleti díj (nettó)

5.000 Ftlmzftlő

2.500Ftlmzĺhő

Üzletkör: Máshol fel nem sorolt termékek éľtékesítése

Ü zl etk ĺir : B üfe, fa|atoző (mel e gkon yháv a|) üzemelteté s e

teľmékkör: - Meleg étel

- Meleg étel árusítźtsa kávéitallal, alkoholmentes itallal

Üzletköľ: Nyers élelmiszer árusítás

termékkör: - Zö|dség- és gytimölcs

- Hús-és hentesaru

1.300 Ftlm"/hő



- Hal

- Tej, tejteľmék (vaj, sajt, tuľó, savanyított tejtermék stb.)

- Kenyéľ- és pékáru, sütőipaľi termék,

- Cukĺászati készítmény, édesipaľi termék

Üzletkör: Egyéb élelmiszer 2.500 Ft/mzlhő

termékk<lr: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, maľgarin és zsíľ,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szátaztészta,

kźné,tea, fiĺszer, ecet,méz, bébiétel stb.)

- Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáľu,

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

- Koz&zetjavító és étrend-kieg észitő teľmék (gyógynövény,

biotermék, testépítő szer stb.)

A díjak az iĺj piac megnyitását követő második naptári évtő| kezdve a Központi Statisztikai
Hivatal áIta|klzzétętt e|ózo évi átlagos inflációval megfelelő méľtékben emelkednek.

A belépési díj ĺisszege, fizetésének titemezése:

A piacra tĺjrténő belépési đíjat abérlők és helyhasználók az a|ábbiak szerint ťlzetik meg:

Az tlj bérlők esetén aZ egyszeri belépési díj veľsenyeztetési eljaľás keretében kerül
megá|Iapításľa, de összege minimum 200.000 Ftlm2 + Afa.

A ľégi bérlők és helyhaszná|őkaz új piacon versenyeztetési eljaľás nélkül köthetnek bérleti
szerzođést, tekintettel arľa, hogy ez cserehelyiségnek minőstil. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ftlm} + Áfa azza|,hogy

- S%o-ot az elószerződés megkötésekor foglaló jogcímén
- IĺoÁ-ot a béľlemény binokbavételekoľ
- 80%o-ot a bérleti szerzőđés megkötését követő hónaptól (azaz 2014. ápľilis hónap)

kezdve haľom éven keresńll| havi ńszletťlzetéssel, azza|, hogy három hónapot
meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetętt összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasználók részére a béľleti szerzodésben az onkotmányzat
nem zátja ki a bérleti jogviszonyok átruházásí |ehętőségét, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a szerzođésfü fennállásáig a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek
bérletéľe, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokról sző|ő 1993. évi
LXXVil. töľvény, és a mindenkoľ hatályos Budapest Fővaľos VIII. keriileti onkoľmtnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati rendelete szeľint a bérbeadó hozzájárulźlsa esetén adhatják a
bérleméný albérletbe.

A felépítményiik értékének beszámítástń váIasztő he|yhasználók a belépési díjat az a|étbbíak
szerint fizethetik meg :

- a belépési díjba beszámító foglaló ill. előleg címén az előszetződés megkĺjtésekor a
felépítmény éľték beszámításra kertil,

- 20%o-ot a béľleménv biľtokbavételekor



- 80%-ot a bérleti szerzőđés megkötését követő hónaptól kezdve (2014. április
hónaptól) harom éven keľeszti| haví rész|etťlzetéssel, azzal, hogy három hónapot
meghaladó hátralék esetén egyĺisszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetett összeg. Az ęsedékesség minden hónap 15. napja.

HelyhasznáIati ďíjak:

A piacon a termelői és az ősteľmelői áľusító asńa| helyhasználati díjai:
- napi helyhasznáIati díj:
- havi helyhasználati díj:

bruttó 2. 1 00 Ft/ nap/ asztal
bruttó 2I .33 5 Ft.Jhő l aszta|.',

Üzlethelyiségek előtti területre tĺjrténő kitelepülés díja: 100 Ft/m2 +Ápł

Felelős: polgĺíľmester

Határidő: 2014.június 1 1.

