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Meghívó szerinti napiľendi pont: Elfogadott napiľenđi pont:

Tárgyz Javaslat ^ Józsefoáros terůiletén az építtetők gépjáľmű.elhelyezési
ktitelezettségérőI szóló 15/2011. (ilI. 18.) önkoľmányzati rendelet mĺódosításáľa

A testiileti iilés időpontj a:2011. július 21.
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺľmester
Előterj esztés előkészí tője: Gazđálkodási Ügyosĺály
A ľendelet módosításának elfogadásához minősített szótobbség szükséges

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselo-testiilet a 36312006 CVIII.10.) szźműhatźttozatában dönt<itt alľól, hogy továbbra
is fenn kívanja tartaru a Teleki téľi piacot. Továbbá a Józsefuaľosi onkormtnyzat
912007.(I.19.) számú Józsefuaros fejlesztéséről szóló önkormányzati renđelet 1. számll
mellékletében elhataľozta,|logy átaIak<ltja a Teleki téri piacot és ahozzáhrtoző paľkot.

Az építtetők gépjármti-elhelyezési kötelezettségéről szőLő I5l2011. (III. 18.) önkoľmányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 7. $ (1) szerint új éptilet létesítése esetén a gépjőÍrnti-

elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítésének maximális mértéke 50%. A Teleki téľi
piac építésekor az önkormányzat nem tudja biĺosítani a piac telkén belül a parkolók
elhelyezését, mert felszínen nincs elég teľülete, mé|ygarázs építése pedig a kedvezőtlen
műszaki adottságok (telek a|akja, csatorna védőtávolsága) miaÍt jelentősen megdrágítaná és
gazďaság1alanná tenné az építést.
A Budapesti Városrendezési és Epítési KeľetszabályzatrőI szőIő 47lI998.(X.15.) sz. Főv.
Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) 6. $ (4) lehetőséget ađ arra, hogy a Keľületi
SzabáIyozźlsi Teľvben (továbbiakban: KSZT) meghatánozott felszíni paľkolóban is teljesÍthető
legyen a gépjźrmu elhelyezési kötelezettség. Budapest Fővaľos Koľmányhtvata|a Epítésügyi
Hivata|źnźi tĺjrtént egyeztetésen az á||arĺlí főépítész azt a véIeményt fogalmazta meg' hogy a
KSZT.ben csak akkor van lehetőség fęlszíni paľkolót kijelölni, ha a kertilet parkolási
renđelete eń.megengeđő módon szabáIyozza. Ennek a|apjźn sztikséges módosítani a 7.$ (1)

bekezdést.

A tervezési folyamat soľán a bensházáshoz kapcsolódóan cisszesen 45 db gépjaÍmu|-

elhelyezési kötelezettség keletkezik, melynek teljesítése k'lzźrőIag telken kíviil lehetséges. A
tervek szerint a telekmegosztás soľán létrejövő, a leendő piaccal szomszédos telken, melyen a
LIDL źlruház fog megépülni összesen 70 db paľkoló keľül kialakításra. Ez I5-e1' tĺjbb, mint
ami a LIDL tészére kĺjtelezően elő van írva, igy ennyi parkolóval csökkenthetó a piac
építéséhez kapcsolódó ktitelezettség. A fęnnmaradó 30 db parkolót k<jzteriileten a KSZT-ben
meghatźrozottaknak megfelelően lehet csak telj esíteni.

onkormanyzati étdękek diktátjak a Rendelet további módosítását is.
Józsefuaľosban ťlj bölcsőde építésére van folyamatban, melynél a felszíni paľkolók telken
beltil töľténó klalakítálsa a játszőtéľtől venné e| a teľületet. Amennyiben pérubelí megváltás
formájában töľténik a kötelezettség teljesítése az paľkolónként 500.000,-Ft-ta1 nciveli a
beruhazás kĺiltségeit. Ezen a konkľét eseten kívül is felmerülhet bármikor az, hogy az
onkoľmanyzatkote|ező vagy önként vállalt szociális, oktatási vagy egészségtigyi feladatainak
elLátását szoLgáIő ij épület létesítését ťuzí k'l célul. Ezekben az esetekben is hasonló
beruhazási költséget nĺjvelő téĺyezők fognak majd jelentkezni.
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A Rendelet 3. $ c) pontja már szabáIyozza azt,hogy szociális bérlakás építése esetén új épület
létesítésekoľ a paľkolás megváltás méľtéke 1,00yo, amegvá|tási díj pedig nulla. Ezért javaslom
azt,hogy ez akedvezmény terjedjen|<l az előbb felsorolt esetekľe is.

