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Táľgy: Javas|at a vo|t Ganz-MÁVAG terĺi|etén közr,iti kiszolgálásľa vonatkozó
megál|apodás megkötésével kapcsolatos diintés meghozataláľa
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Készítette: IványiGyöngyvérirodavezető
A napirendet nyilvános ü|ésen kel| társvalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szav"azattöbbség szĹikséges.Melléklet: Kéľelem

Tiszte lt V ár osgazdá| koctás i és Pénzü gyi B izottság !

I. Tényá||ás és a döntés taľta|mának rész|etes ismertetése

A GrandiózLls Tér Kťt. (l089 Budape*, 9:l9:ľ tl.6..fOS,épület) azza| akérelemme| kereste megaz onkormányzatot,hogy a volt Gánz-MÁvec teľĹileten ęiassoĺl hrsz) lévő 224' számuépületľe
vonatkozőan a Kőbányai útról történő közúti kiszolgá|ásra vonatkozó megállapodást kössön.
A Grandiózus Tér Kft. (továbbiakban Épímeń) 20t5. febľuálr f3-án fennmaľadási engedély
kérelmet nyújtott be a volt Ganz-MÁVAG területen(38599/3 hľsz) |évő 224. szám(lépĹilet II.,III.' IV. csarnokaiban kialakított kisüzletekre' va|amint a fejépület ftildszinti részében kialakított
üzletekre vonatkozóan. Budapest Főváros Kormányhivataía V. keriileti Hivatala hatáskcĺrében
eljárva hiánypótlásra sző|ította fel Építetőt tcjbbek között a ,,kĺilon jogszabátyban előírt, aKőbányai ĺitról tĺ;rtén.ő t<ĺ;ztiti kiszolgálásra vonatkozó, a tulajdonos és ałdapest Fővóros VIII.
kerület Józsefvárosi onkormónyzat közotti megáIlapodás'' benyújtása érdekében.

A Jőzseťváľos KerĹileti.E1itési Szabď|yzatélrő| szóIő 66/fo07.(Xil.If.) cinkormányzati ľendelet(továbbiakban ĺo<Ész) 30.$ (3) bekĹzdés a) pontja szerint az M-VIII- 2 je|íi építési óvezet
,,veĐ/es beépítésíí, üzemi jelleý tevékenységiĺ épületek, iltetőĺeg telephěĘek elhelyezésére
szolgól, melynek terüIetén kiskereskedelmi ĺźp.alet, ítl"n, rendeltenźši ,g,ieg ńem helyezhető eI,kivéve, ha annak kozúti kiszolgálósa a tulajdonos és az ĺ;nkormónyzat řazatĺ megóttapodás
alapján, a Kőbányai útról mrftnlŕ.'' Tekintette| arra, hogy 'ĺizletek'-re vonatk ozik afennmaradási
engedé|y kérelem, sztikséges a megállapodás megkötése.

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a f7ĺ20|4.(VI:6.) cinkormányzati ľendeletével a Ganz-Mávag terüleĺen (Kőbányai út - Kcinyves Kálmánkörút - Vajda Péter utca _ B|áthy ottó utca - đ,",y tlt _ orczy t.ér á|ta| hatáľolt terüIeten)
vá|toztatási tilalmat ..l9:ľ :!. Ał épített környezet aÍakitźsárő| és védelmérőI szóló t997. éviCXXuII. tĺĺrvény (továbbiakban Étv'; 22. $ (li bekezdése szerint ,,a változtatási tilalom alá esőterüIeten - a 20. $ (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építménytlétesíteni, meglévő építményt ótaląkítani, bővíteni, továbbó elbontani, illetőlei *á,, épí,é,ti*ĺhatósógi engedélyhez nem kôttjtt értéknövelő változtatást végrehajtani nem szibąd:;,;;i;:ő;
bekezdésę a|apján,,a tilalom nem teĘed ki:

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésüg,,i hatóságĺ engedéllyet megvalósuló építésijavítási-karbantartdsi és a jogszabólyokban,"g,,gud,tt mós ěpítésĺ mun|uuo, "



b) a korábban glakorolt használat folvtatásóra.c) aZ állékonysógot, életet éś 
.egészséget, 

kaz- és vag,,onbiztonságot veszélyeztető
kár nle ge lő zé s i, káre lhór ĺtás i t e vé ke ny sé 97 e, nváb b a
. d) az a) pont szertnti, hatósági engedélyhez kant építési munkáknak a településrendezési
követelményeket nem érintő mĺdośĺtasara.yZnyuló építésigli hatósógi engedélyezési eljárósra,

e) a honvédelmi és a kiemelt.fontossóý honvédelmi teriĺerre,
fl tomeges bevóndorlás okaztą vólsóghelyzet esetén a nemzetbiztonsógi céIú építmények

elhel1,ę7Q56re szolgáIó teriile tľe',,
Tekintettel arľa, hogy a tárgyi fennmaradási engedélyezési ügyben az Étv.zl.$ (7) bekezdéseszerinti kivételek egyike sem alkalmazhatő, ęzért a ielto,tataÁi tilalom tényét az eljárás soránfigyelembe kel| venni. A vá|toztatási ti|aiom tényéľől a Jőzsefvátosi Poigármesteri HivatalHatosági Ügyosná|y Építésĺigyi Iroda az e|járó hatós źlgot akijelĺi|ési kérelembęn és az áttétę|rő|sző|ő végzésben is tátjékoztatta. Mindkettőről a Grandiózus Téi Kft. is, mint tigyťel éĺesült.

