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Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtiletének

Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

előteľjesztőneve: Yagyongazdálkodási ésÜzemeltetésiÜgyosztály
napirend

ELOTERJESZTES
aYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság f0I3. szeptember 30-i ülésére

Táľgy: A Coľdia Paľk Residence I(ft. kéľelme a Coľvin sétány 119tB. tömbbel kapcsolatos
gépjármíí e|helyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáľa vonatkozóan

Előterjesztő:
Készítette:

Szúcs Tamás ügyosztáIyvezető
Gaál Kľisztián

A napirendet nyilvános ülésen kelVlehet tárgya|ni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeríi szav azattobbsé g sztiks é ge s.
Mellékletek 2 db

Tisaelt Y ár o sgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények
A Cordia Paľk Residence Kft. azza| akérelemmel (1. sz. melléklet) foľdult az onkoľmányzathoz,hogy
pénzben megválthassa a Budapest, VIII. Corvin sétány II9|B. (brsz 36279/10) szám alatt épülő
ingatlannal kapcsolatos gépj ármű-elhelyezési kötelezettsé gét'

II. A beteľjesztés indoka
Az ingat|anon történő építkezés új építésnek minősĺ.il ezért a Józsefuaros területén az épittetók
gépjármĺĺ-elhelyezési kĺjtelezettségéről szóló 15/20|1. (III.l8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 7. $ (l) a) pontja a|apján a telken kívüli teljesítést a Tisĺelt Bizottságnak jóvá kell hagynia.
Az em|itett jogszabźńy a következőként szól:

''7. $ (1) A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjátrmíi-elhelyezési kötelezettség telken kívüli
telj esítésének mértéke
a) legfeljebb 50yo, melynek engedé|yezéséről, ha a telekméretek, vagy a kedvezőtlen

műszaki adottságok (pl.: geotechnika, közmiÍvezetékek elhelyezkedése,
forgalomtechnikai okok stb.) miatt a szükséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek
meg' a kerületi főépitész állásfoglalásának ismeretében a Yźtrosgazdátlkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt.''

fII. Tényá|lási adatok

A fent említett jogszabá|ynak megfelelően a Cordia Park Residence Kft. megkérte a főépitész
állásfoglalását. (2. sz. melléklet)

Tekintettel arra, hogy az ingat|an a Corvin Sétány Program teľületén ta|źihatő, a helyi váľos-
rehabilitációs terület kijelöléséľől és a teľületen a rehabilitáció megvalósításáról sző|ő 32/f001. (X.
26.) önkoľmźtnyzati ľendelet 3. $ (3) bekezdése énelmében Helyi Váľos-rehabilitációs Terĺ.iletnek
(IIVT I.) minősül, ezért a Rendelet 2. melléklete vonatkozlk rá. Ez a|apjźn az átvá||a|źsi dij
parkolóhelyenként 300 ezer Ft.

rV. D ti ntés tarta|mának ľészletes isme ľtetés e

A kérelmező az épitésli'gyi hatósági eljárás során számára előíľt 238 db parkolóból 14 db gépjármiĺ-
elhelyezési kotelezettség megvá|tźtsát kéľte. Ez azt jelenti, hogy 4.200.000,-Ft-ot (parkolónként
300.000,-Ft) kell a használatbavételi engedély megkérésekor az onkoľmányzat részére befizetnie. A
fennmaradó előít parkolószámot telken belül biaosítja.

V. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy apénzbe|i megváltássa| teljesítse gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségét.
A döntésnek pénzngyi hatása van' az onkormányzat 4'200,000 Ft bevételhez jut, amennyiben a
haszná|atbavételi ensedélv kiadásra kerül.
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VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése
Az ügyben egyrészt a Jőzsefváros területén az építtetók gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségéľől szóló
15lf0l1. (ilI.l8.) onkormányzati ľendelet 7. $ 1. a) pontja; másrészt a helyi váľos-ľehabilitációs tertilet
kijelöléséről és a teriileten a rehabilitació megvalósításźtrő| sző|ó 32lf001. (X. 26.) tinkoľmányzati
ľendelet 3. $ (3) bekezdése azirányadô.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ĺlgy cĺŁint, hogy

1. jóvźthagyja _ a Iőzsefváros területén az épittetok gépjármtĺ-elhelyezési kötelezettségéről szóló
15lf0|1. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) a) pontja a|apjttn - a Paľk Residence Kft.
kéľelme alapján a Budapest, VIII. Coľvin sétány 1|9lB. (hrsz36279110) szám alatti ingatlanon
töľténő épitkezéshez kapcsolódóan 14 db gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettség pénzbeli
me gváltását, 3 0 0. 00 0,-Fíparkoló diiért, összesen 4. 20 0. 0 00,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. szeptembeľ 30.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettség
megváltására vonatkozó szerződés előkészítésérő|, a|źir źsárő|,

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. október 30.