A fentiek kizarő|ag a szociális béľIakásokra vonatkoztak, azaz csak a ,,lakás'' funkciót
érintették. A móđosítás elfogadásával ugyanakkoľ bővül a hatályos ľendęlet 1. és 2.
mellékleteiben szereplő ,,*a 3. $ c) pontja szerinti tevékenység esetén a paľkolás megváltás mértéke |00%o, a

megváltási díj nulla.'' kitétel, ezéĺt annak a mellékletekben töľténő áťvezętésę is sziikséges.

A fent leírtakat f,rgyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 2011.július 7.

lfiil J ľJ ĺ" 1 i.

Melléklet: önkoľmányzati ľendeletmódosítás

GdLlh
Dľ. Kočsis Máté

polgármester

Törvényes s é gi szeýpqntból ellenőrizte :

łt, ł{fra-rn.q
Dr. Mészár Erika

a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy zó



A kihirdetés módja: kifliggesztés
A kihiľdetés napja:. .. .. .

Budapest Főváros YIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
....120|1. (.......) iĺnkormányzatĺ ľendelete

a Józsefuáros teľĺĺletén az építtetők gépjáľmű.elhelyezési kiitelezettségéről szĺóló
15 ĺ 201|'. (III. 1 8.) tinkoľmányzati ľendelet m ódos ításár ő|

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkorményzat Képviselő-testiiletę a helyi
önkormanyzatohő| szóló 1990. évi LxV. torvény 16.$ (1) bekezdés és 65/A.s Q)
bekezdésében) aZ országos Teleptilésrendezési és Epítési k<ivetelményelaől szől'ő 25311997.
(XII. 20.) Koľm. ľendelet 42. $ (11) bekezdésében, valamint a Budapesti Városrendezési és

Építési KeretszabáIyzatrő| szo|ő 47lI998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet 6. $ (2) és (3)

bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźn a kovetkezőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaľos teľiiletén az épittetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéľől szóló
I5l20I1. (n. 18.) önkoľmźnyzatí rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,c) szociális béľlakás cé|jára,tovttbbákĺjtelező vagy tĺnként vá||alt szociális, oktatási
vagy egészségügyi célú önkormźnyzati fęladat e||átásat szolgáló új épület
létesítése''

2. $ A Rendelet 7. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,7. s (1)A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjármu-elhelyezési kĺjtelezettség telken kíviili
telj esítésének mértéke
a) legfeljebb 50oÁ, melynek engeđéIyezéséről, ha a telekméľetek, vagy a kedvezőtlen

múszaki adottságok (p1.: geotechnika, kozmuvezetékek elhelyezkedése,
forgalomtechnikai okok stb.) miatt a szĹikséges paľkolók csak gazđaságtalanul
építhetőek ffieg, a keľületi fóépitész állásfoglalásĺínak ismeretében a
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

b) legfeljebb 700yo, amennyiben a paľkolóhelyek a BVKSZ 6. $ (4) bekezdésében
meghatározottak szerint a KSZT-ben kij elölésre keľültek.''

3. $ A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen ľendelet 1. melléklete lép.

4. $ A Rendęlęt 2. melléklete helyébe ezen rendelet2. mę|Iéklete lép.

5. $ Ez a rendelet 20II. július 25. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2011.július ....