Az.Étv. 48/A $ (l) bekezdése szerint 
',,|a 

az építnĺényt, építményrészt jogszerútlenĹiĺ vagyszakszeríĺtlentil valósítottók meg, az építfĺ!'Ut hatasá! arra az építtető vaĐ) a tulajclonos
ké re lme alapj án fe nnmaradćls i e nge dé ly t ad, há

a) eglébkent az építési engedélyezéshez előírt, a 36. $-ban és az eg,,éb jogszabályban
me g hcl t á r o z o t t műs z aki é s e g,,é b fe l t é t e l e k te lj e s ii I ne k,

b) az építmény, épíĺményrész átalakítassal, visszabontássaĺ vag,, eg,,éb módon szabályossĺź
tehető,

c) azt a mtiemléki védett éľték megőrzése megkívánja, vag,,
d) a szabálytalanság kozérdeket nem sért, ,ig,, a,.é,:dekíé,etem a hatósag áItaI meghatározott

ha t cir i dő n b e lüt e lhár ít ható.,,
A jogkövető magatartás megkövetelése alapvető közérdek, a jogszabá|yok árhágá,sa eleveközérdeket és egyben magánérdeket is. sért, Ĺi,,"n a jogbiztonsĺg minaenŔi számára alapvetőktjvetelmény, Az építési jogszabátyok és a településreňdězési 

".,řd"ök 
a kcĺzösség valamennyi

tagsa számźlra teremtik meg a jogszabáIyi 
.kereteĹet az építmények létesítésére vonatkoz őan, tehátelkészítésĺik közérdek. A vá|toztatási tilalom a kozérdekből készrilő JóKÉšż 

'oao.ĺtás 
idejéľekerüIt eIrende|ésre, így ahatá|yban léte alatt fennmaradási engedély nem adható'

Mindezek a|apján a Grandiózus Téľ Kft. kérelmében írt, a vo|tGanz-MÁVAG teľü|ete n (38599/3hrsz) |évő 224. számű épületre vonatkozóan a Kőbányai ritról történő közúti kiszolgálásravonatkozó megá|lapodás csak avá|toztatásitilalom megszúnése után kcjthető mes'
II. A beterjesztés indoka

A beterjesztés indoka a volt Ganz-MÁVAG területen (38599/3 hrsz) lévő 224. szám(: épü|etre
vonatkozóan a Kőbányai útról tcjrténő közúti kiszolgálásra vonatkozó megáIlapodás megkötése. Adöntés meghozatala fe|tétlenLil szükséges a fennmaradási engedély ezési eljáráslefolytatása során.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A dcjntés célja, hogy a volt Ganz-MÁVAG terÍi|eten (38599/3 hrsz) Iévő 224. számil épületrevonatkozóan a Kőbányai útról történő közúti iiszolgálásra vonatkozó megáIlapodás
m e gk<ité sének fe l téte le i tisztáző djanak.
A döntés pénzugyi ťedęzetet nem igénye|.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet
A Bizottság dĺintése aMagyarországhe|yi önkoľmányz atairő| sző|ő fOIl. évi CLXXXIX. t<ĺrvény4l.$ (3) bekezdésén, a l07. $-án, a Képviselő{estíi|et és Szervei Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatáľóI szó|ó 39ľ0..1,4..(Xl.06.)^önkormányzati rendelethęz 7. me||ék|et l.t.3 pondán,valamint a Jőzsefuáros Kertileti Építési Szabá|yzatirőI szóló 66/2007.(Xil.|z.) sz. onkoľmá nyzatirendelet 30.$ (3) bekezdés a) pondán alapul.



A fentieknek megfe I e ĺően kérem a határ ozatij avas lat e l fogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

a Ganz-Mávag területen (Kőbányai út - Kcĺnyves Ká|mán köľút _ Vajda Péter utca _ Bláthy ottó
utca-()rczyist_Orczytérä|ta|határoltterĹileten) af7/f014'(vI.26.)önkormányzati
rendeletével elrende|t vá|nn'atási tilalom hatá|yban léte időtarta ma a|attnem kcit közúti
kiszolgálásľa vonatkozó megáIlapodást a Grandiózus Tér Kft-vel.

Felelős:
Hatáľidő:

polgármesteľ
20ĺ5. október l9.

| -döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|yFőépítészi lroda

A lakosság széles kcirét érintő dcjntések esetén javaslata aközzététe|mód.iáľa:indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. október l2. ..^ ĺ\ '1:<-' lv\ ,\-tPro 
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Tisztelt ľ'ernezelyi Geľgely Sándoľ, mint a Budapest Fővłáľos WII. kertilet

Józsefvárosi onkormźnyzatVaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyos ń|y vezeti1je,

én, Ji Xiao Yun (Szü1: anQ a Grandiózus Téľ
Ingatlanfej|ęsztí| és Kereskedelmi Kft. ĺigyv ezetője, azza|a kéréssęl fordulnék
onhöz, hogy aloĺ<Ész-ben ęlőírt Kőbányai útról történőközuti kiszolgálásra
vonatkozó megállapodást megkĺissük.

