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A dönté s e lfo gadásáh o z e gy szeru szav azaÍtobbsé g
Melléklet: 2 db

szĺiks é ge s

TÍsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I.

Tényállás és a döntés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése
(cégjegyzékszttm.. 0Í 09 f76975, széV'he|y: 7136 Budapest, Raoul Wallenbeľg
utca 7. fszt.) azza|a kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzathoz (a továbbiakban: onkoľmányzat), hory pénzben megválthassa a Budapest VIII.
kerület, Bacsó Béla u. 3 . szám (hrsz. : 34843) a|atti ingat|anon tervezett lakóépület megépítéséhezkapcsolódó gépjármű-elhelyezési kotelezettségének egy részét,Az ingat|anon egy 19 lakásos + 1 db üzletből álló társashéz megépítéséttervezik.
Az ingat|anon töľténő épitkezésúj építésnekminősül ezért a Józsefuáros terĺiletén az épittetók gépjármrĺ-elhelyezési kötelezettségéről sző|ő 15ĺ20|1. (ilI.l8.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Ren-

A BB3 Propeľý Kft'

delet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján a telken

kíviili gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítésé-

ľől a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dönt'
,,7. s (I) A 3. s a) pontja szerinti esetben a gépjármíÍ-elhelyezésikötelezettség telken kívüli teljesítésének mértéke

a)

Iegfeljebb 50%, melyek engedélyezéséről,ha a telelcľnéretek, vag)) a kedvezőtlen műszaki
adottságok (pI.: geotechnikn, kozmíjvezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok stb.) miatt a szül<séges parkolók csak gazdasógtalanul építhetőek meg, a kerüIetifőépítészdllóýglalósának ismeretében a Vórosgazdólkodasi és Pénzügli Bizottság dönt.,,
A fenti rendelkezésnek megfelelően kérelmezó megkérte a főépítészti|tsfog|a|ását (f' melléklet),
mely szerint a 4 db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs.

A kéľelmező az építésugyihatósági eljáľás sorźtn számźtra e|őírt 20 db parkolóból 4 db esetében kéte a
pénzbeli megváltás lehetőségét' így kéľelmezőnek l0.000.000,- Ft-ot (parkolónként 2.500.000,- Ft)
kell a haszná|atbavéte|j engedély megkéľésekoľaz Önkormźnyzatrészéremegfizetnie. Az ilyen módon történő teljesítésellen a keri'ileti főépítésznekkifogása nincs (2. melléklet). A fennmaradó 16 db
parkoló megépítésétkére|mező telken belül biztosítja.

II. A

A

beteľjesztés indoka
gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással töľténő teljesítésérevonatkozó döntés

me ghozata|a a T iszte|t B izottság hatáskĺire'

III. A döntés célja' pénzůigyihatása
A döntés célja, hogy a kére|mezó részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjáľmű-elhelyezési
kotelezettségét.

A

dĺjntésnekpénzügyi hatása van) az Önkormányzat 10.000.000,- Ft bevételhez jut, amenny\ben az
A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

építkezésmegvalósul.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság
elhelyezési kötelezettségéről szóló |5/f0|l.
let) 7. $ (l) bekezdés a) pontján alapul'

hatásköre a Jőzsefváros teri'iletén az épittetók gépjĺáľmű(III.18.) ĺlnkormányzati rendelet (a továbbiakban: rende-

ťr
n

A Rendelet 3. $ a) pontja a|Ąźtn ,,A ľendelet hatálya kiterjed Józsefváros kozigazgatasi terüIetén mindazon természetes és jogi szeméIyelĺľe,valamint jogi szenĺélyiséggelnem ľendelkező szerve-

zetekre, mint építtetőIcre (a továbbiakban: építtető), akik a következő gépjármű-elhelyezési kotelezettséget eredményező építésitevékenységetfolytatnakvagl kérelmet nyújtanak be:
a) új épület létesítése,
esetén.,,
entiekre tekintette l kérem az a|ábbi határ ozati j

F

avas l at

e

lfo gadás át.

Határozatijavaslat
A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

|. hozztĘárul - a Józsefuáros
|5/f0|l. (III'18.) önkormányzati

az épittetók gépjrármű-elhelyezési kötelezettségéľől szóló
rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján - a BB3 PropeÚy Kft.
(székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca7 ' fszt., cégtregyzékszám: 0| 09 f76975) Budapest
VIII. kerület, Bacsó Béla u. 3. szám (hrsz.: 34843) a|atti ingat|anon tervezett lakóépiilet megépítéséhez
kapcsolódó a db gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítéséhez
2.500'000,- Ft/parkoló díjért.

Felelős:
Hatáľidó:

területén

polgármesteľ
20|7. februétr 20.

2. felkéri a polgármestert a gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségmegvá|tttsára vonatkozó megállapodás
a|áirtsára.

Felelős:
Határidő:
A

A

polgáľmester
20|7. március 13'

dontés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdä|kodási

Ügyosĺály

lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítőjénekjavaslataakózzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2017. februźtr 14.
alambos Eszter
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Ą Gépjármu-elhelyezési kötelezettségtelkęn kĺvuli teljesitéséhez blzottsági dontés szrikséges:

lgen

nem

Amennyiben bizottsági döntés szĹlkséges a bizottsĘi lratáľozat szálna:.

A Gépjaĺrnĺi-e1helyezésikotelezet1ség

jogosult:

igen

te1ken

, . . .
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kirĺüli teijesítése esetén kÖuterületi engednrén.yre
nem

Amennyiben liozteľuleti en;iedményre jogosult allnak nlértéke(db):..
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l A GépjármĹi-elhelyezési kötelezettség tel.ken kiviili teljesitése pénzberri lnegváltással
Áz onkoľmá'nyzati megvá.ltással biaosítoĺtparko'lóhelyek száma (db):
Ąz onkormánvzati nregváltással biztosított paĺkolohelyek dĺja (Fticlb):. .
Az ônkornrán.vzati megr,áltás iejében befizętendő osszeg (Ft):...
Đíjcsokkentés esetén bizottsági hatáĺozat szäma.. '..
2. A Gépjármtl-elhelyezési kote]ęzettség telken kívüli teljesítésesaját tulajdonu parko|óban
A' saját tulajdonú paĺkolóban bizĺosítottpaľkolóhelyek szánia (db):

A saját tulajdonú paľkoló(k) adatai: Hľsz: '
Cim:......

Á Gepjaĺmii-elhelyezési kotelezettség telken kívĹili teljesítésebérleti szęĺzodéssel
A berleti szerződésse} bíaosított parko!óhelyek száma {db): ' ' . . . , '
Ą bérelt parkoli(k) adatai: CÍrn:'.,
3,

.

.

A paĺkrrlot béľbe adó cég neve

lSudapest, 2017 .
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