A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja: 2014. máľcius
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Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testĺilełének
6/2014.

(ilI.

06.) iinkoľmányzati ľendelete

a

piacokról

Budapest Fővláros VIII. keľület Józsefuláľosi oĺlkormányzat Képviselő-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźtrozott eľedeti jogalkotói hatáskĺjrébeÍI)az
Alaptörvény 32. cil<k (1) bekezdésének a) pontjában meghatátozott feladatkcjrében eljźlrva a
következőket rendeli el:
1. s (1) A rendelet terĹileti hatáIya a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkormányzat (a tovźlbbiakban: onkormányzat) kozigazgatási területén, az onkormźnyzat
által fenntaľtott piacokra terjeđki.
rendelet személyi hatźiya a piacot fenntaľtóra, a piac iizemeltetőj éte, a
^
értékesítésitevékenységetfolytatókľa és a piac területén tartőzkodőkľa terjeđki.

(2)

piacon

2. s (1) A piac létęsítéséről,helyéről, rendeltetésétő|, ilzemeltetőjéről és az ott a|kalmazott
díj akról a

Képviselő-testület kĹilcjn hatéttozaÍa rendelkezik.

(2) Az onkormanyzat źlta| fenntaľtott piac üzemeltetője a Jőzsefvárosi Kcizterület-feltigyelet
és Varostizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: Üzemeltető), aki a fenntaľtó nevében vezęti a
piacot, annak mfüödésével kapcsolatos feladatokat e||átja és a fenntartó nevében jogosult

eljáľni.

(3) A piac hźzhendjét_ mely a piac nyitva taľtási idejét és rendjét is magában foglalja - az
TJzeme|tętóhatźrozzameg, melyet a piac teriiletén jó|Léĺhatő helyre ki kell fiiggeszteni.

3. s

(1) Bérlő az, al<l apiac teriiletén lévő értékesítőhelyiségre béľletijogot szerzett és a piac
fenntartój áv a| szer ző dést kötött.
(2)
bérleti szerződés időtaľtama:
^ éves határozott időtaľtamú a képviselő-testĹilet kĺilĺjnhatározata szerint, és ezen bérlőket
a) 15
ahatározotl. iđőtartam|ejartát k<ivetően előbérleti jog illeti meg' vagy
b) a feltétel bekĺjvetkezéséig,
c)határozatlan idejű.

.-----_--->

A

fenntartó a béľleti szerzodéseket a Képviselő-testiilet Városgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottságának (a továbbiakban: VárosgazđáIkođásiés Pénzügyi Bizottság) hozzájáru|ása
aIapjźnköti meg.
(3)

4. $ (1) Az őstermelő az ősteľmelői igazolvźnyának bemutatását követően, vagy egyéb
termelő az tt\tala termelt élelmiszerek eladása céljából a piac teľületén napi helyjegy, vagy
havi helyhasznźĺIati díj ťlzetése ellenében aľusításľajogosult, mely helyhasznźiatéiaz
Üzemeltető napi vagy havi rendszerességgel megúj íthatj a.
(2) A napi helyhasználatra kijelĺilt teľĹiletnek az igénybevételérea helyhasználó napi helyjegy
megvźt|tásáva| szerez jogosultságot. A napi és havi helyhaszná|ati szetzőďést a helypénz
megfizetését ígazotő készpénzťlzetésiszámla helyettesíti, melyet azŰzemeltető áIIít ki. A
helyjegy másra nem ruházhatő át.
(3)

A napi helyhasználat jogaazŰzeme|tető visszaigazo|ésaalapjanpiacnyitástőlzźnásígtart.

AzÜzeme|teto anapi helyhasznáIattakijelölt helyek közül nem kĺjteles a kĺjvetkező napon is
azigéĺy|őrenđelkezésérebocsátani.

ugyanań. a helyet

A

helyhasználó napijegyét köteles állandóan magźnáI tartani és az üzemeltető
képviselőjének kéréséľefelmutatni. Annak hiźnya esetén a helyhasználó kötęles újból napi

(4)

helyhasznál atí dij at ťĺzetru.