Kelt.: Budapest, 2Ol 5.07 .23
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Ugyiratszám:
ÉTDR azonosĺtó:
ÉTDR iratazonosító:
Ügyintéző:
Telefon:
E-ľnail:

,/ ( (

BuonpEsľ FoVÁRos
Konĺ,tÁNYHlVATALÁ
V. KERÜLETI l.lIVA1.A LA

€l :j,-..-

íLr Sy

Ugyfél neve:
Ügyfét cĺme:

BP-5D/00 ĺ /0 21 08-3 l 20 1 5.

201500009801 ;.i!. ii:

lR-000296009t2.015
Wolíné Trornbitás K|ára
06-1-485-6986
epitesuov-pestíÔ05k h. bfl<h. qov. h u

Tárgy: Budapest Vllt. keľület, Könyve s
Ká|mán körút 76. (Go|gota utca 4.) szám
a|atti, 38599/3 he|yĘzi számÚ ingatlan.
A meglévó 224. SZ. épü|et |l-|l|-|v'
csarnokaĺban kia|akított kĺsüzletekre, r.a|amint
a fejépÜ|et földszĺnti részében kialakított
üzIetekre vonatkozó fennmaradásĺ
engedé|yezési eljárásban hiánypótlásĺ
felhĺvás'

MeIléklet: -
Hiv. szám: -

Grandiózus Tér Kft.
10B9 Budapest, Goĺgota u.6

Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerÜleti Hivatala (a tot,tłbbiakban Hivatat) hatásKtréĺJen e|járva a
tárgyi ingatlanra ronatkozó kozigazgatási hatósági ügyben-meghozo(n az a|ábbi dc'ntést.

VEGZES
A Grandiózus Tér lngattanfej|esztő és Kereskedelmi Kft. (1089 Budapest, Go|gota utca 6' száln 205. ép',a továbbiakban Építtető) áIta| az építésügyi -hatósági engedé|yezési eljárást támogató elektronikusdokumentácios rendszerben (a továbbiakban ETDR) e|oterjesztett kére|mére, Budapest V|ll. kerület,
K<inyves Kálmán körút 76. (Go|gota utca 4.) szám alatti, 38599/3 he|yrajzi számÚ ingattanon, a meglévő224. sz. éptilet ĺ|-|l|-|V. csarnokaiban kiaĺakĺtott kisüz|etekre, valamint a fejépü|et fd|dszinti részébenkiaĺakított üz|etekre vonatkozó fennmaradási engedé|yezési ügyben fethívom a. ÉpĺttetJt, ;ö;-;kére|méhez az alább fe|soroltakat a meghaÍározott határidőig póttólag az ÉToR 2o15o00o98o1
azonosító számú e|ektronikus tárhelyére toltse fe|.

l' Jelen végzésem közlését<íl számĺtott 20 napon belül a következ<j irat benyújtasa szÜksłlges:

e|járó szemé|y a|áírásĺ címpéldányának

ĺ'ł, /, ő ,ž

) -- ' 
- t '/ '

I s. r.ĺĺoni*ta|i térképmásolat PDÉ řorniátumban ) :
-L.. - .-/

átumban. I i
/{

kseg€s--í tervezett ť

í. EpÍttető cégkjvonatáląK..eS a cég képüse|etében cjná|lóan
hiteĺes máso|ata. ., TÝ{ý ł0 đ

ĺ-z. ŕ uiô ĺl. 
" 
g' . ái Áli bn^.m e g n at a roz ott t; rt a ĺ m ; k e rel e m j 

ij

A műszakĺ |eírás kieqěśżĺtéšě -zĺltst ép ítmény és heĺyiségeinek tűzrcszéĺyességi4. A műszakĺ |eírás kieqész
osztályba sQrolására wnatkozóan

_,- '.) 5. EpÜ|etví||amossá9i műszaki leírás, ame|y a kü|tn jogszabályban meghatározottakon tÚlmenoen
taĺla|mazza azt, hogy a terveze{t épĺtési tevékenysé9 |ega|ább 5o kVA beápített cisszteljesítményű és
0,4 kV mgy nagyobb feszÜ|tségLl üllamos berendezést, rendszert érĺnt-e.

^...ł..
c=*J 6. Ku|Ön jogszabá|ybań meghatározott, a köz|ekedési 

''axl.?'đeiúzsgäl-áTäEożn'ijk;*'.' dokumentácíó, e;ĺ-kozut'lĺeze]Łlozzájárulása.
---.-.. -:-.-_,-- _.-

) ' * l- 7. Epíttető nyilatkozata arra lonatkozóan. hogy a jelen fennmaradási engedé-lyezési eĺjárással érĺntett 8? Ú"ĺ7 lfil . db üz|et rendeltetési egységet tarta|mazó konténer-épü|etet ki és mikor epĺtettei-"'

c

(i

A(-

ł'
1é

8. Az ingat|anra r,onatkozi, kÜ|on jogszabá|yban e|öĺń

'=*n","'*; ń -
-..-'..----.ąí 

t'

ELEKTRoNIKUsAN HITELESÍTVE
ZARADEKoLVł - Éron

--:-=<---

paraméterek te|jesÍtését igazo|o mutatoszámok. l
9. Ten,dokumentáció kiegészĺtése' az engedély nélkL]|i építést megeloző á|lapot ábrázo|ása. ]

