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.Tisztelt 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Corvin Eszak Kft. (továbbiakban: kérelmező) azza| a kéľęlemmel (1. melléklet) foľdult az
onkormányzathoz, hogy a Budapest, VIII. ker. Futó u. 3I-33. szám (ltĺsz.:3634914) alatti
irodaház épitéséhez kapcsolódó gépjármti-elhelyezési kcjtelezettségét}} évľe megkötött bérle-
ti szerzó déssel telj e síthe sse.

A kérelmező 2008. 08. 08-án szetezte męg az ingatlan beépítésére vonatkozó építési enge-

délyt, 2010. lf.06-aÍI a módosított építési engedélý, majd20I4.06.27-én a fennmaľadási és

továbbépítési engedélyt. Ekkor az épitési tervekben a gépjármu-elhelyezési kötelezettséget
telken belül igazolták, melyek kivitelezésénęk egy részét gépi paľkoló berendezések segítsé-
gével teljesítették volna. Iroda funkció esetében' amennyiben ilyen módon töľténik a gépjár-
mű-elhelyezési kĺ}telezettségteljesítése, a gépi paľkolók telepítése kötelező. Ahasznźiatbavé-
teli engedély iranti kérelem benyújtásakor (2014. II. f8-án) azonban jeleńék az építésügyi
hatóságnak, hogy a gépjármu-elhelyezési kötelezettségük egy részét más módon kívárjfü
teljesíteni. Az építési engedélyben előít 90 db parkolóból a telken belül kiépítésre keľült 66

db parkoló és a fennmaľadó 24 đb paľkoló tekintetében kerĹilne soľ a telken kívĺili teljesítésre.
A 66 db kiépített parkolóból 22 ďb úgy került kialakításra, hogy a gépi paľkolók elhelyezésé-
vel ĺjsszesen 88 db paľkoló keletkezne.Ez azt jeIenti, hogy 2 db parkoló tekintetében minden-
képpen szükség van telken kívüli elhelyezésre. Tekintettel arra, hogy a gépi parkolók beszeľ-
zési költsége magas' valamint a kivitelezés során néhány légcsatomát nem tuđtak a tervezetÍ.

magasságban kivitelezni, és így lecsökkent a belmagasság a gép elhelyezéséhez sziikséges
szint aIá, akérelmezó ahaszná|atbavételi engedélý mát amódosított foľmában kérte meg.

A kérelmező źlta| benyújtott kéľelem a|apján plusz 24 ďb gépjármíj-elhelyezési kotelezettség
keletkezett, melyet a Jőzsefuáĺos teľületén az építtetók gépjármű-elhelyezési kĺjtelezettségérő|
sző|ő I5l2011. (III.18.) önkormányzatirendelet (továbbiakbanRendelet) 5'$ (1)' (9) és (10)

bekezdése a|apj án bérleti szeľző dés sel kíván telj esíteni.
,,5' s 0)Abban az esetben, ha az orEK 42. s O bekezdés szerinti gépjáľmíi-elhelyezési kote-

lezettség telken beltłl nem oldható meg, ezen kc)telezettsĺlget az ingatlan kapubejáró-
jótól számítou 500 m-es Sugarú korÖn belul található parkolóhózban, teremgaľdzs-
ban, vaĺamint közterületen kell teljesíteni. A teĺken kívüli teljesítés módjai:

a) pénzben toľténő megváĺtás az onkormanyzattal korctt megállapodás alapján,.
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b) Saját tulajdonú már meglévő parkoĺó;

c) bérĺeti szerződés.