2, hozzźýárul a Teleki téri piacon Iévó G2je1ű üzlethelyiség albérletbe adásához a bérleti díj
másfélszeresének ĺisszegében azEU Print Kiadó és Szolgá|tatő Kft. (székhely: 1116 Bp.,
Hengermalom út 15. I. em. 2., cégegyzékszám:01 09 702745, ađőszám: 12]73198.2-43)
részére máshol fel nem sorolt termékek termékkörön bęlül totó-lottó éľtékesítése tevékenységi
k<ir célj ábóI azzal, ho gy

- a bérleti szerzőđés módosításának hatźiyba léptető feltétele, hogy albérletbe vevő
rendelkezik a totő-Ioltőző tevékenység fo|yatásźhoz sziikséges engedélyekkel,
hozzájźlruIźlsokkal.

- a béľleti szerzodés megszúnése esetén az a|bér|o a helyiséget csereelhelyezés és
pénzbe|i térítés nélkül köteles kiiiríteni.

- ha a bérleti szerződés abérIő halá|a miatt szúnik meg, az aIbétIő a bérleti jogviszony
fo|ytatásár a nem j o go sult'

- az albérlő kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatottesz.

Felelős: polgáľmester

Határiđő zll4.június 1 1.

3. a) a Szeľdahelyi u. 19. szám a|atti ingatlan esetében a bérleti đíjat iđőszakosan árusító

őstermelők esetében 3.000,- Ftlhónap + ĺralgepkocsi-beálló, a piacon állandó jelleggel

árusító keľeskedők részétę 5.000,- Ftlhónap + lralgepkocsi-beálló összegbeĺ á||apítja

meg, és

b) az onkormźnyzat tulajdonában álló iires telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiľől szóló 5912011. (XL 07.) önkoľmźnyzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű

óvadék megfizetését elengedi, és

c) az onkormányzat tulajdonában ál1ó Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet béľbeadásának feltételęiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormányzati

rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjarl eltekint az egyoldaIú kötelezettség vállaló
nyilatkozatkozjegyzói okiľatba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: polgármester



Határiđő.. zUl4.június 1 1.

4. a határozat 3. pontja a|apjan felkéri a Józsefuarosi KdzteľĹilet-felügyelet és

Váľosüzemęltetési Szolgálatot a Szerdahelyi u. 19. szźlm alattí ingatlan esetében a gépkocsi-
beállókľa vonatkozó bérleti szerzó dések me gkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat igazgatő

Határidő: a béľleti szeruődések megkötésének határidejeZ}I4.június 30.

A dtintést végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuarosi Kĺizteľiilet-felügyelet és

Várostizemeltetési SzolgáIat,Yagyollgazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest, z)I4,június 3.

^ľhĄ 
h

dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásából

,!, ftr4'^S4-dr. Mészáľ Erika
aljegyzo

,)ĺ|1t ,.,, .ruĺł .lUl! Ü 5,



1. sz. melléklet

f ĺsZieit onkoi.mánYzatl

śérnén hozzájáruĺásukat a G '] szá:"nu üzĺet bérbeadásánor

Á^1 Ĺ ? * ,*ź^7-
a nrellékeítf{J pąlfut i{ř'T Az üf let 'ť5.-"ŕ e. a VitáĺZÖĺdsziget

felé łgvĺ nu..o äű.*sÔří iĺ.;=Ícž1o i-,{Euu{ĺTqs&,lĹŽ .

ĺ. \ĺ ĺť.
["j-*{'.J*ľ

Ko5zônetiel: cz]rá kí Ĺászić

Vitá| Zö|dsz'8etKft

Eudapest 20!..4.05.07.



l áIol! Ĺ€gk}vonät

ŕíözigazgatási és tgazságiźgyi M i ft iszt!źFí um
Đéginťom ácłós és az Ele!źronikus Cégeijárásb an Kezĺeĺi,ükłjdó szcłgrálat
1o55 Budapesł. Kcssuth ié| 4.

1. o|<}:a1, összesen: 4 oiiÍäi

Táľołt üégkřvonat

Ä cg.01.0s-7Đ2745 cĘiegyzéksź:.aú EUFRłNT Kia.ĺó és szoĺgálteto Koľlátolt Felełősségű Társaság it,{16 BudapesĹ
Hengermaľom út 1 5. ł. em. f.i cég 2c13' ncvefibeĺ 3- napján hateíyos edaÍa! a köťeĺkezók:-

l. ťégfoľ*rátń| fii gget|*ľr ađatg${

1, Általáĺ}Bs ôdatok
Cég;egyzékszám :Q 1 -ü*7 ł27 45
CégÍcłna.. KoÍläioĺtfeieĺÔsségűiáĺsasäg
Sejegyezve: 2CA2!D,2!2A

2. A Bág elnevezése
2i2' EUPRiNT Kíadó és sEo:gáita1ó Xoĺlátoĺt Fele|össégű -l'áĺs3ság
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