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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat

tülete számára

Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatóság elnöke

A képviselő-testiileti ülés idöpontj a:2017. március 09. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az Ú1 ľelekĺ téľi Pĺaccal kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozata|ára

A napirendet 1yfuzátrt ülésen kell tĺĺľgyalni, a hatáĺozat elfogadásához ewszeťu/minősített
szav azattöbb sé g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodĺási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi x
Embeń Eľőforľĺĺs Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számźra:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
megfárgya|ását.

Tisztelet Képviselő-testĺilet!

I. Tényál|ás és diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormĺányzat Képviselő-testtiletének az Ú3 ľelen teri
Piacon alkalmazott dijak tźtrgyźtban hozott 257/20|5, (XII.03.) szźtmű határozata (a továbbiakban:
Hatźrozat) szabźůyozza az Uj Teleki téri Piac mĺĺködésének alapvető szabá|yait. A Határozatot a
Képviselő-testiilet _ a |4312016. (VI.02.) szźtmű határozatźtval, illetve a |95/2016. (x.06.) számtt
hatánozatźłval - két alkalommal egészítette ki.

A Józsefuaľosi Gazdálkodási KöTont Zrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok szervezetiegysége
(a továbbiakban: ÜzemeltetQ azÚj Teleki téri Piac üzemeltetésę során szetzetttapaszta|ataiiiup1á"
javasolja a Határozat egyes pondainak további kiegészítését'
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1.)
AHatfuozat 6. pontja rendelkezik a piacon ĺárusítható üzlet- és teľmékkĺjrökľől. A vegyeskereskedés
üzletkör jelen|eg az alábbi teľmékköröket foglalja magában:

- hźľz,taÍtźLsi papírĺíru' vegyi iíru, műanyagáru
- csomagolt élelmiszer

- pipere termékek, illatszer, kozmetikum
- bizsu-ékszer

bőraľu, ruhanemű' eryéb textilĺáľu

- cipöjavítas, kulcsmásolás, névjegykéLftyakészités

- állateledel és kisállat tartásához szĹikséges kiegészÍtő eszk<jzök.

Az |Jzęmeltető a vegyeskeľeskedés iizletkörhöz taľtozó teľmékkörök bővítését javasolja a piac
kínáĺatĺának bővítése, forgalmának növelése, illetve a megüresedő üzlethelyiségek hatékonyabb
hasznosítiĺsa céljából. Erre tekintettel a vegyeskereskedés üzletkörbe új teľmékkörök felvételét és _
ennek megfelelően _ aHatźtrozat 6. pontját az a|ábbiak szeľint kiegészíteni javasoljuk:

- ,,babatermék (csecsemő- és kisgłermek- ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágł, babápolasi cikk stb.)

- lĺźbbeli- és bőróru
- audiovizuólis termék (zenei- és videófelvétel, CD, DVD, stb')
- telekommunikócióscikk
- festék, lakk
- kanyv
- sportszer, sporteszkoz (horgźszfelszerelĺźs, kempingcikk,

keľ é kp ór é s alkatr é s z, t ar t oz é k, l ov as fe l s z er e I é s, ki e gé s z ít ők s tb, )
- jdtékźru
- kt)zérzettel lrapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomósmérő,

hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

- virág és kertészeti cikk
- fotócikk
- optikai cikk
- haszndlt cikk ftasmólt kanyv, ľuhózati cikk, sportszer, bútor,

e głé b has móltc ikk, ré gis é g).''

2.)
Szintén a Hatźrozat 6. pontja rendelkezik a piac bejrárata elé töľténő ideiglenes, illetve állandó
kitelepiilésszabźiyairő|aza|ábbiakszerint:

,*A piac területén bérleti szerződéssel rendelkező bérlők részére (35123111 hrsz.) az éptileten kívüli, a
Piac bejĺárata elé történő ideiglenes jellegĺi (minden év június l. és szeptember 30. napja között)
kitelepülés díja 20O,- Ft l mf / nap + n.r.q,. ,ą. helyhasználók kiválasztáÁa _ a bérleti sżęrződéssel
rendelkezők köziil - pźúyáztatźs útján történik a piacokról szóló 612014. (III. 06.) önkormányzati
rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

4 piac teriiletén (35l23l|l hrsz.) az épületen kívüli bérlemény díja: minimum 5.000,- Ftl m2 lhő +
AFA. A bérlő kiválasztźłsapźůyáztatás útján történik a piacokľól szóló 6lf0Í4. (III.06.) önkormányzati
ľendelet rendelkezéseinek megfelelően.''

Az ÍJzeme|tető a mindęn év jrinius 1. és szeptember 30. napja közötti ideiglenes piaci árusítást
kibővítené az év adott - elsősoľban ünnepi _ időszakaihoz kapcsolódó (pl. Húsvéti időszak, Adventi
időszak, Farsangi időszak, Sziireti időszak, Valentin nap stb.) szezonális piaci áľusítással. Erre
tekintettel javasoljuk aHatźtrozat 6. pontjrának további kiegészítését az alá.ŕ,biak szerint:
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,,A Piac üzlethelyiségeken kívüli teriiletén (pl. a Karacsony Sándor utcai bejáratĺźndl) szezonáIis piaci
órusítós folytatható. A szezonólis piaci órusítós maximóIis időtartama 4 hónap lehet. A szezonális
piaci árusítas esetén a kijelölt terület bérleti díja 200,. Ft/m2/nap. A kereskedők, illetve az őstermelők
a szezonólis árusítósra vonatkozó szóndékukat a piac ÜzemeltetőjénéI _ erre vonatkozó kérelem
alapján _ jelezhetik. A beérkezett kérelmek szóma, illetve a rendelkezésre óIIó, kijelölt teriilet
nagłsógafigłelembevételével a szezonóIis piaci órusításról szóló döntést az Üzemeltető hozzą meg. A
szezonólis piaci arusítclsok napjait és pontos helyét, valamint az órusítható termékeket a piac
ÜzemeltetĘe jelöli ki. Tekintettel az árusítás időszakos jellegére, a bérlőket óvądék fizetési
katelezettség, illene közjegző előtti egłoldalú kotelezettségvóllalási nyilatkozat elkészítése nem
terheli. A Képviselő-testď)tei Íethatalmazza a Józsefvórosi Gazdólkodasi Központ Zrt.-t az időszakos
piaci árus ítasra vonatkozó bérleti szerződé sek megkotés ére.',

A szezonźiis piaci áľusítas bevezetése a piac kináúatźú tovább színesítené, a piac forgalmára pozitív
hatassal lenne, illetve hozztlttru|na a piac bevételének növeléséhez is.