(9) A gépjármii-elhelyezési kt;telezettség teljesíthető a tervezett építkezés helyszínétől a
közteriłleti telekhatórtól légvonalban mĺźrt leýljebb 500 méteren belul álló paľkoló-
ház, mélygarázs tulajdonosával, kezelőjével, üzemeltetőjével, haszonélvezőjével az
előírt számli parkoĺóhelyre vonatkozó - legalĺźbb 20 éves időtartamľa karct _ kizóró-
lagos bérleti szerződés megkatésével, Az építtető a kötelezettségvállalásról kateles ąz
ingatlan továbbértĺźkesĺtésekor, az adásvételi szerződéSben, az ingatlan vevőjét tájé-
koztatni a bérleti szerződés fenntartásának kotelezettségérőĺ. Tórsasház alapítós ese-

tén az építtető kateles szerepeltetni a bérleti szerződés fenntartásának kotelezettségét
az alapító okiratban.

(]0) A bérleti szerződés időtartama alatt minden év október 15. napjáig az építtető, illene
ąnnak az ingatĺannal ľendelkezni jogosult jogutódja koteles nyilatkozni a bérleti szer-
ződés fennállósáról. A nyilatkozattétel eĺmaľadása esetén az építtető jelen rendelet
szerinti megváltási díj fizetésére kotelezett. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés
megszűnik, az építtető kateles új bérleti szerződést kotni, eĺlenkező esetben a rendelet
s z eľ inti me gv ólt ás i díj fi z e t é s éľ e k()teĺ ez ett.,,

A Rendelet a|apjáĺ új éptilet létesítése esetén a kötelezettség béľleti szeľzqdéssel tĺirténő telje-
sítéshez a 7' $ (1) a) pontja alapjźln szfüséges a Tisztelt Bizottság dĺjntése.

,,7. s O A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjárm{Í-elhelyezési kotelezettség telken kívüli
telj e s íté s ének mértéke
a) legfeljebb 50oń, melynek engedélyezéséről, ha a telelcľnéretek, vagy a kedvezőtlen

mijs zaki adotts ógok (pl. : ge otechnikn, közmiivez et ékek elhelyezke dé s e, foľ galom.
technikai okok stb.) miatt a szül<séges parkolók csak gazdasógtalanul építhetőek
meg, a kerüĺeti főépítész állásfoglalásónak ismeretében a Városgazdáĺkodósi és

Pénzügyi Bizottság dÓnt.,,

A ľendeletnek megfelelően, a kére|mező kérelmének mellékletęként benyújtotta a főepítészi
állásfoglalást (2. melléklet), melyben a főépitész nem ęmel kifogást a telken kívüli teljesítés
ellen.

A kérelmező benyújtotta akozte és a vele egy cégcsoporthoz tartoző Corvin Towers Kft. által
kötött f0 évre szóló béľleti szerződést is. (3. melléklet)

il. A beteľjesztés indoka
A gépjármű-elhelyezési kcitelezettség béľleti szerződéssel tĺiľténő teljesítésére vonatkozó dĺjn-
tés me ghoz ata|a a Tisztelt B izottság hatáskĺjľe.

ilI. A dtintés célja, pénzügyĺ hatása
Amennyiben a Tisztelt Bizottság tźmogatja a kérelmet, úgy u döntésnek nincs pénzügyi hatá-
sa.

Amennyiben viszont az előterjesztő javas|atttra a Tisztelt Bizottság Ílgy dönt, hogy nem jrĺľul
hozzá a kérelemhez, aZaZ a 24 db gépjármú-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel
történő teljesítéséhez, a kéľelmezőnek két lehetősége maľad. Az egyik az, hogy teIepiti a 22
db gépi paľkoló beľendezést és 2 db parkolót pénzben megvált tisszesen 2 míIlriő forintért. A
másik lehetőség az,hogy mind a 24 đb paľkolót megváltja összesen f4 m1||iő forintért.

Iv. JogszabáIyi ktirnyezet
A Rendelet 5. $ (1), (9) és (10) bekezdése, valamint 7. $ (1) a) pontjaalapján.

Kérem az alábbi határ o zati j av as l at elfo gadás át.



Határozati javaslat

....,.,l20I5. (III.09.) számuVáľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźlrozat..