A

napi és havi helyhaszná'Iatra szóló döntést az Üzemeltető hozza meg, melyben
meghatározza a helyhaszná|at&t ťĺzetendő díjat és az aľusítandó teľmékek körét. A

(5)

helyhasznál ati đíj
at előre, a píac nyitásakor

e

gyös szegben

kell

me gfi zetni.

5. $ (1) A bérlő haláIa esetén a lakások és helyiségek bérletéľevalamint az elidegenítéstikľe
vonatkozó egyes szabályokľól szóló t993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lfu.) 40. $-

aazirźnyadő.

(2) A fenntartó kiilĺjn hozzájáruIás nélkül csak az LtV. 40. $-ban felsorolt személyekkel kĺithet
páLyazat nélkiil szerződést, abban az esetben, ha ahalźiesettől számított 1 hónapon belül, de

legkésőbb a hagyatéki eljaĺás befejezéséig a fenntartó felé szeľződéskĺitésiszanđékukat
bejelentik.

A

(2) bekezdés szerinti hatźtĺídoleteltét kĺjvetően az e rcndeIet szabźiyai szeľint ptl|yázat
lebonyolításľa.
kerül
(3)

AzLtv.41. $-ban

szabéllyozott esetben abérlő az á|ta|a|étrehozoÍt gazdaságí táľsaság,
egyéni cég, szovetkezet a|apitását illetve átaIaku|ását kĺjteles bejelenteni azLJzeme|tető felé
az alapítástól, átalakulástól számított 15 napon belül.
6. $ (1)

(2)
fenntaľtó az lJzemeltető értesítésétkövętően szźrrńtott 15 napon belül dönt a
^
és Pénzügyi Bizottság hozzájarulását kcjvetően a bérleti szerzóđés
Yárosgazdálkodási
módosításáról.

7. $ (1) Azuz|etkoľ megváltoztatásźra|ĺzarőIag aYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
és az illetékes szakhatóságok hozzájáruIásával, a működési engedély és a bérleti szeruődés
írásban történő módosításával kerĹilhet sor.

(z) Az üzlethelyiség székhelyként (telephelyként vagy fróktelepként) történő bejelentéshez
hozzájáru|ása szĹikséges, melyet aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ad meg.
8. $ (1) A piac tertiletén lévő, megüresedett üzlethelyiségek bérleti jogát a fenntartó apá|yázat
lltjánhasznosítja.

A pźiyazatíkiíľás tartalmi elemeit, a pá|yazat eredményességénekmegáIlapitásźÍ, a
nyertes pá|yazőt a Yfuosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság hattľozza meg az lJzeme|tető
j avaslata alapj źn. A p á|y tnat leb onyo lítá sa az IJ zemeltető felađata.
(2)

A

pá|yazhatő tizlethelyiségek jegyzékét,és a pźiytľ;atikiírást
teriiletén jól látható helyľe 15 napra kĺjzszemléreki kellfüggeszteni.

(3)

az LJzeme|tető a piac

9. $ (1) A piac területén lévő közös használatú utak és helyiségek ľendeltetésszerrĺ
haszĺá|atta| összefüggő tisńitása, a szemét elszáIlítása, feľtőtlenítése az iizemeltető feladata.
A ľendeltetéstől eltérő hasznźiatből eredő ttjbblet-szo|gźt\tatás đíjáta bérlőľe a fenľľrartő az
Üzemeltető j elzé se a|apj tn áthar íthatja.
(2)
bérlőt terheli azilzlethe|yiség, valamint azilzlęthe|yiség előtti terület takarítása,tisztán
^ és a Képviselő-testület áIta| megállapított béľletidíjak, egyéb díjak és kozi:zemi
tartása
szo|gáItatások díj ainak ťĺzętése.
(3) A bérlő köteles az źitala bérelt iizlethelyiséget rendeltetésszerűen használni, karbantartani,
áI|agát megóvni.

10. s

me

g s

A

bérleti szerzodés az Ltv-beĺ szabáIyozott eseteken kívĹil megszűnik, ha a piac

zűnik

v agy

b

ezárás át ható

s

ág

i hatźrozattal

vé g l e ge sen

elrendelik.