3.)
A Hatfuozat 8. pontja rendelkezik az Uj Teleki téri Piachoz tartoző, Szerdahelyi utca I7-I9: szttm
alattiingatlanpaľkolókénttöľténöüzemeltetésérő|azalábbiakszeľint:

,$' Képviselő-testi'ilet felkéri a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Szerdahelyi utca I.l-|9.
szźlm a|atti ingatlan esetében további gépkocsi-beállókra vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.l'

Annak érdekében, hogy az'Üzemeltető a Szęrdahelyi utca |.ĺ-|9' szálm a|atti parkolót a gzabad'

kapacitĺása terhére, illetve anyitvatartźlsi idején tul is hasznosítani _ és ezze| a piac bevételét növelni _
tudja, a Hatfuozat 8. pontját azalttbbiak szerintjavasoljuk kiegészíteni:

,,A, Új Teleki téri Piachoz taľtozó, Szerdahelyi utca 17.19' szám alatti, Ónkormányzati tulajdonban
lévő, gépkocsi-beáIlóként iiżemelő telekingatlan (a továbbiakban: Parkoló) a szabad kapacitása
eľejéig, december hónapban karócsonyfaárusítás céljóra _ az eľre iľónyu\ó kérelem alapján _ bérbe
adható, A knrácsonyfaórusítas bérleti díja minimum 700,- Ft/m,/nap, A beérkezett kérelmek számą,
illetve a rendelkezésľe álló szabad kapacitás figlelembevételével a karácsonyfaárusítósróI szóló
döntést ąz Üzerneltető hozza meg. A lrarácsonyfaórusítós időszakos jellegére tekintettel a bérlőket
óvadék fizetési kötelezeuség, illetve közjeglző előtti egloldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat
elkészítése nem teľheli. A Képviselő.testületfelhatalmazza a Józsefvárosi Gazddlkodási Központ Zrt.-t
a lrarócs onyfaarus ítasra vonatkozó b érleti szerződé s ek me gkoté s ér e.

Továbbá a Parkoló a szabad ĺrapacitasa t.erhére, kérelem alapjón, egléb esetekben is bérbe adható. Á
bérleti díj osszege minimum 200,- Ft/m,/nap. A bérbeadós időtartama maximum 4 hónap lehet' A
Parkoló hasznosítdsóról szóló dontést _ a rendelkezésre ólló szabad kapacitás alapján - az
Üzemeltető hozza meg' A bérleti jogviszony időtartamára tekintettel a bérlőket óvadék fizetési
kotelezettség, illetve közjegłző előtti egloldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat elkészítése nem
teľheli. A Képviselő-testiilet felhatalmazza a Józsefvárosi GazdóIkodási Központ Zrt.-t a Parkoló
has zno s ítós ár a v onatko z ó b érl eti s z er z ődé s e k me gköt é s ĺź r e.',

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztéstźtrgyźlban a döntés megllozata|a a Tisztelt Képviselő-testület hatásköre.

m. A dtintés célja, pénzügyĺ hatása

A dĺjntés cé|ja azÚ3 ľeleti téri Piac mĺĺködésének racionaliz źiźsa, tovźbbá foľgalmának, kínálatanak,
illewe a bevételének növelése a Képviselő-testtilet 257lf0l5. (xII.03.) számú hatźrozatának
módosításával.

Az onkormányzat részéľől a döntés pénztigyi fedezetet nem igényel. A Határozat módosítźsa azIJj
Teleki téri Piac bevételeire várhatóan pozitiv hatással lesz.
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ry. Jogszabályĺ köľnyezet

A Képviselő-testiilet hat-ĺásköre Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 2011. évi CLXXXIX. évi
töľvény 107. $-án, valamint a piacokľól sző|ő 6/2014. (III.06.) önkormányzati ľendelet 2. $ (l)
bekezdésén alapul.

Fentiek alapj an kérem az a|á.ŕ,bi hatźr ozati javaslat e lfo gadását.

Ha.ľÁnoz.ł.TI JAvA sLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az Ú3 leleki téri Piacon a|ka|mazott díiaktźrgyábanhozott257l2o|5. (KI.03.) számú képviselő-
testtileti hatźnozat 6. pontjának a vegyeskereikedés üzletkörön beliili teľmékkörökre vonatkozó
rendelkezése,2017 . március 09-ei haüállya|, az a|ź.ŕ,biakkal egészül ki:
- ,,babateľmék (csecsemő- és kisgyermek- ruhĺázati cikk,

babakocsi, babaülés, babaágy, babápolási cikk stb.)
- lábbeli- és bőráru

- audiovizuális termék (zeneĹ és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
- telekommunikációscikk
- festék, lakk
- könyv
- sportszer,sporteszköz(horgászfelszerelés,kempingcikk,

kerékpĺáľ és alkatrész , taĺtozék,lovas felszeľelés, kiegészítők stb')
- játékáru

- kozérzettel kapcsolatos nem élelmiszer teľmék (vérnyomásmérő,
hallókésziilék, ortopéd cipő, mankó stb.)

- virág és kertészeti cikk
- fotócikk
- optikai cikk
- hasznáút cikk (használt könyv, ruhár;ati cikk, spoľtszer, bútor,

egyéb használtcikk, régiség).''

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
Hatĺáľidő: 20l7. mĺĺrcius 09.

2. a" Ú3 ľeteti téri Piacon alkalmazott dijakttrgyában hozott 25712015' (X[.03.) számú képviselő-
testiileti hatáĺozat 6. pontjának az ideiglenes piaci iáľusításra vonatkozó renđelkezése, f0|7'
március 09-ei hatállyal, az a|ábbiakkal egészül ki:

,$ Piac üzlethelyiségeken kíviili teľiiletén (pl. a Karácsony Sándoľ utcai bejánatźnál) szezonális
piaci ĺárusítás foýatható. A szezonális piaci árusítás maximális id(5tartama 4 hónap lehet. A
szezoná|is piaci árusítĺás esetén a kijelölt terület bérleti dija200,- Ft/mf lnap. A keľeskedők, illetve
az ősteľme|ők a szezonális ĺírusításľa vonatkoző szándékukat a piac Üzemeltetőjénét _ eITe
vonatkozó kérelem alapján - jelezJretik. A beérkezett kéľeImek szttma, illetve a rendelkezésre álló,
\Üeltilt terület nagysága Íigyelembevételével a szęzonźiis piaci rárusítasról szóló döntést az
Üzemeltető hozza meg. A szezonális piaci árusítások napjäit és pontos helyét, va|amint az
ĺárusÍtható termékeket a piac Üzemeltetője jelöli ki. Tekintette| az árusítźts időszakos jellegére, a
bérlőket óvadék fizetési kötelezettség, illetve közjegyzó előtti egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat elkészítése nem terheli. A Képviselő-testiilet fe|hata|mazza a Józsefuáľosi
Gazdá|kodźlsi Központ Zrt,-t az időszakos piaci ĺáľusítĺásra vonatkoző bér|eti szerződések
megkötésére.''

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKł5zpontZrt.
Határidő: 2017. mfucius 09.
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3. az Uj Teleki téri Piacon alkalmazott díjaktźrgyźhanhozott257l2o|5. (xI.03.) száműképviselő-
testĺileti hatfuozat 8. pontja 2017. mfucius 09-ei hatźů|ya|, az a|źbbiak&al egészül ki:

-Az ĺJj Teleki téri Piachoz taĺtozó, Szeľđahelyi utca I7-1,g' szám a|atti' önkoľmányzati
tulajdonban lévő, gépkocsĹbeállóként ĺizemelő telekingatlan (a továbbiakban: Parkoló) a szabad
kapacitĺísa eĘéig, decembeľ hónapban kaľácsonyfaaľusítĺás céljĺára _ aZ eÍrę irányuló kérelem
a|apjźtn - béľbe adható. A karácsonyfaĺárusítrás bérleti díja minimum 700,- Ftlrŕlnap. Abeéľkezett
kérelmek szÁma, illetve a rendelkezésre álló szabad kapacitiís figye|emhevételévęl a
karácsonyfaĺárusítĺásľól szóló döntést az,ĺjzeme|tetó hozza meg. A karácsonýfaarusítás időszakos
jellegére tekintettel a bérlöket óvadék fizetési k<jtelezettség, illetve közjegyzó előtti egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat elkészítése nem terheli. A Képviselő-testiilet fe|hata|mazza a
Józsefurárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a karácsonyfaárusítiĺsra vonatkozó béľleti szeľződések
megkötésére.

