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Budapest Józsefváľosi onko rmány zat

Képviselő.testůilete szálmár a

Tisztelet Képviselő.testĺilet!

I. Tényá|lás és dłintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének az vi
Teleki téri Piacon alkalmazott díjak tárgyában hozott f57 l2oL5. (X[.03.) szźlmú, hatfuozata (a
továbbiakban: Határozat), i||etve az annak kiegészítésérő| szőIő 14312016. (VI.02.) számli
határozata szabá|yozza azÚ1Teleki téri Piac mfüödésének alapvető szabá|yait.

A Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. Úi ľeleti téri Piac és Termelői Piacok szewezeti
egysége (a továbbiakban: Üzemeltető! az Uj Teleki téri Piac izeme|tetése során szeÍzett
tapaszta|atai alapján javasolja aHatátrozat egyes pontjainak kiegészítését.
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Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett igazgatőság clnökc

A képviselő-testületi ülés iđőpond a:20L6, októbeľ 06. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat uz Úĺ Telekĺ téľĺ Pĺaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozataláľa

A napirendet. n:ĺíItJzátt ülésen kell tárgyalni, a hatiározat e|fogadásáłloz egyszeľíĺ/minősített
szav azattłabb s é g s ziiks éges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X

Embeľi Eľőforľás Bizottság vé|eményezí

Határozati javaslat a bízottság szánútr a:

A Viárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az
előterj esztés megtárgy aIását.
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AHatfuozat 3., illetve 4. pontjai rendelkeznek az Ú3 ľeleľi téľi Piac terĹiletén lévő reklám
tevékenységről, illetve annak béľleti díjaiľa vonatkozó szabályokró| az a|áhbíakszeľint:

,,3. a'z onkormónyzat tąrtós önként vólląIt feladatot vdltal 2016. januór 1. napjdtót az Új
Teleki téri Piac tertiletén reklám tevékenységre, és a rekldmberendezések felťiletének
hasznosítdsdra, mely feladatot a JGK Zrt. Közszolgóltątlisi Szerződés keretén beliil ldtja eI,

4. a 3. hątórozati pontban szereplő reklómberendezések bérleti díjait az allibbialcban
határozza meg:
a. helyi, WII. keríileti székhelyű vóIlalkozósok esetében a bérleti díj: Iegalább 20.000,-
Ft/hó/reklám + AFA
b. a helyi, WIL kerĺileti telephelyű, vagy fióktelepű vóIląlkozdsok esetében a bérleti díj:
Iegalóbb 30,000,- Ft/hó/rektóm + AFA
c. egyéb vóIlalkozósok esetében a bérleti díj: legalóbb 50.000,- Ft/hó/rekldm + lpe
Vállalkozĺźs alatt az egyéni vállalkozóst és a társas vđllalkozdst kell érteni.,,

Jelenleg az ui Teleki téri Piac külső (utca felé néző) falainak felületén helyezkednek el
ľeklámberendezések, melyek béľbeadására a Hatátozat 4. pontja szeľinti ľendelkezések
alapján van lehetőség. AzLJzemeItet(ljavaslatot tesz arÍa,hogy az Ú3 teletĺ téri Piac belső
falfeltiletén (az őstermelői asztalok melletti falszakaszon) is reklámberendezések kerüljenek
elhelyezésre, annak érdekében, hogy ezek a fęlületek is bérbe adhatóak legyenek és ezze|
plusz bevételt hozzanak a piac számźlra. Az (lj reklámfelületek elhelyezkedését bemutató
látvĺínyterveket jelen előteľjesztés melléklete tarÍalmazza. A piac belső
ľeklámberendezéseinek bérleti díjált az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:
- helyi, VIII. kerületi székhelý vőiIalkozások esetében a bérleti díj: legalább 5.000
Ft/hó/reklám + ÁFA
- a helyi, VIII. kerületi telephelyiĺ, vagy fióktelepű vá,|Iakozások esetében a bérleti díj:
legalább 10.000 FtJhőtrektám+ ÁFA
- egyéb válIalkozások esetében a bérleti díj: legalább 15.000 FtJhőtrek|ám + ÁFA
Az lJzemeltető továbbá javaslatot tesz arra, hogy a részben vagy egészben a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á||ő gazdasági tráĺsaságok, az
onkormrányzat költségvetési szeľvei, és az onkormányzat által alapított, jogi személyiséggel
ľendelkező szervezetek ingyenesen hirdethessenek az Úi leleľĺ téri Piachoztartozô külső és
bel ső reklámfelĹileteken.