Epités ügyi é s oröksé gve ĺĺe |ln i osztáĺy
ciĺn: 1052 |'3ucĺapest, Városház u 7 szátlt. l()51 Budapesĺ, Sas u' 1

|eve|czésiciĺn:1051 [3rlda1:esĺ,Sastl 19száln-postaciĺn:1368BpPf.205..Te|efon:+36(1)485.6986
E-maĺĺ: e1litestlqy pesĺ(clO5kh bfkh C|ov hu l1oĺt|ap: www.kornunyhivata|.ĺru
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1D.Kiegészített |re|yszĺnrajz a kü|oll jogszabá|y szerint számított, a n,''egvalóSított epítési munkávaĺ iosszefuggésben elhe|yezendő kerékpárok ábrázo|ásár,al. 
_YÝÝ!vv|(vl( Uy.LcJ| ||luĺ|KaVaI

11.Kiegészített helyszínrajz a kÜlÖn jogszabály szerint számított, a megvalósított építési munkávaIosszefuggésben a rnozgásukban korlátozoitak részére kialakítottrĺar|"un,anłl,l]i;.;-^':::.:]| 
|||u|łKdVal

! z.xulo^ l "silu aly o"n eĺő ĺrt, a ŕ áoa ny"i .iT,;i aan''*oř#ffi 
o 

"" ", uJil h\--j!q9pęsf#I9q-V!! Kerület Jozseńĺárosi tnkormány.zat közöttime gallap:aĘ. i/"1"äü:.:-".-f;j
13.Parko|ási mérleg .--ň--'.^.i éffi"*.řä;ň.* vonatkozóan, a lparko|ohe|yek helyének és darabszámának fe|tuntetésér,rel. o

Felhĺvom Építtető figye|mét arra, hogy Hivatalom az e|járáś' megszüntetheti, ha az ügyféĺ a kére|méreindu|t e|járásban a hiánypótĺásra vaIo felhívásnak nem tett eleget, és az erre megá||apított határidomegnosSZabbítását sem kérte'

||. Jelen végzésem közlésétől szálnĺtott 8 napon belüt jelen építési engedélyezési eljárasertHivataĺomat megitlető eljárási illetéket pótlo|ag fizes-"e mei:
Hívatalom fennmamdási engedé|yezési eljárásáért járó í57.5oo,- Ft, azaz egyszázötvenhétezer.ötszáz forint eijárási illetéket készpénz-átuta|ási megbízássaI a Magyar Á||amkincstár 10032000-01012107{0000000 eljárási ĺĺ|eték beieteli szám|aszámára megflzetni szĺveskedjell.

Fe|hívom Építbtot, hogy az e|járási iĺlďék megfizeteset a fentíekbén meghatározott haÉridőn beltłl azátutalásŕ igazoló bankkivonat másolaľával Hivatalom fe|é igazolnĺa ke||'
FelÍrívom a figyelmet, hogy a fenti f,zetési kcitelezettség elmu|asztása esetén Hivatalom az etjánłstmegszr-inteti.

Végzésem e|len c'nálló fe|lebbezésnek helye nrncs.

E rcgzés az ügyet eldöntci erdemi határozat
felIebbezésben támadható meo.

INDoKoLÁS
Az Építtető kérelmére a tárgyi ingat|anon a meg|évő 224. sz. épüĺet ||-llĺ-|V. csarnokaiban kia|akítottkisÜzletek, r'aIamint a fejépulet fcjldszinti részében kialak ított üzĺetek fennmaradására r.lonatkozóanHivata|om e|cĺtt az ÉTDR rendszerben épitésÜgyi hatoságí engedélyezési eĺjárásindutt'
A kéreĺmet és meílék|eteit megvizsgá|va megá||apítottam, hogy azhiányos, ezért jeĺen végzésem rendelkezorészében az Épĺttetőt fe|hívtanr a szükSéges iratok benyújtására a lĺcivetĺ<ezä jogszabá|yokbanszabá|yozottak fi gye|embevételével:

A közigazgatási hatósági e|járás és szolgá|tatás á|talános szabáĺyairó| sző|ó 20O4. évi CXL. iörvény(a toułbbiakban Ket.) 37. s (3) és (5) bekezdése szerint;

,,37. $ (3) Ha a kérelem llenl feĺel meg a 35. $-ban, továbbá a 36. $ (1) bekezdesében.fogtaĺtkoveteĺlnényeknek, az eĺjári hatiság a kérelenl beérkezésétot szálnĺtott nyolc napon belÚt - megfeĺeĺohatárĺdő megjeĺöĺése és a nllĺasztás jogkovetkeznlényeire torténő figyetneztetés me|tett - hiánypo1ásrahĺuja fel az ügyfeĺet.
(5) Hiányprtĺásifelhĺvás az eĺjárás során akkor is kibocsáthato, ha a kéreĺen megfeĺeĺta 35. $-laą továbbáa 36. $ (.ĺ) bekezdéseben fogtatt követeĺnényeknek, de a tényaĺtás tisztázásá sonn fetnert1t uj aclatratek iĺltettel az sz t|'ik séges.,,

l. Az építéstjgyi és épĺtésfeIugyeIeti hatósági e|járásokro| és eĺ|enorzésekrő|, ĺ,a|amlnt az építésugyi

i:l""..x?.ľ:i'"1l|il..'.u' 
sz'|ó 312t2012- (x|.8.) Korm. rendelet (a továbbiakb an 312t2a12R.) íí. s (1)