Továbbá a Paľkoló a szabad kapacit.ĺása terhére, kérelem a|apjźn, egyéb esetekben is bérbe adható.
A bérleti díj összege minimum 200,- Ft/m2/nap. A béľbeadás időtaľtama maximum 4 hónap lehet.
A Parkoló hasanosítasáról szóló döntést _ a rendelkezésre źl||ó szabad kapacitás a|apjźn _ az
Üzemeltető hozza meg. A bérleti jogviszony időtartamára tekintettel a bérlőket óvadék fizetési
kötelezettség, illetve közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat elkészítése nem
terheli. A Képviselő-testiilet fe|hata|mązza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Parkoló
hasznosítására vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.''

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
Hatáľidő: 20|7. mźtrcius 09.

4. felkéri a Polgáľmestert a jelen hatĺíľozatban foglaltak áfilezetésére a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Zrt'-vę| kötött a piac-iizemeltetési feladatok ellátásaľóI sző|ő közszolgáltatasi kereťéves
szerződésben.

Felelős: Polgármester
Hatĺáridő: 2017' mźrcius 17.

A döntés végľehajtásáú végző szeľvezeti egység: Józsefuáľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. Uj
Teleki téľi Piac és Teľmelőĺ Piacok Divízió, Gazđálkodási tigyosztáIy

Budapest, 2017. februźr 22.

igazgatősńg elniike

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

l,*Mfu\
a|jeg1ĺzö

2017 FEBR 2 3.

MeIlékletek:

I, szźlmú melléklet _ Kéthasábos összehason|ítő nézet
2. szźlmű melléklet - Egységes szeľkezetĺĺ 257/2015. (KI. 03') szźlműképviselő-testtileti hatźrozat
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1. számú melléklet

Kéthasábos osszęhasonlító Nézet

a Budapest Fővaros VIII. kerület Józseftĺĺrosi onkoľmanyzat Képviselő-testiiletén ek azuj
TelekitériPiaconalkalmazottdíjaktáľgyttbanhozottzszlz}Is.CKII.03.) szémuképviselő-

te stiileti hatźr ozat mó do sítás ához

a Budapest Főváľos YIII. keľület
Jĺizsefu áľosi onkorm ányzat Képviselő.

testĺiletének az Új Teleki téri Piacon
alkalmazott díjak táľryában hozott

257l20t5. (xII. 03.) számú Képvĺselő.
testületi határozat

(hatályos sziiveg)

a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefváľosĺ Onko rm ány zat Képvis elő-

testületéneu az uj Teleki térĺ Piacon
alkalmazott díj ak tárgsĺ áb an hozott

257 l20t5. (XII. 03.) számú Képviselő.
testületi határozat

(módosított szöveg)

A Képviselő-testület ligy dönt, hogy

l. elfogadja a.határozat mellékletét képezo, a
Józsefuárosi onkormányzat és a Józséfuárosi
Gazdálkodási Központ ht. közott 20l 5.06. 1 5-
én kötött Közszolgáltatĺĺsi Keretszeľződés
mellékletét képező 20|6. évi Éves Szerződéseit
és az azok mellékletét képező
kompenzációszámítás alapjául szolgáló
költségigényt.

Felkéri a polgármestert és a JGK Zrt.
Igazgatőságának elnökét az Éves Szerződések
a|áirźsfua.

2. a) Felkéri a polgáľmestert, hogy a 20|6. évi
költségvetés tervezésekor az Éves Szeľződés
tew számait ve gyék flr gye l embe'

b) a 20|6. évi önkoľmányzati forľások
ismeretében szükség esetén a költségvetéssel
egyidejűleg az Eves Szeľződésekben
jóváhagyott költségtérítés <isszege módosulhat.

3. az onkormányzat taľtós önként věi|a|t
feladatot vő||a| 2016. január |. napjźtő| az Új
Teleki téri Piac teriiletén reklám tevékenységre,
és a ľeklámberendezésęk felĹiletének
hasznosítłĺsára, mely feladatot a JGK Zrt.
Közszo|géitatiísi Szerződés keretén belĹil látja
el.

4. a 3. hatfuozati pontban szereplő
reklámberendezések bér|eti díjait az
al áb bi akban hatÁr ozza me g:

a) helyi, VIII. kerĹileti székhelyű
vállalkozások esetében a béľleti díj:
legalább 20.000,- Fťhó/reklám + Áľ,q.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja ahatźtrozat mellékletét képező, a
Józsefiláľosi onkoľmányzat és a Józsófuárosi
G azdéůko dźtsi Központ Zrt. között 20 1 5 . 0 6. 1 5 -
én kötött Közszolgáltatási Keľetszerződés
melléklętét képezó 2016. évi Éves Szerződéseit
és az azok melléklętét képező
kompenzáciőszźmítźs alapjźĺu| szolgáló
költségigéný.

Felkéri a polgármestert és a JGK Zrt'
Igazgatőságlĺnak elnökét az Éves Szerződések
a|áirására'

2. a) Fe|kéri a polgáľmestert, hogy a 2016. évi
költségvetés teľvezésekor az Eves Szeľződés
terv szttmait ve gyék ťr gye lembe,

b) a 2016. évi önkormányzati források
ismeretében szükség esetén a költségvetéssel
egyidejűleg az Éves Szerződésekben
jőv áhagy ott költségtérítés összege módosulhat.

3. az onkoľmányzat tartós önként vállalt
feladatot vá||a| 2016, január I. napjátő| az IJj
Teleki téri Piac területén reklám
tevékenységre, és a reklámberendezések
felületének hasznosítĺĺsára, me|y feladatot a
JGK Zrt. KözszolgáItatási Szerződés keretén
belül látja el.

4. a 3' határozati pontban szereplő
reklámberendezések bérleti díjait az
al ább iakban hatér ozza me g:

a) helyi, VIII. kerületi székhelyű
vállalkozások esetében a bérleti díi.
legalább 20'000,- Fíhó/reklám + ÁFA

7,ť
^ :.ŕíJ 1 ...

)o



|' számt melléklet

b)ahelyi,VIII.kerületitelephelyíi,vaBy|ulałrelyi
Íióktelepű vállalkozások esetében a béľleti | ĺloktelepű vállalkozások esetéten a bérleti
díj lega|ább 30.000,. Fťhó/reklám + Áľ.e. I oĺj' legĺeuu 30.000,- Ft/hó/reklám i ĺeÁ
c) egyéb vállalkozások esetében a bérleti ĺ .) egyéb vźi|a|kozäsok esetében a bérleti
díj: legalább 50.000,. Ft/hó/reklám + Áľ.e. I aĺj' |ěga|ább 50.000,- FtJhő/rek|ám+ Áp,q.

Vállakozás a|att az egyéni vállalkozást és a I Vállakozás a|att az egyéni vállalkozást és a
táľsas vállalkozást kell érteni. I táľsas vállalkozást kell érteni.