Fentiekre tekintettel javasolom aHatározat 4. pontjának kiegészítését az a|álbbiak szerint:

,,AZ Ú: Teleki téri Piac külső (utca felé nézó) falainak felületén elhelyezkedő
reklámbeľendezések bérleti díjait jelen pont a)-c) alpontjai hatőlrozzźl<meg

ĺz Űj Teleki téri Piac belső falfelületein elhelyezkedő reklámberendezések bérleti díjait az
alábbiak szerint határozza meg
d) helyi, V[I. keľĹileti székhelyu vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 5.000
FtlhőlrďľJám + ÁFA
e) a helyi, VIII. keľületi telephelyĹĺ, vagy fióktelepti vállalkozások esetében a béľleti díj:
legalább 10'000 Ftlhőtreklálm + ÁFA
f) egyéb válla|kozások esetében a bérleti díj: legalább 15.000 FtJhőlrek|ám + ÁFA
A részben vagy egészben a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefváľosi onkormányzat
tulajdonábarĺ á||ő gazdasági táľsaságok, az onkormányzat költségvetési szervei, és az
Önkoľmányzat álta| a|apított, jogi személyiséggel rendelkező szewezetek ingyenesen
hiľdethetnek az Uj Teleki téri Piachoztartoző külső és belső reklámfelü1eteken.''

AEatáĺozat 6. ponda határozzame1 az Úi releti téri Piacon fizetendő, - üzletkĺirök szerint
e|térő _ bérleti díjakat az a|ábbiak szerint:
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- Uzletkör: máshol fel nem sorolt teľmékek éľtékesítése: 5.000 FtJÍIŕĺhó + Áľa,
- Üzletkör: btifé, falatoző (melegkonyhával) üzemeltetése: f.50oFtłfiŕ|hó+ Áre
- Üzletktjr: nYers élelmiszer árusítása: 1.300 Ft/mzmó + ĺrĺ,
- Üzletkör: egyéb élelmiszer: 2.5OOFtlfiŕthó+ Áľ.ł,
- Üzletkör: vegyeskeľeskedés: f.so}FtJÍ#thő + Áľĺ'

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkotmányzat és Grábner Ferencné egyéni
vállalkozó között a Budapest VIII. kerület, 35|f3t11 hľsz. alatt kialakított, természetben a
Teleki Lász|ó téľi piacon ta|á|hatő 12 je|zésu,20 fiŕ alapterületiĺ, önkormányzati tnlajdonban
lévő, nem lakás céljára szolgá,|ó helyiség vonatozásában 2OI4. december 31' nap hatállyal
családi okokĺa való hivatkozással az egyéb élelmiszer árusítására vonatkozó bérleti
jogviszony - köz<is megegyezéssel - megsziĺnt.

A bérleti jogviszony megszűnése után négy alkalommal került eredményte|eni| pá|yázatí
kiírásľa az iz|ethe|yiség bérleti j oga.

Tárgyi üzlethelyiségben végezhető tevékenységek köre korlátozott, tekintettel arra, hogy az
üzlethelyiségben nem végezhető hús- és hentesáru, hal- és meleg étel áľusítása, mivel ehhez
az uz|ethe|yiség infrastľukturális feltételi nem adottak.

Továbbá a J2 je|u üzlethelyiség piaccsarnokon belüli elhelyezkedése kedvezőt|en, mivel a
csamok félre eső, kevésbé frekventált helyén helyezkedik el, továbbá belső kialakítása sem
teljesen ideális az uzemeItetés szempontjából. Ezt bizonyítja a négy eredménytelenül zrárult
pá|yánati eljáľás is.

Fentiekben foglalt indokokľa tekintettel, azLlzeme|tető javaslatot tesz a J2 je|ti üzlethelyiség
béľleti díjainak kedvezményesen történő megá||apítására úgy, hogy a Hatátozat 6. pontjában
szereplő valamennyi iizletköľ esetében nettó 1.300,-FtlÍ|ŕthó + Áľl. legyen a béľlők áltat
fizetendő bérleti díj. (Az üzlethelyiségben hús- és hentesáru, hal- és meleg étel ánsítása nem
végezhető.) Az LJzemeltető álláśpořtja szeľint csak így van reális 
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pályázat útján ttĺľténő, eredményes haszno sítására.