1. nem jarul hozzá a Corvin Észak Kft. kérelméhez,hogy a Budapest, VIII. keľ. Futó u.

3I-33. szźlm (hĺsz.: 3634914) alatti iroďaház építéséhez kapcsolódó 24 db gépjármu-
elhelyezési kĺjtelezettségét20 évľe megköttjtt béľleti szerződésselteljesítse.

Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 20|5. marcius 9.

2. hozzajaĺul _ a Józsefuáľos tęriiletén az építtetők gépjármii-elhelyezési kötelezettségé-
ről szóló I5l20I1. (III.18.) önkormanyzatirendelet 7. $ (1) a) pontja alapjtn _ hogy a Corvin
Eszak Kft. a Budapest, VIII. ker. Futó u. 3I-33. szétm (bĺsz.: 3634914) alatti iľodaház építésé-
hez kapcsolódóan maximum 24 đb parkolóhely erejéig pénzbe|i megváltással teljesítse gép-
j áľmti- elhelyezési k<jtelezetts é,gét, |. 00 0. 00 0, -Ftlparkoló ďi ért.

Felelős: polgármester
Ilatańdő : 20| 5 . március 9.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy - amennyiben a Corvin Észak Kft. élni kíván apénzbelí
megváltás lehetőségével _ gondoskodjon a gépjármu-elhelyezési kötelezettség megvá|ttsfua
v oĺatko ző me gál l apo d ás előkészíté s érő 1, aláír ásźr őI.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. május 31.

A döntés vé grehaj tás át v égzó szerv ezetí egység : Gazđálkodási Ü gyo sztály

Budapest, 2015. március 2.

/,ł/
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1. mel|ék|et

KEREř,E}ĺ
Gépjáľľnű-elhely.ezési kötetezettség telkęn kĺviili teljesítéséft ez

\:.... x.t' ĺ-x ü.Łé'.'''2. ?-*" - t{''c-.- t4..-'T{
Építető neve: Con,in É,szak |ngat1anfoľgaimazó Kft.

(Gaatĺąsági tłźľsa,ĺdg esaÍén ,':ł'gjegyzěsľe jłignsu'It ndnĺĺĺi, ł'ŕgkivnnłŕ,

}ípíťÍető címe, székhelye, ťelefĺlnszáma:

l082 Budapest, }utó utca 47-53' \rII. em.

Az éľĺnteĺt ingatlan címe: 1 082 ts udapest, Futó utca 3 i -33.

Hrsz.:36349!4

Bnlĺtń ĺ |:nteĺíi]eĺ: l 0.360 m2

Áz építési tevékenysóg típusa:

o új épülot' ň f.rnkciója: iľođa

o ből,ítés' á:alakítás, enreletráépiľés. Letőieĺ-beépĺ:iés, funkciója:. . .. .. .

o ĺendeltetésĺrródosítás iankcíó.ja:..'.'''

T eg!'éb....','.

(Á kéľclemhez l,źtjiik nellćkelni nz 5i2Ü]3. (ilI0.) önkprnćnyz.tti rendeIet atąpján leÍob,łutou teiepiłlésképi
,*ćlemén1;ezćsi l. beje,ĺentési etjárťts során Jzozott ĺjijniźs nlósolattil)

Ä GépjármíĹelhelyezési kötelezeŕtség telken kĺvĺili teljesítése:

Pé€.Ąe#-nł€iŔ''ásse] saŕffiJ*jdĐń*Ť€*€łóbäu béľleti szeľződésse|

(Á k,érł.leĺnhez kił,elezettł,ćg nregvĺiłtósa e,ĺetén keľjiik melJékelni a Kisfalu Ęfĺ' és a Pénzĺig1,i Úg\,o,ĺzĺáI.v
igazokźsat arľól, |logy az ingaĺIan tulajdonosának a Józse/l'úrosí ankoľmtźnyzaítal szełłzben lejúrt köveĺelćse
nem á'IIfenn.)