^z 
Uj Teleki téľi Piac külső (utca fe|é néző) | e, u: Teleki téri Piac külső (utca fe|é nézó)falainak feliiletén elhelyezkedő | fa|ainak felületén elhelvezkedő

reklámbeľendezések bérleti díjait jelen pont a)- | reklámbeľendezések bérleti díjait jelen pont a)-
c) alpontjai hatfuozzétkmeg. I c) alpontjaihatározzélkmeg.

Az Uj Teleki téri Piac belső falfelületein I Az Ú: Teleki téti Piac belső falfelületein
elhelyezkedő ľeklámberendezések bérleti díjait I ehelyezkedő reklámbeľendezések bérleti díjait
az a|álbbiak szerint hatźnozza meg: I az a|ábbiak szerint hatźłrozza mee:

d) helyi, VIII. kerĺileti székhelý | al helyi, VIII. kerĹileti székhelyíĺ
vállalkozások esetében a bérleti díj: I vál|alkozások esetében a bérleti đĺj.
legalább 5.000 Ft/hó/reklám + Áľe l legalább 5.000 Fíhó/reklám + Ápa
e) a helyi, VIII. keriileti telephelyu, vaw | .l a helyi, VIII. keľületi telephelyiĺ' vagy
fióktelepíi vái|a|kozások esetében a bérleti | ĺoktelepű vállalkozások esetéĹen a bérlěii
díj: legalább 10.000 Ft/hó/reklám + Áľe I aĺj' legálĺuu 10.000 Fíhóireklám + Ápł
f) egyéb vállalkozások esetében a bérleti díj: | | egyéb vállalkozások esetében a bérleti
legalább 15.000 Ft/hó/reklám + Ár.ł l aĺj' legalább 15.000 Ft/hóireklám + Ápe

A ľészben vagy egészben a BudPpest Főváros I A ľészben vagy egészben a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat IvuI. kerülei Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok, az I tula;donétban á||ő gazdasági társaságok, az
onkormányzat költségvetési szervei, és a, I onl.oľ- źnyzat kökiégvetési szervei, és az
onkormányzat áIň| alapított, jogi I ontormányzat áh;|UnKonnanyzat altal alapitott' 1ogi I Onkormźnyzat á|ta| a|apított, jogi
szeméIyiséggel rendelkező szervezętek I személyiséggel rendelkező szeľvezetek
ingyenesen hirdethetnek az Uj Tęleki téľi I ingyenesen hirdethetnek az Ú: Teleki téri
Piachoz tartoző kĺilső és belső | Piachoz tartoző külső és belsőreklámfelületeken. | ľeklámfelületeken.

5. az Uj Teleki téri Piac tertiletén lévő | 5. az Ú: Telęki téri Piac teľiiletén lévő
Ĺizlethelyiségek hasznosítĺísára irányuló béľleti I tizlethelyiségek hasznosítĺís źra irźnyuĺő bérleti
szerződésekben rogzített bérleti díjat nem I szerződésekben rögzített bérleti díjat nemmódosítja. I módosítja.

6. a 98412014. (IX.15.) és 3L6l20|4. (III.24.) | a. a st+lzol4. (x.15.) és 316/2014. (III.44.)
szźtmĹł Yárosgazdállkodási és Pérľ;ngyi I számű Yfuosgazdálkodási és Pénzľrgyi
Bizottsági hatźrozatta|' valamint a |19/20|4. I Bizottsági hatérozattal' valamint a |I9l2O14.
(VI.l1.) számű képviselő-testületi hatfuozatta| | 1vl.t1.) számú képviselő-testületi hatátozatta|
módosított 46/20|4. (IIL05.) szźtmu képviselő- | módosított 4612014. (In.05.) számú képviselő-
testĹileti hatźtrozat 1. pontja helyébe a I testiileti hatfuozat 1. pontja helýebe a
következő rendelkezések lépnek: I kovetkező ľendelkezések lépnei:

Az új Teleki téri piacon fizetendő bérleti díjak I Az új Teleki téri piacon ťlzetendő bérleti díjak
apiac megnyiüísakor: I a piac megnyitásakor:

bérleti díj (nettó) bérleti díj (nettó)

Üzletkör: máshol fel nem sorolt termékek | Üzletkör: máshol fel nem sorolt termékek

i(
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1. szźtmű melléklet

éľtékesítése 5.000,- Ftlm,lhő | értékesítése

Üzletköľ: bĺifé, fa|atoző (melegkonyhával)
tŁemeltetése 2.500,- Ft/m2lhő
teľmékkör:

- meleg étel
- meleg étel áľusíĺĺsa kávéitallal,

alkoholmentes itallal

Üzletkör: nyers élelmiszer árusítás
1.300,- FtJm2lhő

termékkör:
- zöldség és gyiimölcs
- hús és hentesáru
- hal
. tej, tejteľmék (vaj, sajt, túľó,

savanyított tejtermék stb.)
- kenyér- és pékáru, sütőipari

teľmék,
. cukľászati készítmény,

édesipaľi termék

Üzletkör: egyéb élelmiszer
2.500,. FtJmzlhő

teľmékkör:
- egyéb élelmiszerek (tojás,

étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor,
ső, sztraztészta,
kávé' tea, fűszero ecet, méz,

5.000,- Ft/m

Üzletkör: büfé, fa|atoző (melegkonyhával)
Ĺizemeltetése 2.500.- Ftlmz/hő
teľmékkör:

- meleg étel
- meleg étel árusíüísakánéita||a|,

alkoholmentes itallal

Uzletkör: nyers élelmiszer árusítás
1.300,- Ftlmz/hő

termékkör:
- zöldség és gyümölcs
- hús és hentesáru
- hal
- tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,

savanyított tejtermék stb.)
- kenyér- és pékáru, sütőipaľi

termék,
- cukľászati készítménv.

édesipari termék

Üzletkör: egyéb élelmiszęr

teľmékkör:
2.500,-Ftĺm'lhő

- egyéb élelmiszerek (tojás,
étolaj, margarin és zsíľ,
olajos és egyéb magvak, cukor'
ső, sztľaztészta,
kávé, tea, ťaszer, ecet, méz,
bébiétel stb.)

- édességáru (csokoládé,
desszeľt, nápolyi, cukoráru,
előrecsomagolt fagylalt és
jégkľém stb.)

- köz&zetjavítő és étľend-
kiegészítő termék
(gyógynövény, bioteľmék,

testépítő szer stb.)

Üzletkör: vegyeskereskedés
2.500,-Ftlmzĺhő

- hánarási papíráru, vegyi áru,
műanyag áru

- csomagolt élelmiszer
- pipeľe teľmékek, illatszeľ,

kozmetikum
- bizsu-ékszer
- bőráľu' ruhanemű, egyéb

tęxtiláru
- cipőjavítás, kulcsmásolás,

névj e gykártya készíté s
- állateledel és kisállat tartásálhoz

szüksége s kiegészítő eszközök

bébiétel stb.)
- édességáľu

desszert, nápolyi'
előrecsomagolt
jégkľém stb.)

- közérzetjavítő
kiegészítő termék
(gyógynövény,

testęítő szer stb.)

