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Táľgy: A Budapestiú|,pítő és Szeľelő Zrt.kére|me gépjáľmű elhelyezési kiitelezettség pénzbelĺ
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Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Budapesti Epítő és Szeľęlő Zrt. (tovźhbiakban: kérelmező) azza| a kérelemmel (1. melléklet)
fordult az onkoľmányzathoz,hogy péruben megválthassa a Budapest, VIII. Déri Miksa u. 7.
szám alatti (hĺsz 34943) ingatlanon lakóéptilet megépítéséhez kapcsolódó gépjármn-
elhelyezési kcjtelezettségét. Az ingatlanon 23 db lakás és 1db üzlethelyiség megépítését terve-
zik.

Az ingatlanon történő építkezés rij építésnek minősül ezért a Józsefuáľos teľĹiletén az épittetok
gépjĺĺľmű-elhelyezési kötelezettségérőI sző|ő 151201l. (ilI.l8.) ĺinkoľmányzatí rendelet (to-
vábbiakban: Renđelet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn a telken kíviili teljesítést a Tisztelt
Bizottságnak jóvá kell hagynia' Az em|ített jogszabály a következoként sző|:

''7. $ (1) A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjármíi-elhelyezési k<jtelezettség telken kíviili
telj esítésének méľtéke
a) legfeljebb 50Yo, me|ynek engedé|yezésérőI, ha a telekméretek, vagy a kedvezőtlen mű-

szaki adottságok (pl.: geotechnika, kozmllvezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai
okok stb.) miatt a szükséges paľkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg' a keľĹileti
fóépítész állásfoglalásanak ismeretében a Városgazdá|koďźtsi és Pénzügyi Bizottság
dönt.''

A fent említett jogszabźiynak megfelelőęn kérelmező megkérte afóépítész állásfog|alását. (2.
melléklet)

A kérelmezó az építésügyi hatósági eljárás sorĺán sztlrnára e|őíĺt 24 db paľkolóbóI 12 db gép-
jáľmű-elhe|yezési kötelezettség megváltását kéľte. Ez azt jelenti, hogy 30'000.000,-Ft-ot
(parkolónként 2.500.000,-Ft) kell a haszĺźiatbavételi engedély megkérésekor az onkormány-
zatrészérę befizetnie. A fennmaľadó előíľt paľkolószĺímot kérelmező telken beltil biztosítja.

il. A beterjesztés indoka
A gépjáľmú-elhelyezési ktjtelezettségpénzbe|i megváItásaĺa vonatkozó döntés meghozatala a
Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A diĺntés célja' pénzĺigyi hatása
A dontés célja, hogy a kére|mezo pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjáľmű-elhelyezési
kötelezettségét.



A döntésnek pénzngyi hatása vaÍl' az onkoľmányzat 30.000.000,-Ft bevételhez jut,
amerrnyibe n az építkezés megvaló sul.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet
A Bizottság döntése a Rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontjan alapul.

Kéremazalábbíhataĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

.......l20I5. (vI.08.) számil'Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

|. hozzźĄáĺu| _ a Jőzsefuáros teľĹiletén az építtetők gépjríľmű-elhelyezési ktitelezettségéről
sző|ő 1512011. (Iil.18.) ĺ}nkoľményzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja alapjéln_hogy a
Budapesti Építo és Szerelő Zrt. a Budapest, VIII. ker. Déľi Miks a u. 7 . szám a|atti (Ilĺsz
34943) ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolőđő 12 db gépjármű-elhelyezési
kĺjtelezettségétpéĺubeli megváltássalteljesítse,2.500.000,-Ft/paľko1ó díjért.

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: 20I 5 . június 8.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodjon a gépjármri-elhelyezési kötelezettség megvál-
tására vonatkozó megállapodás előkészítéséről, a|źńrásźlrő|.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. augusztus 31.

A döntés vé gľehaj tás át v égző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ügyosĺály

Budapest, zlls.június 1. ',j / 'łJ, A ć:
(./, ,

dr. Hencz Adrienn
ĺjgyosztá|yvezető
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Gépj áľĺĺtíi-elhelyezěsi kłitelezeftség telkeĺ
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(Gazdasági ĺa.ł.saság eseĺén cégieglzésre jogosul! aĺłatai, cégkivonal' a!áÍrasi címpéldłin1;)

Épiftet{i címe, székhe|.y.e, telcfonszámĺr:
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Az érintett ingallan címe: . 'B'.ł=x-..'Tęifl. '. v.i.:.'..}.ęa.l....ĺ:.:.ŕ.-:.-:ę....fJ......Y....'.....

I'lľsz.:...řł' Ílł.;*i......,

Bruttó aĺapteľii [ei:. .' . .l;.'ł.c.zf' .' . .. . . .