A dontés végrehajtását végző szewezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,
Létesítményüzemeltetési lroda
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 
=--_

Budapest, 2013. szeptember f4. .Szúcs 
Tamás

ligyosztá|yvezető
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(lt kéreĺenhez kěrjiik': łtel|ćkł]rś az 512013, (I1.I0) inklrntányruti ľenłleleł alapjđn lefoĄtatłít telepiilěski..J}i
vélenlćliłezésí .ĺbejeĺĺłntésí.eIjáľás stu,ńlł hozatt dôllt,és ĺndsaknźt.}

A Gćpjárnlű.elhelyezési kłiĺe|eľ-eltség telken kíviiłi teĺjesítése:

pénz}eni ľnegválĺással sajáĺ Ĺülaj(ionťr parkoló.ĺ:au béľleľí szeľziidéssel

a

a

(Á, loźrełelnh,es kiĺelesetĺsćg megváltósa esetén kĺźrjük meĺIékęĺni a KisJŻzlu Ęft. ćs a Péllziig,i ĺJg,oszt:ály
igazo!úsúł ałrúl, hlsgł t:z i'łzgatlan tulaidłlnłlsáaąk cl Józse1,\<iľosi ()nkormĺi4,załtaĺ szemlsen lejúrt hżfueteĺése
nem łłIĺfenn')

i5i201 1 '(ilI.18') önkornrrłnyz;ití ľenĺięlet 8, $ alap.ján a megváltási dlj csökkentésére jogosu.|t:

i-gen ncm

Álnerln1,íben.iogosuli ćs ciíjcsökkenlést kéľ ennek indoka :

Ildokok alátárnasztásáľł becsatolt doŁunrenttmok:

Kéľeln az Önkoľmányzattłít
pénzbcni mcgváltását / saiál
engeđélyezésóĺ.

Bwłapest,2013. 0E , 43 ,



Áz első fokrĺ kłizigazgatási hatóság i főépÍŕész tóItĺ ki *:

Az építéstigyi hatósági eljáľas !ęzáĺźsa:

A kérelem ĺíľg1'a és annak röviđ leíľása:

Brrĺ1apest, 2oĺ3' ..ł.Ł.. ;{ä.'.'''

^{ Vagyongazđálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály t6tti kĺ. ł,?

A Gépjáľmü.elhelyezési köPFzeAég telken kíviili teljesíteséhez bizottsági đöntés szĹikséges:

Amennýbenbizottsági döntéś"sáikséges abizottsági Haĺfuozatszźłrna:"''.".",........

A Gepjármťt.elhelyezési kötelez.eĺtség telkeĺkívůli teljesí'iése esetón kôzter{ileti eĺrgedményre
jogosult: igen nem
Amently:iben kcizterüieti engedményre jogos'ult annak nrértéke {db):

1. A Gépjármű'ellrelyezěsí kłitelezottség telkęn Hl*ii teljesítése pénzbeni megválĺłssď
Az önkorľĺányzati megválťással bizt,osítoĺt parkolóhelyek száma (db):
Az önkonĺuĺn1zati megváltással biztosított paľkolóhel.vek díja (dblFt): 

' ' . '
Az önkomlányzatímegváltás fejébeĺrbefizetenđó összeg (Ft):....''...................
Đíjcsł}likenlés esetén bizottsági hatźĺror.at szćtma:.'''.'..'',.'...,

! 2. A Gęjánnů.eihelyezési kötelezettség telken kíliili tetrjesítése saját tulajdonú paĺkotóbaĺl
A saját tulajdonŕl pa1kolóban bi'zÍosított parkolóhely'ek szárna (db):
A saját íulajđonú parkoló(k) adatai: Hrsz:..
Cím:..,..'.'.'...........

3. A GépjánniÍ-elhelyezési kötelezetség telken kíviili teljesítése bérleti szerzfféssel
A bórĺeti szeľződéssel biztosÍtott parkoĺóhelyek száma (db): . .. . .'. . . .

A béľelt paľkolóft) adatai: Cím:.

,ŕłnegiegvzés: az elsőfolal ĺaiĺigazgatásí katósdg a rú vanaĺkozó részt a kěreletnhez, az ą'đotĺ
időpontban rentlełkezésre ólĺó ten,.és a ĺell;eĺői adątszolgúltatas alapján tijlti ki
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Telefon: 45-9f-526
e-nrail: peteľÍ.Ę:nígijozsefvaros.bu

CoľdÍa Park Re.siĺIencc Kft.
s.ölt|i Tiboľ
I]udaĺlest
Futó utca 47-53-
I 082

ll]árgv Conin sétány I19lB tomb I' ütelĺ építés,i engedélyezésí terv.e'

T isztet t ťIgy-vczetĺí Úr!

A beadoĺt terr'eke! átvizsgáĺtarn és ruegállapiton' ilogy. a parkclló.ĺnćľ}eg sznnríĺás megfeiel a

ĺe'r.v*e'krrek és a jogszabályi elöirásoknak' Továbbá a lcéľeleĺn nregalapoz,otr' rnert mrĺszakilag nem
inciokolhatĺi 14 parkolĺ5hely szánráĺa újabb színt kia]akíułsa.

Támogatom a Budapest Föt'áĺos VIII. keľíilet Józse&'áľosí Ónkonnányzat Képr'iselö.testületónek
l5i?01t. {llĺ.18.) ĺinkormányzati renđelete által biztosÍtoĺt paľkoló megválĹás lehettiség
alkaLnazását az éľi ntett ingatlanna l kapcsol atban.

Buĺlzrpost,20l3. szeptelnbeľ24. , 'l..''.', l.l,,l' ',.
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