''ĺí. s () bekezdése a|apjáll tlz épĺtestlgyihatoság tegfeljebb llúsz napos teĺjesÍtésihatándo nlegjetoĺéseés a nlulasztás jclgkövetkezlłléllyeire ĺorteno figyetlnez:,teĺés ĺlleĺĺett ĺlĺánypottásra hĺuja fet az épĺttetot.,,
1. A Ket. 40. s (ĺ) és (2) bekezdései szerinĺ:

''40. s (í) Ha tolvéĺly llelłl ĺĺjtl etÓ ł,lz tlg1yfét szĺ.:lllelyes ĺ:tjarását, |rctyette toruényes képvisetője Vagy azaltala vac1y LörVéIlyes ké1'lvisĺ':lóje: ti|tat łleghaĺaĺlĺlĺlzotI szenléĺy, ttlvábbá az Ĺjgyfét és kepvise|oje egyLjttis cljtiĺĺlat, Az ę:llĺłllĺjlĺ!t:ktl ĺiuytt:ĺt:k k(>1lvisĺłlĺ.lIét llclĺl lil|!latja,ĺ 
,,g1yu,,o, 

a szełléIV.

ennek hiányában az e|járást megszüntető végzés eĺ|eni



(2| Ha az (jgyfét nem személyesen jár et, a hatiság az eĺjáro szeméty képvisetetĺ jogosultságátmegvizsgálja, A meghatalmazott a képviseleti jogosu|tságát a 4O/A, $-ban meghatározott midon kote.esigazolni."

A kérelem nem tartatmazb az Építtető cégkivonatának és a cég képviseletében önállóan eljárószemély aláírási címpé|dányának hĺte|es máso|atát, ezért annak pótlótag történő becsatolásatkértem'

2. A31212012 R.7. $ azengedé|y iránti kérelem tarta|mára wnatkozóan az a|ábbiak szerint szabályoz:
''7' s (1) Az épĺtésügyi hatiságiengedély irántikérelem a Ket. 35. $ (1) bekezdésében fogtattakon kÍvüttartalmazza:
a| az épÍtési tevékenységget érintett tetek cĺmét, hetyrajzi számát,
b) a kérelmezett engedélyezésĺ etjárás fajtáját,
c) kérelem tárgyát és annak rövid leĺrását,
d| a kérelem tárgyávat összefuggésben
da| az épĺtést)gyi hatiság szolgáltatása korében kiadott, a 3. $ (3/ bekezdése szerĺnti, fét évnét nemrégebbi szakmai nyitatkozatnak az ÉľDR ügy- és iratazonlosĺtoját,
db) a korábban ketetkezett hatosági dontések megnevezését, ĺktatiszámát és kettet vagy az ETDRtigy- és iratazonos ÍtÓját,

dc) a hat hÓnapnál nem régebbi elozetes szakhatisági átĺásfoglatás megnevezését, aZ ÉTDR t}gy- ésiratazonos ĺtoját,
e) a kérelemhez csatolt meltéktetek fetsorotását'
f) - a használatbaveteli engedéty iránti kéreĺem kivéteĺéveĺ - az épÍtteto vagy meghatatmazottjának arendelkezését anÓl, hogy a jogeros engedétyhez taĺtozi engedétyezési záradékkal ellátott épĺtészeti-műszakidokumentáciÓ papír atapÚ hitetesĺtett másoĺatát kei-e, ha igen, hány pétdányban,
g) meghatalmazott esetén az épĺttető meghatalmazásáŕ és
h) az épÍtteto aláírását.
(2| A kérelmet az ÉTDR áĺtat biztosĺtott eĺektronikus Vagy papĺĺformátumú formanyomtatványon lehetbenyÚjtani, mely egyben a ktllon jogszabátyban meghatározott kĺsérŐlap is'"
Rz ÉloR rendszerbe fe|tö|tött dokumentumok nem tartatmazták a fentĺ jogszabá|yhelyen
fogla lta kna k me gfe |e !ő ké re I met, ezért a nna k be nyújta sá rót re ndet kezte m.

3. A 31212012. R. a|ábbiakban hiratkozott jogszabá|yhe|yei a kör,etkezcĺképpen rende|keznek:

''í7. s (9) a|A kérelemhez adatholdozln vagy az ÉToR-be toĺténofeltoltéssel meiléketnikelta 8. m el l é k l et b e n m egh atároz ott épĺtész et i -m ű sz ak i dok u m e ntác ilt,
8. mel|éklet |l5.3. Foldhivatati téĺképmásotat PDF foĺmátumban'',
A kérelem és annak me|lék|etei nem tarta|m azták a táľgyi ingatlanra vonatkozó fö|dhivatalitérképmásolatot PDF formátumban, ezéń annak benyújtasat kértem.

4. A 31212012. R. 6. számú me|lékletének ||. táb|ázat 2. pontja rögzíti a tűzr'edeĺmi szakhatóság épĺtésiengedélyezési e|járásba tcirténő bel'onásának feltéte|eit.