Áz építési tevéken.vség ŕípusa:

. ľĺgi]"t. fi' f'unkciója:..,'. 3.á.++*,ęĺ :,;:*

. eg}.éb

(A kérelenhez kéljük nlellékelni az 5/20,l3, {II.Ja) ankormáns,:a!! rełĺddel elapjiźn lĘolytaĺotí ĺelepii!ésképi
łćleméry;ezési l bejeĺentési eljáras sorún hozĺl|ĺ dčnĺés máso!atĺit')

Ä Gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség telken kívii]i teljesítese:

pénzbeni me8yáltással saját tulajdonú parkolóban béľleti szerzildésse|

(Á kéľelemhe: kijÍelezeÍtséEme71,ťłh!,isĹl esetén kérjiłk tnełlékelĺli a Kiýalu Kfr. é's a Pénzügvi Üpgloszĺaĺ1'
igazolasat arľóĺ, ĺlogł az ingatlan itďajdonosának a "ĺózsefvcľrosi onkoľnan1zarru! szenben lejarĺ kôľeteĺése
netl eiĺlfenn')

15/2011.(jłl.i8.) ölrkonnáľlyzati ĺendelet 8. $ alapjárr amegváltási dĺj csökkenĺésérejogosult:

ige.rl 
-ľI*Ä'rnennyiben jogosult és dilcsökkentést kéľ ennek indoka :

lndokok alátámasztására becsatolt dokumenturĺok:

Kérenr az Onkormányzatió| ..,,..ł+.....,.,....db gópjárnrű-elhelyezesi ktitelezeÍtség
pénzbeai meg\,:ĺltását / saját tulajđonú parkolólran / bérleti szeruődésse| tłiľténő te[jesítěsének
engedélyezését.
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Ä'z első fokír kiizigazgatási hatóság / főépÍtész fiilti ki *:

A hatál.vos jogszabályok szeľinĺ bŁíosítaĺdó paĺkolotle!1,ek száma (db):'......:3'ł.

ĺ\zíngatlanonbeiĹilrrembiztosíto1'tpaľkolóhelyekszáma(ĺtb}:..' ..,....'....t'ł-'

Ar'kozigazgatásihatóságiepgeđél-v*iľántikérelenrügyszáma:.....ł.{.....4.ĺ'ł.j.p.lś...........

A fol.vanratban 1ér'ő engeđéI}.ezés típusa: épíiésli íennmaľadásí / t-ennmaľadasi és továbbépítési /

használatbar,ételi / működési i telepiilésképi

egyé'b...'......

AŹ épÍiésiigyi hatósági eljárás iezaľása: haszľrálatbavételi engectély i használatbavéteii 
.oejelentés

ĺ\ kéľelern táľg,va és annak rovid leírása:

Budapest.2015.

A Gépjánnű-elhel1'ezési ktiteiezettség ielken kílĺilí teljesítésélrez bizottságĺ döntés sziikséges:
lgen nem

Anrennyiben bizottsági dontés szĹikséges a bizottsági hatarozat száma:... ' . . ... '

A Gćpjĺĺmrú-elhelyezési kötelezettség teikeĺ kír.iiii teljssítése eseiéĺ közieriĺleti engedményĺe

1 
jogosulĺ: igen ne.nl

IAm.ennľibenkdńęľÍiletiengedmén-vrejogosrútannakméÍtéke(db):.''......'''

! l. .c. cepjá"''ri-elhelyezési köte]ezeitség telken kivtili teijesítése pślrzbeni rnegváltassai

i Ąz onkormáĺ'vzati megváltással bia-osítoft paĺkol,óbel-vek szama (db):

! Az önkoĺmánYzati megvďtĹ{ssal biztĺlsítotĹ paĺkolóh.el.vek díia (F.tĺdb):...

Az öĺlkonnrínyzati megváitás fejében beĺizetendo összeg (Ft):. . ' i

Díjcsökkentés esetén bizottsági hatátozat száma:. . . . .' . ..

2. A Gépjarmú-elhet-vezési kótelezettség telkeo kíliili teljesítéss saját nriajdonú paĺkolóban
A sa.iát tulajdonú parkolóban bizĺclsított parkolóhelyrk szánra (db):

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

3 ' A Gépjáĺnłĺi-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése bérleti szeĺzőđéssel
A béľieti szerződéssel biztosított paľkolóhelye.tr; száma (db):

A béĺelt paľkoló(k) adaiai: Cĺm:. ' .

A paĺkolót bérbe ađó cég neve:'.'...... ...''.'.

tig.vosztály.tezettĺ i

+łneg!eo^^zés: a.z elsiÍJilk.ń ĺ.łzigaĺgattźsi haĺósťłg cĺ 'ł.'á vonaíkoztj ľłis=t a kĺlrelełnhez, az uĺioli
żdőpontban ľendeikezésľe ćłllĺj teľy és ą łervezői uĺřatszalgálĺĺĺtas alapiún tlĺi k:i

A Gazđálkoĺ}ási Üryosztá|y tölti ki.
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Budapest ÉpÍtő és Szerelő Zrt.

Budapcst
ut KoDanva utca lJ.
1163

Táľgv: Bp. VIII. ker. Déri Miksa utca 7- szám alatti épület épít'ósí eĺgedélyezési teĺr,ének
parkoló megváltása

ľŐÉľÍľÉszI ÁLLÁsFoGLÄLÁs

Á terveket átvizsgáltam és a Józsefurłros teniletén az építtetők gépjámiri-elhelyezési
kötelezeľtségeről szóió 15/2011.0II.18.) önkormányzati rendelet 7'{i a) pontja szerint az
alábbi állásfogialást adorn:

A paĺkoló rnérleg száĺníĺás ďapján a fennmaľadó 12 db parkolónak gazdaságtalan a
megépítése, ez indokolja a parkolók hosszú távú telken kíviili teljesítését. A hián1zó 12 db
pgľkoló pénzbeli megváitása ellen kíťogásonr nincs.

Budapest, 2015. május f6.

y DĹA

yvezető
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