Üzletkör: vegyeskeľeskedés

(csokoládé,
cukoľáru,
fagylalt és

és étľend-

biotermék,

2.500,-Ft/m"/hő
- háztartźlsi papíľáru, vegyi áru,

miĺanyag áru
- csomagolt élelmiszer
- pipere termékek, il|atszer,

kozmetikum
- bizsu-ékszer
- bőráru, ruhanemiĺ, egyéb

textiláru
- cipőjavítás, kulcsmásolás,

névj egykártya készítés
- állateledel és kisállat tartásához

sztikséges kiegészítő eszközök
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I. számű melléklet

A belépési dfi összege, fizetésének ütemezése:
A piacra töľténő belépési díjat a bérlők és
helyhaszná|őkaz alábbiak szerint fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás
keretében keriil megállapításĺa, de ĺlsszege
legkevesebb 50.000,- Ft/m2 + Áfa.
Azt$bérlő a belépési díj

- 30 %o-át a bérlemény
biľtokbavételekor

- 70 yo.éi a bérleti szerződés
megkötését követő hónaptól kezdve két éven
keľesztül havi részletfizetéssel teljesíti, azza|,
hogy háľom hónapot meghaladó hátľalék
esetén egyösszegben esedékessé válik a
fennmaľadó, ki nem ťlzetett összeg. Az
esedékesség minden hónap 15. napja.

* új Teleki téri piacon a Józsefuárosi
onkormányzat biztosítja a bérleti jogviszony
áúrłłhźr;źsának lehetőségét a jelenlegi bérlők és
helyhasználók, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok ľészére a bérleti szerződésük
fennállásáig a mindenkor hatályos, a lakások és

bérletére, valamint az

- babateľmék (csecsemő- és
kísglermek- ruhd7ati cikk,
babakocsi, babaiłlés, babadgl,
babúpolósi cíkk stb.)

- ldbbeli- és bőróru
- audiovizulźlís teľmék (zeneů- és

videófelvétel, CD, DW, stb.)
- telekommunikócióscÍkk
- festék, lakk
- könyv
- sportszeľ' sporteszkäz

(hoľglźszfelszerelés,
kempingcikk,
kerékpdr és alkatrész, tartozék,
Iovas felszerelés, kiegészítők
stb.)

- jlźtékdru
- kiizéľzettel kapcsolatos nem

élelmíszeľ termék
(vérnyomdsmérő,
hallókésziłlék, ortopéd cipő,
mankó stb.)

- vÍľlźg és kertészeti cikk
- fotlÍcíkk
- optikai cikk
- haszndlt cÍkk (haszndlt könyv,

ruhózati cikk, sportszer, bútor,
egl éb hasznúltcikk, régíség).

A belépési díj összege, fizetésénęk ütemezése:
A piacľa töľténő belépési díjat a bérlők és
helyhasználők az a|álbbiak szerint fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj versenyeztętési eljárás
keretében keriil megéi|apitásra, de összege
legkevesebb 50.000,- pt/rĺŕ + Äťa.
Az új bérlő a belépési díj

- 30 %;o-éLt a bérlemény
birtokbavételekor

- 70 yo-áLt a béľleti szerződés
megkötését követő hónaptól kezdve két éven
keresztül havi részletfizetéssel teljesíti, azza|,
hogy háľom hónapot meghaladó hátralék
esetén egyösszegben esedékessé válik a
fennmaradó, ki nem ťlzetetĹ összeg. Az
esedékesség minden hónap l5. napja.

Az új Teleki téľi piacon a Józsefuárosi
onkoľmányzat biztosítja a béľleti jogviszony
źútuházásának lehetőségét a j elenlegi bérl ők és
helyhasználók, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részéte a bérleti szerződésük
fennállásáig a mindenkor hatályos, a lakások és

iségek bérletéľe, valamint az
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l. számú melléklet

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól
szóló 1993. évi LXXVIil. törvény és a
mindenkoľ hatályos Budapest Főváros VIII.
keľületi onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|játa szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013.
(VI.20.) önkoľmányzati rendelet bérbeadói
|lozzájátu|éséra vonatkozó rendelkezései
szerint.

Helyhasználati díjak:
A piacon a teľmelői és az őstermelői árusító
aszta| helyhasználati díj ai :

- napi helyhasználati díj:
bruttó 2.100.-

Ftlnap/asztal
- havi helyhasználati díj:

bľuttó 2|.335"-
Ftlbő/aszta|

Üzlethelyiségek
kitelepülés díja:

előtti teriiletľe töľténő
100,- Ft/m2lnap + ÁFł

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló |993. évi LXXMII. törvény és a
mindenkor hatĺályos Budapest Főváros VIII.
kerĹileti onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jźra szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3.
(VI.20.) önkormányzati rendelet bérbeadói
hozzź$áru|źséłra vonatkozó rendelkezései
szerint.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termelői és az őstermelői árusító
asztal he lyhasznál ati díj ai:

- napi helyhasználati díj:
bruttó 2.100.-

Ftlnap/asztal
- havi he|yhasznétlati díj:

bruttó 2I.335"-
Ft/hőlaszta|

Üzlethelyiségek előtti területre t<jľténő
kitelepülés díja: 100,- Fím2inap + [p4
A piac teľületén bérleti szerződéssęl
rendelkező bérlők részére (35I231II hrsz.) az
épületen kívüIi, a Piac bejárata elé töľténő
ideiglenes jellegu (minden év június 1. és
szeptember 30. napja kjizött) kitelepülés díja
200,- Ft / m2 lnap + Áp.e. ł helyhasználók
kiválasztása a bérleti szeľződéssel
rendelkezők közül _ pá|y6natás útján történik
a piacokľól szóló 6120|4. (III. 06.)
önkormányzati ľęndelet ľendelkezéseinek
megfelelően.

A piac teľületén (35123111 hľsz.) az épu|eten
kívĺi|i bérlemény díja: minimum 5.000,- Ftl m2
/ hő + AFA' A béľlő kiválasztása páiyánaás
iftjźn tĺjľténik a piacokról szóló 612014.

A piac terüIetén bérleti szerződéssel ľendelkező
bérlők tészére (35I23l|1 hľsz.) az épületen
kívüli, a Piac bejárata elé töľténő ideiglenes
jellegu (minden év június 1. és szeptember 30.
napja között) kitelepülés díja200,-Ft l m2 / nap
+ AFA. A helyhasznźůők kiválasztása _ a
bérleti szeľződéssel ľendelkezők közül
pő|yőztatźs útján történik a piacokľól szóló
6/2014. (III. 06.) önkormányzati ľendelet
ľendęlkezéseinek megfelelően.

A piac területén (35123/Il hľsz.) az épületen
kívtili béĺlemény díja: minimum 5.000,- Ft/ m2
l hő + AFA. A bérlő kiválasztása pájlyánalÉ's
iiján töľténik a piacokról szóló 6/2014.
(III.06.) ' önkoľmányzati
ľendelkezéseinek megfelęlően.

ľęndelet | (III.06.) önkoľmányzati rendelet
rendelkezéseinek megfelelően.

A Piac iizlethelyiségeken kíviilí teľüIetén (pL a
Rarócsony Sóndor utcai bejóratdndl) szezondlis
piaci drusítds folytatható. A szezonólis piaci
drusítds maximólis időÍtartama 4 hónap lehet. A
szezonúlis piaci drusítds esetén a kijeliilt teriilet
béľleti díja 200,- Ft/nŕ/nap. A kereskedők,
illetve az őstermelők a szezondlis drusításra
vonatkoai szdndékukat a piac i}zemeltetfiénél _
erre vonatkozlÍ kérelem alapjdn _ jelezhetik. A
beéłkezett kérelmek szdma, ilIetve a
rendelkezésľe dlló, kijelölt teriilet nag1lsóga
Jiglelembevételével a szezonóIis piaci
q!ry']ĺtdsról saóllí döntést az tjzemeltető houa
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I' számű melléklet

Az Ú.i Teleki téri Piac J2 jelű, 20 m2
alapterületĹĺ Ĺizlethelyisége vonatkozásźtban a
f,lzetendő bérleti díj iŁletkörtől fiiggetlenül
nettó 1.300,. Film2/hó. Az üzlethelyiségben
hús- és hentesáru, hal- és melegétel árusítĺísa
nem végezhető.''