Dr. Mészár Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



1. ,,].melĺéklet a ...'./20] 1 ( .. ... .) onkormányzati rendelethez
Táblázat,,

FUNKCIO

BELSO
ZóNA

PARKOLAS
MEGvÁLTÁs

DÍJA

PARKOLAS
MEGvÁLTÁs
MÉRTÉKE

A
Vo

B
o/o

3.$ a)
esetén

3.S b)
esetén

3.$ a)

esetén
3.S b)
esetén

ęzęr
Fr/db

ezer
Fťdb

% %

lakás * 0 0 2.500 1.000 50 100

kereskedelem,
bruttó szintteľület < 100 m2

-50 100 f .500 50 100

keľeskede1ęm'
bruttó szintteľiilet >100 m2

-50 0 2.500 s00 50 100

szál l ásh ely- s zo|sá|tatás -50 0 1.250 1.000 50 100

venđéglátás,
bruttó szintterĺilet < l00 m2

-50 100 2.500 50 100

vendéglátás,
bruttó szintterület > 100 m2

-50 0 2.s00 500 50 100

alsó-és középfokú oktatás' nęvelés * -50 100 2.500 50 100

felsőoktatás -50 0 2.500 0 50 100

e svéb közö s s é si szőr akoďatás -50 0 2.500 1.000 50 100

eevéb mrĺvelődés -50 0 2.500 1.000 50 100

sportlétesítmény. strand -50 0 2.500 1.000 50 100

igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem
fekvőbetes-ellátás < 100 m2 * -50 0 2.500 0 50 100

igazgatźs, ellátás, szolgáltatás, nem
fekvőbetes-ellátás > 100 m2 ł<

-50 0 2.500 s00 50 100

fekvőbetee-ellátó evóevkezelés )ł< -50 0 2.500 1.000 50 00

rpar 2.500 1.000 50 00

ra|<tźrozźls 0 0 2.500 1.000 50 00

közfoľsalmú személvközlekedés -50 0 2.500 1.000 50 00

egyéb (irodaház) -50 0 2.500 1.000 50 00
park, jelentős zöldfelületiĺ közösségi
létesítménv.

-50 0 2.500 1.000 50 100

öresek otthona x -50 0 2.500 1.000 50 100

A o/oz az épitmények, önáIló rendeltetési egységek, tęrtiletek rendeltetésszeru hasznátatához biztosítandó
paľkolóhelyek, ľakodóhelyek száma: az oTEK 4. sz. męllék|ete a|apjźln számított értékatáb(ázatbanszerep|óoÁ-
kal módosítva (a BVKSZ: 47/|998.(X'I5.) Főv.Kgy. ľendelet 6. $ (2) bekezdésének keretei között)

B %o: az,,AoÁ,,.al csökkentett érték közterületen elhelyezheto oÁ.a (ktĺzeruleti engedmény)
(a BVKSZ: 47l|998.(X'|5.) Főv.Kgy' rendelet 6. $ (2) bekezđésének keretei között)

*a 3. $ c) pontja szerinti tevékenység esetén a paľkolás megváltás méľtéke 100Yo, a megváltási díj nulla.
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,,2. melléklet a ...../2011. (......) ankormányzati rendelethez
Tóblázat',

FUNKCIO

BELSO
ZóNA

PARKoLÁS MEGVALTAS ITv.]
I. TERÜLETEN

A
o/o

:lDi:
PARI(OLAS
MEGvÁLTÁ

s DÍJA

MEGVALTAS
uÉnľÉxn

.1i1ł1|!|1j:,

il ,..'.ł'ii.].i;

tiiti:lrt:l
ji-r:lit,t ,rt:l:

3.$ a)
ęseté
n ezer
Ft/db

3.S b)
eseté
n ezer
Fr/db

3.$ a)
esetén

%

3.S b)
esetén

%

lakás * 0 i,,j,,O'i: 300 300 50 100

kereskedęlem'
bruttó szintteriilet < 100 m2

-50 600 600 25 100

keľeskedelem,
bruttó szintterület > l00 m2

-50 ĺ,. ill 600 600 25 100

szálláshelv-szolsáltatás -50 0., 600 600 25 100

vendéglátás,
bruttó szintterĺilet < 100 m2

-50 l,o.'i. 600 600 25 100

vendéglátás,
bruťtó szintteľiilet > l00 m2

-50 600 600 25 100

alsó-és kiizépfokli oktatás, nevęlés * -50 300 300 50 100

felsőoktatás -50 300 300 25 100

esyéb közö s s é si szőr ako Ztatás -50 .0 .. 2.s00 l.000 50 100

esvéb mĺĺvelődés -50 2.s00 1.000 50 100

spoľtlétesítmény, strand -50 .. ,',0, t.i 2.500 1.000 50 100

igazgatźs, ellátás, szolgáltatás, nem
fekvőbetes-ellátás * -50 1000 1000 25 100

fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés ł. -50 ' ,4,', 300 300 25 100