11. $ (1) Tilos a piac egész területén és a piac terĹiletének báľmely pontjától 200 métet

távolságon belül a k<jzterĺiletenpaLackozott és kiméľtszeszęsitalt aľusítani és fogyasztarli. Az
erľe irányuló felszólítást a béľlők kötelesek az uzletbeĺ, és az iizlet kirakatában, vagy ajtaján
jól látható helyľe kifiiggeszteni.
(2)

A szeszesital aľusítási tilalom alólkivétel nem

adható.

12. $ (1) Ezarcnde|ęt2}lŁ. március 6-án|éphatá|yba.

(2)

Hatá|yát veszti

a Teleki

Lźĺsz|őtéríÉlelmiszer Piacról sző|ő |Ol200g.(I.27.)

önkoľmiányzati rendelęt.
(3)

A piac

teľĹileténlétesítettüzletek, árusító helyek béľletévelkapcsolatos, e ľendeletben nem

szabáIyozoľt kérdésekbęn az onkormányzat mindęnkoľ hatályos' nem lakás céljaľaszo\gá|ő
helyiségek bérbeadására és elidegenítésérevonatkozó rendeletének szabźtLyai az fuźnyadőak.

$ut(

:--

Indokolás
Altalános indokolás

A

rendelet megalkotásakoľ alapvető jogszabályként került figyelembe vételĺea lakások és
helyiségek bérletére,valamint az eIiđegerutéstikĺevonatkozó egyes szabályokĺő| szől'ő 1993.
évi L)O(VIII. törvényt a (továbbiakban: Lakást<jrvény), tekintettel ata,Ilogy annak 1. $-ban
meghatározott tĺĺľgyihatáLya kiteťeđminden nem lakás cé|jtlra szo|gáIő helyiségľe.
Háttéľjogszabá|y a Lakástörvény végrehajtásfua megalkotott Budapest Fővaľos VIII. kerületi
onkormanyzat tuLajđonában álló nem lakás céljára szo|gźůohelyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet.

Részletes indokolás

t.

$-hoz

Az önkormźnyzati ľendelet teľĹileti és személyihatźllyát jelöli ki.

2.

$-hoz

A

fenntartó kijelöli a piac üzemeltetőjét, mely a Jőzsefvźrosi Kĺjzteľület-feltigyelet és
Vaĺosüzemeltętési SzolgáIat.
Az ijzemeltető feladata a hź.zíręnđmegalkotása, aktua|izáIása és gondoskodik annak jól
Ltńhatő helyre történő kifüggesztéséľől.

3.

A

$-hoz

bérleti szeruődés megkötésére jogosult a fenntartó.

A $ rögzíti,

hogy

a

szerződés

megkötéséhez aYátosgazđźikodási és Pénzügyi Bizottság hozzájáĺu|ása szĺikséges.

4.
Az

ő

stermel

ő

i

$-hoz

rírus ító aszta| i gényb ev ét e|ét szab áIy o

5.

zza.

$-hoz

A bérlő ha|áIa esetéľea|kalmazandő szabáIyozásttarta|mazza,

a lakástörvénnyel összhangban.

6.

A bérlő á|ta|

$-hoz

folytatott tevékenység más gazdasági táľsasági formában

továbbfo lyt atás źń szab

źt|y o

történő

zza.

7.

$-hoz

A

műk<jdési kĺĺrmegvźitońatása esetén a|kalmazandő szabźiyokat tarta|mazza, ezen kívül a
székhelyként, telephelyként tĺjľténó bejegyzés feltételeit.

8.
A

$-hoz

megüresedett tizletek bérleti jogáĺa vonatkozó páIyázat szabá|yaittartalmazza.

9.
Á ltal ano

s szabá|y okat tarta|maz

a

piac mfü

ĺi dé si

$-hoz
renđjén beliil.

10. $-hoz

Az Ltv-ben

szabá|yozott eseteken kívül bérleti jogviszony megszűnési okot tarta|maz.
11. $-hoz

A szeszes italarusítás fogyasztás tilalmĺínakszabáIyaíkeľĹilnek szabźůyozásra.
12. $-hoz
HatáLyba léptető és hatá|yźúvesńó rendelkezé st tartalmaz.