Fentiekre tekintettel javasolom aHatátozat 6. pontjának kiegészítés ét az a!áhbiak szerint:

,,AzÚj Teleki téri Piac J2 je|u, 20 ÍÍŕ alapteľületií üzlethelyisége vonatk ozálsában a fizetend,i5
bérleti díj tizletkörtől fĹiggetlenül nettó 1.300,- Ftlmfthő. Az iz|ethelyiségben hús- és
hentesáru, hal- és meleg éte| átrusítálsa nem végezhetó.,,

il. A beteľjesztés ĺndoka
Az e|oterjesztés táľgyźtban a dĺintés meghozatala a Tisztelt Képviselő-testület hatásköre.

ilI. A döntés cé|ja, pénzügyĺ hatása
A döntés cé|ja az Ú3 ľeleti téri Piac míiködésének további raciona|izá|ása a Képviselő-
te stĹil et 257 l fo 1 5 . (xII. 0 3 . ) szálmú' hatáĺ ozatának kiegés zítés ével.

Az onkormőnyzat részérő| a döntés pénzĹigyi fedezetet nem igényel. A reklámberendezések
létesítését követően, azok bérbe adásából a piac bevétele nőni fog.

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testület hatásköľe a Magyarország he|yi cinkormányzatalĺó| szó|ó 2OII. évi
CL)o(XIx. évi ttirvény I07, $-ĺín valamint a piacokľól szóló 6t20L4. (IIr'06.) önkoľmĺínyzati
rendelet 2.$ (1) bekezdésén alapul.

Fentiek alapjĺán kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.
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H,ł'ľÁnozĺ,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület rígy dtint, hogy

1. azÚ1Teleki téri Piacon a|ka|mazott díjak tátgyáhanhozott 257tfoIs. (X[.03.) számú', _
143|2016. (vI.02.) számú' hatőtrozatáxal kiegészített - képviselő-testületí határozat 4.
pontja f016' okt.óber 06-ai hatállya|, az alábbiakkal egészül ki:

,,AZ Ú: Teleki téri Piac külső (utca feté néző) falainak felületén elhelyezkedő
reklámberendezések bérleti díjait jelen pont a)-c) alpontjai hatfuozzákmeg
ĺz uj Teleki téľi Piac belső falfelületein elhelyezkedő reklámberendezések bérleti díjait
az a|ábbiak szeľint hatőtrozza me5
d) helyi, VIII. keľületi székhelyu vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 5.000
Ft/hőlteklám + AFA
e) a helyi, VIII. kerületi telephelyiĺ, vagy fióktelepű vállalkozások esetében a bérleti díj:
legalább 10.000 Ft/hó/reklám + Áľĺ.
f; egyéb vállalkozások esetében a béľleti díj: legalább 15.000 Ft/hó/reklám + Áľ,q,
A részben vagy egészben a Budapest Főváros VIIL keľület Józsefviárosi onkormányzat
tulajdonában á,||ó gazdasági tĺáľsaságok, az onkormányzat költségvetési szervei, és az
tnkormányzat álta| alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek ingyenesen
hiľdethetnek az Uj Teleki téri Piachoztartoző külső és belső ľeklámfelületeken.''

Felelős: Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási KözpontZĺt.
Határidő: 20L6. október 06.

2. azlli Teleki téri Piacon alkďmazott díjak táĺgyábanhozott 257t2}t5. (KI.03.) szám(l, _
L43l20I6. (VI.02.) számú' hatfuozatával kiegészített _ képviselő-testületi hatfuozat 6.
pontja 2016. október 06-ai hatállya|, az alábbiakkal egészül ki:

,,Az ĺJj Teleki téľi Piac 12 je\íj, fO m2 alapteľületű üzlethelyisége vonatkozásában a
fizetendĺj bérleti díj üzletkörtől fiiggetlenül nettó 1.300,- Ft]mfft:rő. Az uzlethelyiségben
hús- és hentesáru, hal- és meleg éte| álrusítáLsa nem végezheto.,,

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZĺt.
Hatráridő: f0L6. október 06.

A döntés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központzrt.
Uj Teleki térĺ Pĺac és Termelőĺ Piacok Diviziő

Budapest, 2016. szeptember 27 .

Törvényességi ellenorzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízátsából

Łm,ffi
igazgatősálg elnłike

&MW
a|jegyzĺ5

Melléklet: ldb - belső reklámfelĹilet látványterve
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