A műszaki |eÍrás az épü|et és annak helyiségeire r,onatkozian nem tarta|maz információt trizr,ede|míosztályba w|ó besoro|ásokrl|, Igy azok ismerete nélkÜl nem á||apítható meg az, hogy jeten e|járásba attizt,éde|mi szakhatóság ber,onásának fe|téte|ei fenná||nak-e \agy sem.
A fent |eĺrtak alapján a miiszaki |eírás kiegészítését kértem.

5' A 312120í2. R. 8. melléklete szerint:

,,1.4. Épütetvittamossági muszaki leĺrás
Bemutatja az épttmény vittamos eneĺgiáva! ttĺténo ettátását, eńs- és gyengeáramu rendszereit, kitéravillámvédelemre, éintés(hiba) védetemre és egyéb megvalls;Ítando villamos rendszerckre.,,
A 31212012. R. 6. számú me||ékletének lll. táblázat í3. pontja rögzĺti a műszaki biztonságĺ követe|ményekvizsgá|atának fe|téte|eĺt, amely szerint: j

,,1. Ha az épĺtési tevékenység



1.4. legalább 50 kW beépĺtett osszteljesĺtményú és O,4 kV vagy nagyobb feszlj1tségu vĺllamosberendezést, rendszeĺl érint.',

A kérelem és annak me!léklete épületviltamossági műszaki teírást nem tarta|maz, így nemállapítható meg, hogy a megva|ósított épület a műszaki biztonsági k<ivete|ménynek megfele|+,ezérta műszaki |eĺrás kĺegészítését kértem.

6. A312l2o12. R. 5. mel|ék|et ltl. fejezete szerint:

,'|||. A kozlekedési szakhatoság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáciÓ az épĺtési,fennmaradási engedétyezési etjárás esetén
1' KozÚti kozlekedési szak tenjleti szempontbol:
1'1' KozÚt tenjletén, az alatt vagy felett épĺtmény, bettenjleten a kozĺit mellett ipai, kereskedelmi,vendégláti-ipari, továbbá egyéb szotgáttatásicéĺú épĺtmény, kÚĺtenjĺeten a kozút tengetyétot számĺtott 50meteren, autopálya, autÓut és főĹltvonal esetén 100 méteren beltjt épĺtmény épĺtése esetén adokumentácioban fel keĺl tüntetni
,|.1'1. az építési telekenységgel érintett te|ekkel határos utak eseten, hogy az,|'1.1.1. országos kozÚt (Út megner.ezése, száma, érintett szakaszának sze|wnyszáma, helyrajzi száma),i.1.i.2. helyĺ kÖzÚt (Út megnewzése, a telek házszáma, he|yrajzi száma),
1.1'1.3. kozforga|om elol e| nem zárt magánút (út megnevezése, a telek házszáma, he|yrajzi száma,tulajdonos, keze|ő megnel,ezése), lagy
1.1.1.4. közforga|om e|ől e|zárt magánÚt (út megnevezése, száma, je|e, he|yrĄzi száma, tu|ajdonos,kezelő megnerezése, az úte|zárásának módja),
1.1.2. közterÜ|eti rakodás (árufe|tö|tés) esetén a közteru|eti parko|ás mego|dását,
1.í.3' a teruezett építményrendeltetés forga|omr,onzó hatásaira wnatkozó becs|éseket,
1.1,4. a hirdetési wgy rek|ámcé|Ú építmény e|he|yezését,
1.1'5. helyszínĘzi szĺnten a terlezett építmény járműforgalmi be- és kijáratainax kcjzúthoz valócsatIakozásának módját,
í.í.6. a tervezett építménnye| összefÜggésben szükségessé váĺo, a ktjzutat érintcĺ és a közĺekedésĺhatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó tervezett építési terekenységek fe|soro|ását (árda épÍtése,átépítése, buszmegá||o átheIyezése, áta|akítása, útcsatIakozás kiépítése, átaIakítása, kapcsolódoútépítés stb.).
1.2. Melléke|ni ke|| a te|ek kÖzúti csatlakozása kia|akításának műszaki dokumentácĺóját (m|.iszaki leírás,heIyszínrajzi és forga|omtechnikai kiaIakítás).
,l.3, A fentĺ eseŕekben a kćjzútkezelő hozzájárulásat is csrlto!ni szrlkséges.,,
A kérelem és annak me|léktete nem brtalmaz adatot a köz|ekeclési szakkérdés vizsgálatához, ésnincs me||ékelve a közútkeze|ő hozzájáru|ása, ezért annak pót|ó|agos benyújtása irántrendelkeztem.

7. A 31212012. R.42. $ (í) bekezdése az alábbiak szerint rende|kezik:

,,42.s ft) Az épĺtést)gyi hatlság - a bontás tudomásulvéteĺe nélktjt és a tudomásutvétettol eltéroenvégzett jogszerutlen bontási tevékenységek kivéte!ével - az Étv. 48 s O bekezdés a)-d) pontjábanmeghatározott jogszerÚtlen és az Étv.48. s o bekezdésében meghatározott szakszenjtlen épĺtesitevékenységek esetén, amennyiben annak jogszabátyifettéteteifenná!lnak, az épÍttetó, vagy amennyibenaz épĺttető személye nem ismeľt, a tulajdonos kéretmére fennmaradási engedélyt ad.,,

A Ket.50. s (í) és (4) bekezdése szerint:

''50. s (| A hďrság kotetes a dlntéshozatalhoz szÚkséges tényáttást tisztázni. Ha ehhez nemelegendőek a ĺendelkezésre áttl adatok, bizonyĺtási etjárást fotýat te.
(4) A habsági eljárásban otyan bizonyĺték hasznáthat| fet, amely alkalmas a tényátiás tĺsztázásánakmegkÖnnyĺtésére. Bizonyĺték kütönösen'' aZ ligyfét nyitatkozata, az irat, a tanuvallomás, a szemlérilkészult jegyzokÖnyv, a szakértli vétemény, a hatlsági etlenőrzésen készütt jegyzőkÖnyv és a tárgyĺbizonyĺték.