l 5i201 ] .(Itl' 1 8.) ônkĺlimírn1'zati ĺendelet 8. $ alapján a mcgváltásí díj csökkenĺéséľe jogosult:

rgeB .neBl-

Ánrennyíben iogosult és dĺjcs<lklĺentést kóľ errnek índoka :

Indokok a1átámasztásáľa becôatolt dolęr:nentumok

Kéľem az i)nkoľmán;-zatfóI ...''.ł.łJ.'.........db gépjármĺĺ-c|hcly'ezési kötetezettseg
pé*zbeniłnęłál#sát l s*jĺń++łtlĺtiłlo*ńęeł+-ełĺáb**,/ béľleti szcrz(ĺĺtésset t{iľténő teljesíłósének
engcđélyezését.

Btdapes12a15.02.a5' t" . _r?
Ĺ_ v }

^-n'o"ď;.i{śguŕj&'ťotr"
!$8Ź Buđt6t

Fdó& +?.53.TlL co.



Az e|ső íĺlkú közigazgatási hatóság / főópítész Éölti ki *:

A hetalyos jogszabál1,ok szerint biztosítancĺó parkolóhel1,ek száma (đb):.........{*. '..'1.b........
Azingatlanonbalüll:cĺnbiztosíĺottpaĺkolóhely,ekszárna(db):...',.....,......?:.ź..Ĺ:ĺŁ........'..

Az közigazgatlłsi hatósági eĺrgedély iránti kéreieĺn ügyszánra:'....$.i:.?3'l.ť.q j..[......... 
'

Ä Íblyamatban }'évö engedélyezés típusa: építési / fennmaĺadási / feĺľrmaradási és továbbépítési i
l@áIątbavetei! / műköđési / telepiilésképi

egyéb..'.-'.."..

Az épĺtéstigyi batóságí eljárás iezáľása:

A kére]ern táľgya és annak rdvid leíŕása:

ély / haszná|atbavételi bej e] entés

to{' łn.,iíxá.'.L\.9.c.'ć!..i!..ĺ'Ú''.(ć.Łjtici{ih'.!ff'14$Jt..''..'''....''....'....

. !;gs*ĺ:i...;\iĺ".tt|ĺ.ł..ł..<.":.'(..,'.i łL Lł i-ĺi ľ.ĺ
J,]':,;l:l',.' 

.].-.-...Í......'..

elsőfoktí.iłözí gazgátási hatósá g v ezeti|je / Íöépítész

x/
Á Yag1,.ongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyośz-tĺíIy |lilt'.ľĺ."

A Gépjarrnű-elhelyezési kotelezettség tel'keir kívüli teljesítéséirez bizottsági döntés szĹikséges:
igen nem

Amennyibenbizottsági döntés szúkséges abizoťtsĘi hatźrozatszáma:.........

A Gépjármĺi-eihelyezésí kötclezettség ĺelken kíviili teijesítése esetén kozteríileti engednrényĺejogosult: igen nem
I Anrelĺryiben kiiztenileti engedményre jogosult arurak mértéke (db): ..... '......

1. A Gópjarmĺi.ellrelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése pénzbeni negváltassa1
Ąz onkonnányzati megr'áltással biztosított parkolólrelyek szánra (db):
Az önkormányzatí megváltással biztosítort parkolóhelyek đíja (Ftidb):...
Az önlĺormárryzatí megváltás fejében belizeieltdő összeg (F.t): .. . .

Díjcsökkentés esetén bizottsági|.ntźĺrozat száma:' ' '. . . . ..

2' A Gépjánnii-eliieiyezési köieiez,eľtség tetken kívĺiti teljesítése saját ťu1ajdouu parkolóban
A saját tulajdonťl paĺkolóbarr biztosítoft pa
A saját tulajdonri parkoló(k) ađatai,. Hrsz:

rkoióhely-ek száma (db) :

Cím:

3. A Gépjámú-elheiyezési kötelezettség telken kívüii teljesítése bérieti szerződésse]
A bérleti szeĺzođéssel biztosított parkolóhelyek száma (db): . . . . . . ' . .