7. a Képviselő-testület a 1l9l20t4. (u'll.)
számil határozatban foglaltakhoz képest
kiegészíti a parkolási díjszabást, az a|źhbiak
szerint:

- az áů|andó árusok szőmőta 5.000,- FtJhő, az
időszakosan árusító ősteľmelők szátmfua
3.000'- Ft/hó

. azuj Teleki téri Piac vásárlói szátmáta az e|ső
óra ingyenes, minden további óľa díjszabása
500'- Ft/hó.

. az egyéb gépkocsi.parkolóhelyet
igénybevevőkszámára l0.000,- Ft + AFA/hó

8. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t a Szerdahelyi utca I7-I9. szźtm a|atti
ingatlan esetében további gépkocsi-beállókra
vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.

meg. A szezonólis píaci órusítlźsok napjait és
pontos helyét' valamint az drusítható termékeket
a piac iJzemeltetője jelöli kL Tekintettel az
drusítlts időszakos jellegére, a bérlőket óvadék
Jizetési kötelezettség, illetve közjegyző előtti
egloldalú kötelezettségvóllaldsi nyilatkozat
elkészítése nem terhelL Á Képviselő-testiilet
felhatalmazza a Józsefvdrosi GazdóIkoddsi
Központ zrt..t az időíszakos piaci drusítósľa
vonatkozli bérleti szerzôĺdések meg kötésére.

Az Úi Teleki téri Piac J2 jeliĺ, 20 m2
alaptertiletű üzlethelyisége vonatkozősćtban a
ťlzetendő béľleti díj üzletkĺiľtől fliggetlenĹil
nettó l.300,- Ftlmzĺhő. Az iz|ethelyiségben
hús- és hentesáru, hal- és melegétel árusítása
nem végezhető.''

7. a Képviselő-testület a |I9lf0I4. (VLl1.)
szőmu haÍfuozatban foglaltakhoz képest
kiegészíti a parkolási díjszabást, az a|ábbiak
szerint:

- az á'||andó árusok szálmélra 5.000,- FtJhő, az
időszakosan árusító őstermelők számźra
3.000'- Ft/hó

- azÚ1Teleki téri Piac vásár|ói szźtmfua az e|ső
óra ingyenes, minden további óra díjszabása
500'- Ftlhó.

- az egyéb gépkocsi-parkolóhelyet
igénybevevőkszémźra 10.000,- Ft + ÁFA/hó

8. felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont
Zrt.-t a Szerdahelyi utca 17-19. szélm a|atĺi
ingatlan esetében további gépkocsi-beállókra
vonatkozó bérleti szeľződések megkötésére.

,Áz ai Teteki téri Piachoz taľto7li,
Szerdahelyi utca 17-19. szóm alatti,
önkormónyzati tulajdonban lévő, gépkocsí-
bedllóként ĺizemelő telekingatlan (a
tovtźbbíakban: Parkoló) a szabad kapacítása
erejéig, december hónapban
kardcsonyfadrusítlźs céljdra _ az erre irdnyuló
kérelem alapjdn béľbe adható. A
kaľócsonyfaórusítlÍs béľleti díja mínimum
700,- Ft/nŕ/nap. A beéľkezett kérelmek
szĺźma, illetve a ľendelkezésľe dlló szabad
kapacítlÍs ftglelembevételével a
karúcsonyfaúľus{tdsľól szóló dtintést az
Üzemeltető hozza meg. A karócsonyfadrusí,tlźs
időszakos jelkgéľe tekintettel a bérlőket
óvadék illetve

ĺ',,
,ł-^.l.,l7ł ,..
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l. számú melléklet

9. módosítja a |97/20|5. (Ix.17.) számtl
hatérozatźÍ oly módon, hogy a Közszolgáltatási
Keretszerződés időtatamára megbiz:za az
önkoľmányzati tulajdonú ingatlanok,
intézmények épület(rész)einek, helyiségeinek
hasznáiatáta, béľletére vonatkozó díjtételek és
kedvezmények mértékének megál| apitźsźxa| a
Józsefu árosi Gazdálkodási Központ ZÍ1.-t.

előui egloldalú kötelezettségvttllaldsi
nyílatkozat elkészítése nem teľheli. A
Képvíselő-testiilet felhatalmaaa a
Jóaefvóľosí Gazddlkodltsi Központ Zľt.-t a
kardcsonyfadrusítdsľa vonatkozó bérleti
szerződések megkötésére.

Tovlźbbd a Parkoló a szabad kapacitdsa
terhére, kérelem alapjdn, egyéb esetekben is
bérbe adható. A bérletÍ díj összege minimum
200,. Ft/nŕ/nap. A bérbeadds időtartama
maxímum 4 hónap lehet. A Paľkoló
hasznosítlźsdról szóló di)ntést a
rendelkezésľe dlló szabad kapacítds alapjdn _
az Üzemeltető hoaa meg. A bérlai jogviszony
időtartamóra tekintettel a bérlőket óvadék
ftzetési kötelezettség, ílletve közjeglző előttí
egloldalú kötelezettségvóllaldsi nyilatkozat
elkészí.tése nem terheli. A Képvíselő.testiilet
felhatalmaaa a lóuefvdrosi Gazddlkoddsi
Központ Zrt.-t a Paľkoló hasznosítósdľa
v o n at k o zl1 b ér leti s zer ződés e k meg kiité s ér e.,,

9. módosítja a |97l20I5. (x.17.) számil
hatfuozatźú oly módon, hogy a Közszo|gćitatási
Keretszerződés időtartamára megbízza az
tlnkoľmányzati tulajdonú ingatlanok,
intézmények épület(rész)einek, helyiségeinek
hasznźilatáta, béľletéľe vonatkozó díjtételek és
kedvezmények méľtékének megá||apításétva| a
Józsefvárosi Gazdálkodási Közpon t ZÍt.-t.

.i
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f, számű melléklet

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ onko rmányzat Képviselő.testĺileténeu az IJj
Teleki téľĺ Piacon alkalmazott díjak tárgyáňan257/2o15. (XII.03.) számú képviselő-testĺileti

hatá,ľ ozata (egységes szeľkezetben) :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.. elfogadja a határozat mellékletét képező' a Józsefvárosi onkormányzat és a Józsefvárosi

Gazdá1Ĺođási Központ Zrt. között 2ol5.o6.L5-én kötött Kozszo|gźútatźsi Keretszeľződés

mellékletét képez| 2016. évi Évęs Szerződéseit és az azok mellékletét képező

kompenzác iőszámítás alapj ául szolgáló költségigényt.

Felkéri a polgáľmesteľt és a JGK Zrt.Igazgatóságának elnökét a,Évęs Szerződések a|áirásfua.