ioar :.'.;|i|,iĺł,::Í.,i 2.500 1.000 50 100

ra|<tźtrozás 0 ,ú
,il:i|ił,

f .s00 l 000 50 100

közforgalmú személyközlekedés -50 2.500 1.000 50 100

esvéb íiľodaház) -50 :,1,:0 l; 1.000 1.000 25 100

park' jelentős zöldfelületiĺ közösségi
létesítménv.

-50 ''.r0- i''::. 2.500 1.000 50 100

öregek otthona * -50 ,,'iO,ii 2.500 r.000 50 100

A %o: az épitmények, önálló rendeltetési 
'egységek, 

teľĺilętek rendeltetésszeríi haszná|atához biĺosítandó
parkolóhelyek, ľakodóhelyek száma: az oTEK 4. sz. męlléklete alapján számított éľték a tźtblázaÍban szereplő
%.kal módosítva (a BVKSZ: 47l|998.(X.l5.) Főv.Kgy. ręndelet 6. $ (2) bekezdésének keretei között)

B Voz az,,AYo,,-aI csökkentett érték köztęrtileten elhelyezhetó%o-a (közterületi engedmény)
(a BVKSZ: 4,1/|998.(x.15.) Főv.Kgy. rendelet 6. s (2) bekezdésének keretei közÖtt)

*a 3' $ c) pontja szerinti tevékenység esetén a paľkolás megváltás méľtéke |00%o, a megváltási díj nulla.



A Józsefváľos teľületén az épittetők
gépjáľmű.elhelyezési ktitelezettségéľő| szóló
15l201t. (m. 18.) iinkormányzati ľendelete

3.$
,,C) szociális bérlakás cé|járaúj épület létesítése''

,,7. s (l)A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjármu-
elhelyezési kötelezettség telken kí!Ąili
teljesítésének maximális mértéke 50o/o,

melynek engedélyezéséről, ha a telekméľetek,
illetőleg a kedvezőtlen mĺiszaki adottságok
(pl.: geotechnika, közrrrűvezetékek
elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok)
miatt a szükséges parkolók csak
gazdaságta|anul építhetőek meg, a keľtileti
foépitész állásfoglalásának ismeretében a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt'''

Budapest tr.őváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő.testületének
....l20t1. (.........) łinkormányzati rendelete
a Jőzsefváros teľiiletén az építĺetők gépjáľmíĺ-
elhelyezési kötelezettségéľől sző|ó |sl2011.
(m. 18.) tinkoľmányzati ľendelet
módosításáľól

A Rendelet 3. $ c) pontja helyébe a
k<jvetkező ľendelkezés lép:

,,C) szociális bérlakás cé|jára, továbbá kötelező vagy
önként vállalt szociális, oktatási va1y
egészségügyi célú önkormányzati feladat
e||á'/rását szo|gźlo új épület létesítése''

A Rendelęt 7. $ (1) bekezdése helyébe a
k<ivetkező rendelkezés lép:

,,7. $ (1) A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjáľmű.
elhelyezési kötelezettség telken kí\Ąili
teljesítésének méľtékę
a) legfeljebb 50Yo, melynek

engedélyezéséről, ha a telekméľetek,
vagy a kedvezőtlen mtĺszaki adottságok
(pl.: geotechnika, közművezetékek
elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok
stb.) miatt a szĺ.ikséges parkolók csak
gazdaságta|anul építhetőek meg, a
keľülęti főépitész állásfoglalásának
ismeretében a Yźrosgazdálkodási és
P énzttgyi B izottság dönt.

b) legfeljebb I00Yq amennyiben a
parkolóhelyek a BVKSZ 6. $ (4)
bekezdésében meghatár ozoĺtak szerint a
KSZT-ben kij elÖlésľe keri.iltek.''