A paĺkoiót béĺbe adó cég neve: ' '. . .. . . . .

Budapest, 2015.

*uegjegłzé.ĺ: c,z eiső.fo.ł"u kćizigazgaĺási hatósúg a rá vonatkozó részt ą kérelenthez, az adoĺt
időpontban rełzdelkezésľe álló terv és g tem'ezői acĺĺĺtszołgĺźlľĺĺtás alapjćn lölti ki



ffi
Cgľđäa lĘsna}i !*gĺrtlaxťe.!Eesztô Kľľ"
Dr. Beľki.řáncs

Buđapest
Fut<5 utca 4?-53. 7 .er'i,

1882

Téľgg: A Futó utľa31-33- sz. alaiti lľo<.lzrlrá.ĺ.barr * paĺ.LtllÓh gil:<ĺ}aságta}aĺi tlĺ:1lii1':ill:c1ilsłige

ľiÉľÍ.}' ĺíj$ř,I Á ĺ, ĺ' Á s FÔ (; I. Ą ŁÁ s

.Ą terveŁei áĺvizsgáltam és a 'Iĺiĺsĺ:ĺváĺos tcľijieičĺl ilz ćpíttoĺők g*pjálĺĺlff-ł:ĺheiyĺ:ĺćsĺ
kotetrezettségéľől szó!ó I3i2tí'1. {ll].ls,) illĺkĺlľrľĺirny"łali ľcntĺelct "i' ä ol poĺrt'iil szłľitrt' iiĺ
alábbi łĺ1lástbgialást adoĺĺ: :

A paĺko!ó méľleg szám'ítás a!apján a ĺtnntnataĺĺ(l 24 titl paľŁĺĺĺ.l*łlĺ; gl.izđas*gtĺlłrĺr ĺl ĺ,ĺlĺ:.4łpíĺil*ł"

ez indokoija a paľkalóI< hosszú távú tcłkuĺ kir,ij}i t+łjĺlviiŮsćt, Á hiíiny:ĺi Ż4 ĺ1ĺr pĺľk,<ilti telĺ<ollĺ

kíviiii teljesítése ellen kifogásorn nincs.

Buđapesi, 20ł5. ŕ.ebruáĺ ó"

Ĺlĺ].iözlclt.cl

ľ}t,Á

i::.] t*sŹ !}*<lĺtp.st" l?ĺĺltlss l.t' 6i-ő"ľ. ä 45ý-2 j{}{i

rą'ww j ĺ'>z*se fva ĺ<rĺ, ĺ:il

2. me||ék|et

E{ Ee.Ąľ 1i5 1. Fťx?áĺł(i$
\,, 711 ̂  

tł1,.a ł'! ł,ź;'' ź'

