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Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő{estület a 2014' évi költségvetésről sző|o 3/20I4.(II.|4.) önkormányzati rendelet
37/2014. (XI.06.) sz. rendelettel történt módosításában fedezetet biztosított a Budapest VIII.
kerület Százados út L4. sz. alatt levő Pitypang Napközi otthonos óvoda tervezési
szolgáItatás ara vo natk o ző an.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I53l20I5. (II.23.) számú határozatában dontött
az ővoda tervezési feladatainak el|átására vonatkozó közbeszerzési eljárásban' A nyertes
tervező a SAGRA Epitész Kft., feladata az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése. Felek
k<j zö tt a tervez ési szeruő dés a|áír äst a került.
A tervek engedélyezése miatt szükséges építésügý hatósági eljárás 2015 nyarán
megkezdődött. A kijelölt építési hatóság szźtmára a terveket a Tęrvező megktildte
engedélyezés céljából, mely során igazo|ni szükséges az új épülethez kapcsolódó gépjáľmtĺ-
elhelyezési kötelezettség teljesítését.

Az tLj óvoda építése során az építési telken belül az új parkolók elhelyezése a felszínen hely
hiźnyában problémás, míg a felszín alatti paľkolók kialakítása jelentősen megn<ivelné a saját
fonásból megvaló sulrő b eruháztts kĺiltségeit.
A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabá|yzatrő| sző|ő 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy.
rendelet 6.$ (3) bekezđése a|apján a parkoló-hely létesítési kötelezettség köztenileten csak
bővítés éslvagy rendeltetés módosítás esetén valósítható meg, új építés esetén nem.
A Jőzsefuáros területén az építtetók gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségéről szo|ő |5/2OII.
(III.18.) önkormanyzati rendelet 5.$ (1) bekezdés a\apján,,abban az esetben, haaz)TEK42.
$ (l) bekezdés szeľinti gépjármíÍ-elhelyezési kötelezettség teĺken belul nem oldható meg' ezen
kötelezettséget az ingatlan kapubejárójttőI számított 500 m-es sugani körön belül található
parko|őhźnban, teremgarźĺzsban, valamint k<izterületen kell teljesíteĺĺ. A telken kívüli teljesítés
módjai: a) pénzben torténő megváltás az onkormányzattal kotau megállapodás alapján. ,,

Ugyanezen rendelet 5.$ (3) szerint ,,az önkormáĺyzat a gépjármű-elhelyezési katelezettségek
pénzbeli megvóltásáról az építtetővel megállapodást kat az építési engedélyezési eljáľás sorĺín
a kérelem benyujtását kĺivetően a 3. melléklet szerinti formában és módon.''
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A hivatkozott rendelet l. sz. melléklete szerint ,,a 3. s c) pontja szerinti tevékenység esetén a
parkolás megváltós mértéke ] 00oń, a megváltási díj nulla.,'

A 3. $ ,,A rendelet hatá|yakiterjed Józsefuároskozigazgatási területénminđazon természetes

és jogi személyekĺe, valamint jogi személýséggel nem rendelkező szervezetekľe, mint
építtetőkľe (a továbbiakban: építtető), akik a kĺivetkező gépjármrĺ-elhelyezési kötelezettséget
eredményezo építésí tevékenységet folýatnak vagy kérelmet nyújtanak be: ...c) szociális
bérlakás cé|jźtra, a kotelező és az onként válląlt szociális, oktątási vagy egészségJgý célű
onkormányzati feladat ellátását szolgáló új épület létesítése, vagy meglévő épületen bővítés,
emeletráépítés, tetőtér-beépítés, rendeltetésmódosítás, rendeltetési egység szźlmźnak
megváItozása, valamiĺt az igazoltan társbérleten alapuló fulajdonviszony megszüntetését
cé|ző lakásmego sztás esetén.''