A kére|em és annak me||éklete nem tartatmaz adatot arra vonatk ozoan, hogy ki és mikor építette aje|en e|járástárgyátképezó épi.ileteket ezért nyi|atkozattéteI irántrendetkeztem.
A 31212012. R. 8. melléklete szerint.



''2.1. A teruező által készĺtetthelyszĺnrajz, lliteles fotdhĺvatali térképszetvény aĺapján, amely tartalmazza:2.1.5. a tervezési tertjletre vonatkozi jogszabáĺyban elóĺrt paraméterek tetjesĺtését igazolŐmutatÓszámokat, jellemziket (tetek területe, beépĺtettség méftéke, épületmagasság, zotdfetĺilet aránya,épĺtmények egymástol valo távolsága, elŐ-, hátso-, oldalkertek merete),,,

A kérelem és aĺrnak lne||ékleteí nem tartalmazzák a fentĺek szerĺnti tervrészt, ezért atrlrak pótlásairánt rendelkeztem.

9. A kérelem me||ékletekéntaz ÉTDR rendszerbe feltöltött tervdokumentácioból nem á|lapítható megegyérte|műen, hogy az átatakított épütetrészekben mi|yen építési engecléty k<iteles munkákatvé gezte k' ezé rt a te rvdokum e ntá ció kie gé szíté se i rá nt re nde t kezte m.
,|0.Az országos te|epÜ|ésrendezési és épĺtési követe|ményekro| szó|ó 253t1gg7, (X||. 20.) Korm. rendeĺet(oTÉĘ 42. s (5) bekezdése a köretkezőképpen szabá|yoz;

',42. s $) A telken a 7. szánlu metĺéktet szerint számĺtott kerékpár elheĺyezését kett biztosĺtani mindenolyan rendeltetésu épĺtményhez, ahol rendszeres kerékpáĺíorgaĺomn keĺl számĺtani.

^ź 
Á^ił^:^.,^,. .' 

7. gámú melléklet a 253/1997. (Xtt. 20.) Korm. rendelethez
Az eplUTienyex ĺendeltetésęertÍ haęnáiatához zükséges, elhelyezendő kerékpárok gámának

megáIlapítáa

fie|yszínrajzon a megvalósított epĺÉsi munkával összefüggésben anem került ábrázolásra, ezért a brvdokumentáció kie-sszĺtéset

11.Az oTÉK 42' s (3) bekezdése a kör.etkezőképpen szabá|yoz:

''42. s (3) A (2) bekezdés szeint számĺtott minden megkezdett 50 db várakozohelybot |egatább egyet amozgásukban kolátozottak részére kett kiatakĺtani, ametyekbiĺ tegfetjebb négy helyezhetŐ kozvetĺenülegymás mellé'',

A kére|em mel|ékleteként fe|tö|tött he|yszínrajzon a megva|ósított építési munkávaIcisszefüggésben a 2 db, mozgásukban kortátozottak részére kiatakĺtott várakozóhety nem kerü|tá brá zolá sra, ezé rt a te rvdokum e ntá ció kie gé szítését ké rte m.

12.A tárgyi építési terÜ|etet magába foglaló területen Budapest Fováros V|||. kerü|et Józsefvárositnkormányzat Képvise|ő{estületének Józsefváros Kerü|eti Építési ś."oal'.",jiu' szó|ó 66t2007'(X|,12.) rende|ete (a tor.abbiakban .loxÉs4 és 3. számú me||éklete (a továbbiakban KSZľ) a hatáĺyos.
A JóKÉSZ 30. s (3) bekezdése a köwtkezőképpen rendelkezik;

,,30. s (3) Az M.VIĄI.Z jelu épltési ovezet tenjtetén
a) Az ovezet Vegyes beépĺtésu, üzemi jettegu tevékenységti éptltetek, iltetŐIeg tetephelyekeIhelyezésére szolgál, melynek tertjtetén kiskeľeskedetni épütet, illetve rendettetési egység nemhelyezheto el, kivéve, ha annak kozÚti kiszotgátása a tulajdonos és az önkormányzat kozöttimegállapodása alapján, a Kibányai utrd toľténik.,,

Építtető a kiskereskedelmi épÜ|et Kőbányai útró| történő közúti kiszo|gálása tárgyú, BudapestFőváros V|l|. Kerület Józsefuárosi onkormá nyzat|a| történt megá||apodását a kére|méhez nemtö|tötte fe l, ezé rt a nna k pótlóta gos be nyújtiłsá t kérte m.