Jozsn!;vÁRos ľ(}t,(;',ĹR3J}:l J e]tłĺ

ł{ÍvĄ'|,Ąt.Ą

1

v'Ĺ*łí.}.c.. t':'lí,tl*;.'.ł'N;ę| ŕji ł.'$éiÉ,ĺ,}.{]Śjl'l

Ücvĺrsĺ, ľíł 'v
í;.*í,ľťľŕ:sĺĺ llloĺt.t

!kĺa'ĺĺ]sĺílĺrr: 2{l.3qix}{ 5

i.lgyi:itŕző: ľíĺ*ľf.ĺ.v Ł.lĺrľtĺ:ĺr.].*],*ŕilĺl: .ĺĺ5-9Ž.52ó

e:.n-.aií: peleľś.řy:ni'1l',ijlr.,ĺsieivitlĺls.0lĺ



3. me||ék|et

sŕRrrł szręzŐoÉs

ame|y létľejött egyĺészről €orvĺn Toweľs lngat|anfoľgaĺmazô Kít'. {székfle|ye: 1082 Budapest, Futó
utca 47.53., cégjegyzékszáma: 01{9.876520; adószáma: 13849867.f.41; statisztikai számje|e;
1Ą77Ą052-722o-572.a! képviselője: dr' Berkĺ János ügyvezető ĺsazgató)' mint Bérbeadó
és Corvin Észak |ngatlanforgalmazó Kft. másrészről ( székhe|ye: 1082 Budapest, Futó utcä 47-53.,
cégjegyzékzáma:. Ú1-o9.877a73; adószám: t376!657.2-4f; statisztĺkai szánrjeĺe: 13761657-6810-
113-01; képviselője: dr. Berki János ügpĺezető igazgatói továbbiakban, mint Bér|ő között az a|ulírt
napon és helyen az a|ábbi fe]tételek szerint.

1. Bérbeadó béľbe adja, Bér|ő bérbe veszi a Corvin Towers lrodák..4, szintjén (1082 Budapest, Futó

utca 35-47.} talá|ható méĺygarázsban 24 db parkoló helyet. Bérlő csak a kije|o|t, számouoťt helyľ.e

parkoĺhat. A parkolóhelyek je|en bér|eti szerződés 1. sz. Függe|ékében azonosítás cé|jábó| piros
színneI keriiltek megie|ölésre. Ezeket a Bér|ő kĺzárólagosan jogosult használni'

2. Bérlő az ingat|ant gépkocsi beá|ló cé|jára használhatja a Corvin Észak Kft. jogerős basená|atbavételi
engedély éIetbe ĺépésének napjától, 20 évig'

3. Fe|ek közös megá|lapodással a fenti parko|ók béľ|eti dĺját 10 EUR/heĘ+ÁFA áron határozzák meg,

me|yet a Bér|ő fĺzet meg a Bérbeadónak Euróban banki utaĺássaĺ, havonta az adott hónapot mege|őző
hónap 15.dik napjáig kĺá||ított szám|ája e|lenében. Arnennyiben Bérlő a bér|eti díj flzetéséve|
késedeĺernbe esik, ktite|es a késedeImĺ kamatokkaĺ növe|t összegét Bérbeadónak megfizetni'

4. A Béľ|ő fe|el és a Bérbeadĺít ká*a}ałrítaní köteles bárrne|y o|yan, az ĺngat|anban keletkezett kárért,
amelynek oka a Bér|ő szándékos |ĺárokozása vagy vétkes gondat|ansága' A károkozás tényét Bérĺő
haladéktalanuI köteles je|eznĺ Bérbeadó felé' Az ingat|an és a Bérlemény á}ta|ános rendjét a Házirend
szabáĺyozza' mely jblen szerződés 2' sz. FÜggeléke.

5. A jelen Bérĺeti Szerződés határozott időtartamľa jôtt |étre és bárme|yik Fé| áĺtaĺ kizáľólag a jeien

Béľleti 5zerződésben kifejezętten említett okbó| mondható fel a Bér|eti Időtartam |ejárta eĺőtt'

Jelen bérleti szerződés a ktjvetkező esetekben szűnik meg:

(a) báĺmikor, ha a Bér|eti Szerződést a Fe|ek kłiz<is megá|lapodássa! megsz[intetik;
(b) ha a Bérleti Szeľződés |ejár;

{c } mĺnden egyéb, a je|en Bérleti Szeződésben, i||etve jtĺgszabályban meghatározott esetben

6. Aje|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekĺe a Felek a Ptk., va|amĺnt a |akások és he|yiségek
bér|etérő| szóló 1993. évi LXXV||l. Tv. vonatkozó rendelkezéseĺt tartják rnagukra nézve ktitelezőnek.

Szerződő Feĺek a jelen bér|eti szevődést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, jóváhagyóla8

a|áírták.

Budapest, 2015.O2.17.
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dr. Berki János _ Corvín Észak Kft.
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1.sz. řügeeléŁ
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