A fentiek alapján a Yźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság döntése a Pitypang ovoda
építése kapcsán felmerĹilő parkolók létesítésének megváItására irányul. A Bizottság
tulajdonosi döntésével megerősíti, hogy a tárgyl építési beruhźzás során - tekintve, hogy
oktatási célú onkormźnyzati feladat.ellátását szolgáló épület létestil _ a pénzbeni megváltás
ingyenes. Tekintettel arľa, hogy az onkormányzat ez esetben azBpittető, önmagával kellene
szerzőďnie a megváltásról, ennek elkerülése érdekében a Bizottság fe|hata|mazza a

polgármesteľt egy eÍTe irányuló nyi|atkozat (1. sz, melléklet) kiadásaľa az építési
engedélyezési elj árás sikeľes l efolytatása érdekében.

il. A beteľjesztés indoka

A beterjesztés indoka a Pitypang ovoda új épületének tervezése soľán való építésügý
hatósági eljárás sikeres lefolytatásához szükséges megfelelo dontések meg!,rczata|a a

gépjármű-elhelyezésekkel kapcsolatban. A döntések megllozatala feltétlenül szükséges az
engedélyezési eljárás leztrása érdekében.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Bizottság tulajdonosi hozzájáruIása révén az új Pitypang óvoda
épületének tervezésével kapcsolatos parkolók ingyenes megváltását engedé|yezze, illetve
f eIhata|mazzaapolgźrmesteľtazerÍeirányulóĺý|atkozatkiadására.
A döntés pénnjgý fędezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályikörnyezet
A Bizottság döntése a Józsefuaros tęrületén az építtetők gépjáľmrĺ-elhelyezési
kötelezettségérŕ51 sző|ő I5l2011. (III.18.) önkormányzati ľendelet 3. és 5.$-án, a

Magyarország he|ý önkormányzatairő| szo|ó 20II. évi CLXXXIX. torvény 4I. $ (3)

bekezdésén, a 107. $-án, valamint a Budapest Józsefuáros onkormźnyzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdésén alapul.

A fentieknek megfelelő en kérem a határ ozatí j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. fulajdonosi döntésével hozzájáru| a\,lhoz, hogy a Pit1pang óvoda építési beruháztsa
során a paľkolás megváltás mértéke I00%o, amegvá|tźtsi đíj pedig nulla legyen'

Felelős: polgáľmester
Hatáľido: 2015. szeptember 28.



2. felhata\mazzaapolgźĺrmesteľt, hogy az 1. pontban hozott döntésről szóló nýlatkozatot
a|áírja az épitési engedélyezési eljárás sikeres lefolytatása érdekében.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. szeptember 28.

A döntés végľehajtását végző szeruęzetí egység: Varosfejlesztési és Foepítészi UgyosztáIy
Váľosfejl eszt.ési lroĺla
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel móđjára (megfelelő

aláhúzandó!):
indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2015. szeptember 21.
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Nyilatkozat

Alulírott đr. Kocsis Máté polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

onkormanyzat (széIůlely: 1082 Budapest Baross utca 63-6]., adőszám |57357|5-2-42)
törvényes képviselője nýlatkozom, hogy a lőzsefváros terĹiletén az épittetők gépjármű-

elhelyezési kötelezettségéro| szőIő I5l20I1. (III.18.) ĺinkormányzati ľendelet alapján, a

Budapest VIII. kerü|et, Százados út 12-14. szźtm a|att megvalósítandó Pitypang ovoda
építése során a parkolás megváltás mértéke 100yo, amegvá|tási díj peđig nulla.

A Józsefuáros terĹiletén az epittetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről sző|ő I5/20I1.
(III.18.) önkormányzati rendelet 5.$ (3) bekezdése az alábbiakról rendelkezik.. ,,dZ

önkormanyzat a gépjármťi-e|he|yezési lrĺjtelezettségek pénzbeli megváltásáról az építtetővel
megállapodást kat az építési engedélyezési eljárás során a kérelem benyrijtását követően a 3.

melléklet szerinti formában és módon.'' Tekintette7 arra,hogy jelen esetben azEpíttetó és az

onkorman yzat ugyanaz a jogi személy, ezért ezen ný|atkozat a Jozsefvátosi onkorm źnyzat
Yárosgazdálkodási és Péĺlzugý Bizottságának .....120|5. (IX.28.) sztrrli döntése

éľtelmében helyettesíti a megá||apodást.

Jelen nyilatkozatot a Budapest VIII. kerület, Százađos út 14. sz. a|att levő Pitypang Napközi
otthonos ovoda építési engedé|yezési eljárása soľán, azűj épiJlethez kapcsolódó gépjármii-
elhelyezési kötelezettség telj esítésének igazolása éľdekében adom.

Budapest, 201 5. szeptember

dr. Kocsis Máté
polgĺármester
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