2016. évi kö'ltségvetés tervezésekor az Eves Szerződés

b) a 20t6., évi önkormányzati források
egyidejűleg az Eves Szeľződésękben jóváhagyott

2. a) Felkéri a polgármestert, hogy a
tew számait ve gyék figyelembe,

ismeretében szükség esetén a költségvetéssel
költségtérítés összege módosulhat.

3. az onko rmányzattartós cinként vállalt feladatot vállal 2o16. jaruátr 1'. napjától azuj Teteki téĺi

Piac területén reklám tevékenységĺe, és a ľeklámbeľendezések felületének hasznosításźna, meLy

feladatot a JGK Zrt.Közszo|gá|tatási Szerződés keretén belĹil látja el.

4. a 3. határozati pontban szereplő ľeklámberendezések béľleti díjait az alábbiakban határozza

meg:
a) helyi, VIII. kerĹileti
FtlhőlÍekJáLm + AFA

székhelý véůlra|kozősok esetében a bérleti díj: legalább 20.000,-

b) a helyi, VilI. kerületi telephelyiĺ, vagy fióktelepiĺ válla|kozások esetében a bérleti díj:

legalább 30.000,- Ftlhó l rekLám + Áľe.
c) egyéb vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 50.000,- FtlhólrekJárn

Yáilakozás alatt az egyéni vállalkozást és a társas váil;alkozást kell éľteni.

,,,A, Ú: Teleki téri Piac külső (utca felé nézó) falainak felĹiletén elhelyezkedő
reklámberendezések béľleti díjait jelen pont a)-c) alpontjai határozzákmeg.

ez Új Teleki téri Piac belső falfelületein elhelyezkedő reklámberendezések bérleti díjait az

alábbiak szerint hatát ozza meg.

d) helyi, Vm.. keľületi székhelyĺĺ vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 5.000

FtlhólrekJőtm + AFA
e) a helyi, VIII. kerületi telephelyu, vagy ťróktelepű vállalkozások esetében a béľleti díj:

legalább 10.000 Ftihólreklám + AFA
ť) egyéb vál|Lalkozások esetében abér|eti díj: legalább 15.000 Ft/hólreklám + AFA

A részben vagy egészbęn a Budapest Ftíváros VIII. keľülęt Józsefuárosi Onkormányzat
tulajdonában á|Iő gazdasägi táľsaságok, az onkormányzat kottségvetési szervei, és az

onkoľmányzat éLiltal. a|apítoÍt,jogi személyiséggel rendelkező szervezetek ingyenesen hiľdethetnek

az Ú; teleki téri Piachoztartoző külső és belső reklámfelületeken.''

5. aZ Ú.i Teleki téri Piac teriiletén lévő Ĺizlethelyiségek hasznosítěłsára iľányuló béľleti

szerződé sekb en rö gzített bérleti díj at nem módo síd a.

6. a 98412014. (Ix.15.) és 3L6lf01'4. (III.24.) számű Yárosgazdállkodási és Pénzigyi Bizottságí
hatérozatta|, valamint a I19l2O14. (VI.ll.) számú képviselő-testületi határozattal módosított

'hatá|yba |épett a 7g5/2ot6. (X.06.) számú képvise|ő-testü|eti határozat 1. határozati pontja a|apján, 2016.

október 6-án

+ AFA
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2. számű melléklet

4612014, (III.05.) szétmilképviselő-testületi határozat 1-. pontja helyébe a következő ľendelkezések

: lépnek:

Az új Teleki téri piacon ťlzętendő bérleti díjak a piac megnyitásakoľ:

. béľleti díj (nettó)

; uzletktir: máshol felnem sorolt termékek értékesítése 5.000,- ptl^,lhő
i.
i uzletk<!ľ: büfé, faIatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 2.500,- Ftlm"lhő

: termékkör:

I meleg étel

' 
- meleg étel árusításakápéitallaI, alkoholmentes itallal

1 Üzletkör: nyers élelmiszet á'rusítáls 1..300,. Ftlmzhő
termékkcir:

- zöldség és gyümölcs
l - hús és hentesáru
i-hal
. tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

l - kenyér- és pékáru, siitőipari termék,
: - cukľászati készítmény, édesipari termék
:.: Üzletkciľ: egyéb élelmiszer 2.500,.Ftlm"lhő
1 termékkör: 

egyéb élelmiszerek (tojás, étolaj, maľgarin és zsít,
olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szźnaztészta,
kźxé,tea, ťliszer, ecet,méz, bébiétel stb.)

- édességáru (csokoládé, desszeľt, nápolyi, cukoráru,
: ęlőrecsomagolt fagylalt és jégkľém stb.)

- közérzetjavítő és étrend-kiegészitő termék
i (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

. Üzletkĺir: vegyeskereskedés 2.500,-Ftlm2hő

, - hź.ztartźsipapíľźlru, vegyi áru, mtĺanyag áru
- csomagolt élelmiszeľ

l pipere termékek, 7|Latszer, kozmetikum

] - bizsu-ékszeľ
: - bőráru, ruhanemű, egyéb textiláru

'' cipőjavítás, kulcsmásolás, névjegykártya készítés
- állateledel és kisállat tartásźlhoz szükséges kiegészítő eszközök

i ,,,babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ľuhózati cikk,
: babakocsi, babaiilés, babadgy, babdpoltÍsi cikk stb.)

, ldbbeli- és bőľdru
l - aadiovizudlis teľmék (zenei- és videófelvétel, CD, DW, stb.)
,l

.] - telekommunikdciós cikk
:) . festék,lakk

' 

könyv

i . sportsleľ, spoľteszköz (horgdszfelszerelés, kempingcikk,
"ł kerékplźľ és alkatrész, tartolék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
j - jlźtékdru
.j közéľzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomdsméľĘ

: hallókésziilék, ortopéd cipĘ mankó stb.)

2 hatáIyba lépett a ,../2077. (til,ail számú képvisető-testüteti határozat 7. hatórozati pontia alapión,2077.
március 9.én

,í:
,''',-.:,io
''' .'i ,r'
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f. szátmű melléklet

- viľtźg és kertészeti cikk
- fotlÍcikk
- optikai cikk
. haszndtt cikk (hasznđlt könyv, ľuhdzati cikk, spoľtszer, bútor,

egy éb haszndltcikk, régiség) "

A belépési díj ĺĺsszege, fizetésének ütemezése :

A piacra történő belépési díjat a béľlők és helyhasználók az a|ábbiak szerint fizetik meg:

Az egyszeri belépési díj^versenyeztetési eljárás keretében kerül megállapításra, de osszege

legkevesebb 50.000,- Ftlm' + Afa.
Az új bérlő a belépési díj

- 30 %o-áta béľIemény birtokbavételekor
- 70 vo-źú a béľleti szerződés megkötését követő hónaptól kezdve két évęn keresztüI

havi részletfizetéssel teljesíti, azza\, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén

egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem fizetett összeg. Az esedékesség minden

hónap 1'5. napja.