í3'A 2015. június 16.án megtartott helyszĺni szem|én tapasztaltak alapján nem egyéńe|mű, hogy azüz|etekhez beszámított paľkolóhe|yeket nem számították be már egyéb, megtévŐ ĺizlethez, ezéńkértem a 224. számú épületben |évó összes rende|tetéď egységre vonat-kozo parko|ómérleg
számĺtásĹ

Je|en kozigazgatási hatósági e|járásban a mulasztás jogköl.etkezményeit a Ket. 3í. $ (2) bekezdéseszabá|yozza, ame|yró| je|en r,egzésem rende|kező részében az Épĺttetöt tájékoztattam.
l|. A Ket. 155. s (í) bekezdése a|apján a kére|emre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget - hajogszabály másként nem rende|kezik - a kére|mezö Ügyfél e|ĺĺ|egezi meg.

A kérelem melléldebként feltöltött
szükséges keĺékpárok elhelyezése
kéńem.

Kereskedelemĺ egység 0-í00đ m,-ts Az árusĺto ter minae@
alaptenilete után 2 db
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A Ket. 153. $-nak 1. pontja szerint aze|járási kt|tségek körébe tańozik az e|járási i||etek'
A Ket 36. $ (1) bekezdése szerint a kére|emhez csato|ni kella jogszabá|yban e|őírt mel|ék|eteket.Az il|etékekrő| szó|ó í990. évĺ xc|l|. törvény (a towbbiakban ltv.) a|ábbiakban hivatkozottjogszabáĺyhelyei és mel|ék|ete a köretkezőképpen szau á|yoznak:

''29' s () Az etső fokú kozigazgatási hatosági etjáráséĺt - ha e torvény metléktete másként nemrendelkezik - 3000 ĺoint ittetéket ketlfizetni (áttatános tétet(i etjárási i1eték).XY . Az épĺtés ligyi és az épÍtésfe t ĺi gyet et i n ii ałaii áii a.",š' i,,, nr,
|' Az épĺtésugyl hatóságnal indĺtott
1' épĺtési (továbbépĺtési) engedétyezési eljárás atapitletéke 5.000 forint, melyen felül az itteték

?,;l;::: :i:::":,::,!ľ:ľ;;:,?ľ!::7::ĺ" 
,án",,Ziě.:;;;i;, épĺtése 

",,íé, nl<Ás'on*ent 1O 0OO forint,
bb) a 250 m2-néI nagyobb haszios alapterĹ)tetú onáĺb rendeĺtetésĺ egységenként 10O OOO forint,8. a fennmaradási engedétyezési eĺjálrás (engedéty nétküt végzett-bonĺá, ruJ,mZ",lvétete) esetén aziĺleték az 1. pont, a 3-5. pont Vagy a 7. pont szerint megáttapĺtott iĺtetek másfélszerese' ,,

Je|en e|járásban 250 m2-né| nagyobb hasznos alapterÜ|etű.rendeltetési egységet tarta|mazőéptiletfennmaradási engedélyezési e|járásanak eljárási illetéke- a hlvatkozott jogszabály saerintĺtételekbĺĺl sąámítva: (5.ooo + íob.ooo) x 1,5 = 157.5oo.-- Ft' Epíttető a kérctr -hatósagi eljárásert járó ĺl|etéket nem rótta te, ezért annak megfizetéserol renĺelł]:H: 
építésügyi

Je|en közigazgatási hatósági e|járásban a mu|asztás jogkcivetkezm-1,*",...1 K.eĺ 11. $ (1) bekezdésének h)pontja szabályozza, amelyrőĺ jeĺen r,egzésem rendeĺkező részében az Epíttetőt tájékoztattam'Végzésem a fentijogszabá|yokon, r,a|amint a KeĹ 7ĺ. $ (1) bekezdésén alapu|.
A fe||ebbezési |ehetőséget a KeĹ 98. s (2) bekezdése a|apján zártamki' miszerint a végzés - a torvényben
ŁT"j:ľ:ä."jä"ĺ 

eltekintve - csak a i^ia,o.'^t, 
'dgy 

az e|járást megszüntető végzés eňeni feĺlebbezésben

A Hivatal döntési hatáskclre és i||etékeslége a Ket. 21. s (1ł-bekezdés b) pontján, az építési ésépítésfe|Ügyeletĺ hatÓságok kijelö|ésérő| és műkcjdési feĺtételeiroI szó|o'343ĺ2006. (X|l. 23.) Korm. rende|etí. s (2) bekezdés f) pontján, va|amint az |. me||éklet ll. rég' 20' során, es a láuarosi és megyeikormányhivatalok kialakÍtásával és a terü|eti integrácioval összefilggcĺ tÖrvénymódosításokró| szóló 20í0.évi GXXV|. törvény 3. s (2) bekezdésében, iĺletve a ĺővárosi és megyei kormányhivatalokról, rła|amint a
1T1'JľJffi:i-;ľixľhívatalokró| 

szóló 66/20í5. (||l. 30.) K;.'. rende|et 2. s (;) oexezoesen, rĺa|amint

Budapest, 2015. június 17.

dr. Nagy Júlia hiratalrezető
nereben és megbízásából eljána

Kovýu Anikó
osztá|yt,ezető

A B P.5 D/00í/o2.| 08-3/2oí5. számu v égzésró| érĺesü|:

Varga sándor - Epíĺtelö képVise|e{ĺme9bizotlia ETDR ÍendszeÍben
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