Az új Teleki téľi piacon a Józsefuárosi Önkormányzat biztosítja a bérleti jogviszony

źúruhé;rlásának lęhetőségét a jelenlegi bérlők és helyhaszná|ók, továĺbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a bérleti szerződésük fennállásáig a mindęnkor hatályos, a lakások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĹikĺe vonatkozó egyes szabályokľóL szó|ó L993. évi
LxXvilI. törvény és a mindenkor hatályos Budapest Főváros VIII. kerĹileti onkorményzat
tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgőúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013.
(VI.20.) <inkormányzati rendelet bérbeadói hozzájáru|álsára vonatkozó rendelkezéseiszerint.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termelői és az őstermelői áľusító asztal helyhasznźůati díjai:

- napi helyhasználati díj:
- havi helyhasználati díj:

bruttó 2.L00,- Ftl nap l asztaL
bľuttó fI,33 5,- Ftlhő l aszta|

Üzlethelyiségek előtti területrę történő kiteĺepülés díja: Ioo,-Ftlmzlnap + ÁFA
3,,A piac teriiletén bérleti szerződéssel rendelkező bérlők tészéte (35|23/11 hrsz.) az épuIeten

kíviili, a Piac bejźrata elé töľténő ideiglenes jellegiĺ (minden év június 1. és szeptember 30. napja
között) kitelepülés díja 200,- Ft l m, l nap + AFA. A helyhasználók kiválasztása _ a bérleti
szerződéssel rendelkezők köZül - pályáztatás útján történik a piacokĺól szóIő 6l20L4. (Iil. 06.)
önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

A píac területén (351f3ll1hrsz,) az épületen kívüli bérlemény díja: minimum 5.000,- ptl mf l hő
+ ÁFA. A bérlő kivéůasztása pźiyáztatés útján töľténik a piacokról szóló 61201'4, (III.06.)

önkoľmányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.''

o,,A Piac üzlethelyiségeken kíviili teriiletén (pl. a KarĺÍcsony Sdndor utcai bejdratdnól)
szezondlis piaci úľusítlźs folytatható. A szezonúlis piaci drusíttźs maximdlis időtaľtama ! hónap
lehet. A szezondlis piaci órusítús esetén a kijelölt terĺilet bérleti díja 200,. Ft/m,/nap. A
kereskedők, illetve az őstermelők a szezonólis drusítdsra vonatkozó szóndékukat a piac
t}zemeltetőjénéI _ erre vonatkozlő kérelem alapjdn _ jelezhetik. A beérkezett kérelmek szdma,
illetve a rendelkezésre dlló, kijelölt teriilet nagysdga Jĺgyelembevételével a szezondlis piaci
dľasítdsról szlíllí döntést az Üzemeltető hoaa meg. A szezondlís piaci drusítlźsok napjait és
pontos helyét, valamint az drusítható teľmékeket a piac Üzemeltetője jelöli ki. Tekintettel az
drus{tds ldőszakos Jellegěľe, a béľlóket óvadék Íizetési kötelezettség, illetve közjeglző előtti

" hatá|yba |épett a t43/2ol6. (Vl.02.) számú képvise|ő-testti|eti határozat a|apján, 2016. június 2-án
a hgtátybd tépett a .../207?, (ttl.09.) számú képviselő-testiiteti határozat 2. hatórozati pontia alapján,2077.
mórcÍus 9.én

ť1
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f. számű mellék]et

egyoldalú kötetezettségľdllallźsi nyilatkozat etkészítése nem terheli. A Képviselő.testiilet

felhatalmazza a Józsefvdrosi GazdlÍtkodlźsi Kiizpont Zrt.-t az időszakos piaci óľusítdsra
v o n at k o zlí b é r let i s zerzöídé s e k me g k öté s ér e.,'

5,,AzÚ1Teleki téri Piac J2 je|u,20 m2 alapterĹiletű Ĺizlethelyisége vonatkozásźtban a fizetęndő

béľleti áĺi u'l"tko.től fiiggetlenül nettó ]'.300,- ptlm,lhő. Az iz\etheIyiségben hús- és hentesáru,

hal- és melegétel árusítása nem végezhető.''

7. a Képviselő-testület a1.I9pOL4. (vI.11.) számí határozatban foglaltakhoz képest klegészíti a
parkolási díjszabást, az aLábbiak szerint:

állandó árusok számáĺa 5.000,- Ft/hó, az időszakosan áľusító őstermelők szźlmára 3.000,.

. azvi Tęleki téri Piac vásárlói számáłra az e|s(5 óra ingyenes, minden további őra dijszabása 500,.

Ft/hó.

- az egyéb gépkocsĹparkolóhelyet igénybevev ók szźlmára ]'0.000,- Ft + ÁFA/hó

8. felkéľi a Jőzsefvárosí Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Szerdahelyi utca I7-L9. szám aLatti

ingatlan esetében további gépkocsĹbeállókľa vonatkozó bérleti szerződések megkötéséľe.

o ,,Az Úi rele*i téľi Piachoz tartozó, Szeľdahelyi utca 17-19. szdm alatti, önkormónyzati
tulajdonban lévő, gépkocsi-bedllóként iizemelő telekingatlan (a tovlźbbiakban: Parkoló) a
szabad kapacitdsa eľejéig, december hónapban karócsonyfadľusítlźs céljdra _ az eľre iľányulli
kérelem il,pj,t" _ bérbe adható. A kardcionyfadrusíttźs bérleti díja minimum 700,- Ft/m2/nap.

A beérkezett kérelmek szdma, illetve a ľendelkezésľe dlllí szabad kapacittźs Jig1lelembevételével a
karócsonyfadľusítdsrót saíló döntést az Üzemeltető houa meg. A kardcsonyfadrusítlźs
időszakos jellegére tekintettel a béľlőket óvadék Íizetési kiitelezettség, illetve közjegyző előtti
egyoldalú kötelezettségvlźllalósi nyilatkozat elkészítése nem terheli. A Képviselő-testiilet

felhatalmaaa a Jóaefvdrosi Gazddlkodtźsi Központ Zrt.-t a karócsonyfadrusíttźsľa vonatkozli
bérleti szerződések megkötésére.

TovlÍbblŕ a Paľkoló a szabad kapacitúsa terhére, kérelem alapjdn, egłéb esetekben is bérbe
adható. A bérleti díj összege minimum 200,- Ft/nŕ/nap. A béľbeadds időtartama maximum 4
hónap lehet. A Paľkoló hasznosítlÍsdról szlíllí diintést _ a rendelkezésre dlló szabad kapacitlźs
alapjón _ az (jzemeltető hoaa meg. A béľleti jogviszony időtaľtamdľa tekintettel a bérlőket
óvadék Jizetési hötelezettsěg, illetve kiizjeglző előtti egyoldalťł htjtelezettségvtźllaldsi nyilatkozat
elkészítése nem teľheli. A Képviselő-testíiletfelhatalmazza a Józsefvdľosi Gazdólkodlźsi Központ
Zrt.-t a Parkoló hasznosítlźsdľa vonatkołÍ béľleti szerződések megkiitéséľe.',

9. módosítja a 19712015. (x.17.) számű határozatát oly módon, hogy a Közszolgáitatási
Keretszerződés időtaľtamáta megbizza az önkormáĺnyzati tulajdonri ingatlanok, intézmények
épiIet(rész)einek, helyiségeinek hasznáIatáĺa, bérletére vonatkoző díjtéte|ek és kedvezmények
méľtékének me gáIlapítźlsával a Józsefu árosi Gazdálko dási Közpon t Zrt. -t.

'hatá|yba |épett a L95l2ot6. (X.06.) számú képvise|ő-testti|eti határozat2.határozati pontja a|apján, 2016'

október 6-án
6 hauályba lépett a .../2077. (ltt,09,) számú képviselő-testületi határozat 3. határozati pontja alapián,2077.
mórcius 9-én
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