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Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Ténvállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése
Az ALKoľe.s zooo Kft. (továbbiakban: kérelmező) azzal a kérelemmel (1. melléklet) fordult
az onkoľmányzathoz,hogy péĺuben megválthassa a Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándor u.
44. szźtm, alatti (hĺsz. 36483) ingatlanon tervezętt lakóépület megépítéséhez kapcsolódó gép-
jármrĺ-elhelyezési kötelezettségét. Az ingatlanon 31 db lakás, 1 db múvészeti galéria és 1 db
orvosi rendelő megépítését tervezik.
Az ingatlaĺon történő építkezés új építésnek minősiil ezért a Józsefuaĺos területén az épittetok
gépjáľmú-elhelyezési kötelezęttségéľől sző|ő l5lf011. ([I.18.) önkormanyzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapjan a telken kívtili teljesítést a Tisztelt
Bizottságnak jóvá kell hagynia. Azem|itett jogszabály a következőkéntsző|:
,,7, s (]) A 3. s a) pontja szerinti esetben a gépjórmíi-elhelyezési kötelezettség telken kívüIi

telj es íté sének mértéke
a) Ieýljebb 50oÁ, melynek engedélyezéséről, ha a telelcľnéretek, vagl a kedvezőtlen mű-

szaki adottságok (pl : geotechnikn, közművezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikni
okok stb.) miatt a szülrséges parkolók csak gazdaságtalqnul építhetőek meg, a kerületi
Jőépítész ĺźllásfoglaĺásdnak ismeretében a Vórosgazdál'kodási és Pénzügyi Bizottság
dont."

A fent említett jogszabźt|ynak megfelelően kéľelmezó megkérte a főépítész állásfoglalását. (2.

melléklet)
A kéľelmező az építésigyi hatósági eljríľás során számźlra előírt 35 db paľkolóbő| 12 ďb eseté-
ben kérte a péĺube|i megváltás lehetőségét. Ez azt jeIenti, hogy 30.000.000,-Ft-ot
(paĺkolónként 2.500.000,-Ft) kell a haszná"|atbavételi engedély megkérésekor az onkoľmĺíny-
zatrészére beťlzetnie. A fennmarađő 23 db parkoló megépítését kérelmező telken belül bizto-
sítja.

il. A beteľjesztés indoka
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásaľa vonatkozó döntés meghozatala a
Ti szte lt Bizottsźę hatáskcjrę.

ilI. A diintés céIja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a kére|mező részbęn pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjáľmú.
elhelyezési kĺltelezettségét.

A döntésnek pénzugyi hatása van' az onkormányzat 30.000.000,-Ft bevételhez jut,
amennyibe n az építkezé s me gvalósul.



Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet
A Bizottság hatásköre a Rendelet 7. $ (1) a) pontján alapul.

Kéľemazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Hztározzti javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. Llozzájźtru|' _ a Jőzsefuaľos teľĹiletén az építtetők gépjármű-elhelyezési k<jtelezettségéről
sző|ő l5l20l1. (n.18.) önkoľmĺínyzati rendelet 7. $ (1) bękezdés a) pontja a|apjarl_hogy az
ALKOTAS 2000 Kft. a Budapest VIII. ker., Bródy Sandoľ u, 44. szám aLatĺi (hĺsz. 36483)
ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcso|őđő 12 db gépjáľmú-elhelyezési kĺitele-
zetĺsé gét p énzb e|i me gváltás sal telj e síts e, 2. 5 0 0. 0 0 0' -Fťpaľko 1ó díj éľt.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 20|5' november 23.

2. fe|kén a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a gépjáľmu-e|helyezési kötelezettség megvál-
tására vonatkozó megállapodás előkészítéséľől, aLtirástrőI.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. december 18.

A döntés végĺehaj tás át v égzo szęw ęzeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo saály

A lakosság széles k<jľét éńntő döntések
kozzététe| mó dj ĺíľa : honl apon

Budapest, 2015. november 1 7.

esetén az e|ótefiesztés előkészítőjének javas|ata a
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(A kérelenhez kérjtłk nleI!ékelni az 5/2013. (lI10.) onkornányzati rendeĺet oiapiún lefolytatou telepĺilésképi
véIemé'łĺyezési,/ bejelenlés! eĺj lźľás során hozou dötttěs,násoiatrźt)

. ĺt€épj ĺłľ.rĺű-e|b etyezésí.kötelezet{sĘ telken.kívsłi.tetjesítése:

a

a

a

bérleti szeľződéssel

(A kére|emhez lrótelezettsěg megváIłástł esethl kźrjük mellěkehi a Kisfaĺu l(f. és, a Pénzilg:i Üposztály
igazolásłźt anóL hogl az ingatłan łuĺajdonaslinak a Józsefvárosi ankarmáĺlyzatta! szenben lejaĺt kÖvetelése
nem óIłfenn')

l5/201l.(IIl.18.) önkormrínyz'ati rendelet 8' $ alapján amegválałsi dii csiĺkkentéséľejogosult:

ígén nem.

Amennyiben jogosult és dÍjcsökkentést kér ennek inđoka :

Indokok alátámasztásáľa becsatolt dokumerrtumok

ĽŁzbgsjpĺŁá!!.!3!/ saját tulajdonú paľkolóhan / bćľleti szerzódéssel töŕénő teljesíĺ'ésének
ALt(oTÁs 2000 KFT'
í026 Bp'' Radna u.2'

Cg.: 8Í.09.ô90883
Adrsaám; 12526886.241íł
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engedélyezését'

Iludaltest, 2015. {o. l5 
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.Ąz első fokú kiizigazgatási hatóság / föópítész tłilti ki *:

Az ingailanon beltil rrem biztosított parkolóhelyek száma (db):...... H... #...JtŁ.:....... ..' 
i

Azközígaz'gaIasi h.Ťósági engedély iĺánti kéľelem ügyszálĺra:.....O..s..3ts'/.łí'}á.ij' 
I

A folyamatban lévő engedélyezés tipusa: é!,E" ! fennmaradási l, Í.ennmaradási és továbbépítési /i

hasznrílatbavételi / mríkőđési / telepillésképi

ecvéb'..........

Azépítésiĺgyihaíóságieljáĺas1ezaĺása:@/baszĺálatbavételibejelentés
A kéreleĺn taľgya és annak ľtĺvid leírása: ..i{tFýB#.'...cę*.Ę}ł... '(..q.4..Ębjłi'i.d'g*k}ĺ,*

..4;.ę.ĺ.oĺĺ..**'ś+|ł.:}i . . ...' .

.\ Gazĺĺá|'kodási tig1roszŕály tiitti ki.

A Gépjarnĺĺ.elhel'vezési kötelezetĹség ielken kívtili teljesítéséhez bizottsági döntés szĺikséges:
lgen

Amennyibe'nbizoľtságidonĺéssztikségesabízottságiha1áľozaťszáma:...'''''..

A Gépjánnú-elhelyezési kötelezcttség telken kíviili teljesítése esetén közteľĺileti engedményre
jogosulľ igen ngm
Ámennyiben kiĺenileti engecĺményre jogosult annak méĺéke (db): .. . ' ' . ... . ' '

1' A Gépjríľmú-elhelyezesí kötelezettség telken kíviili teljesítése pénz}eni megváltlíssď
Az <inkormĺĺn1'zati megváltfusal biztosított paĺkolóhelyek száma (db):

.Ąz önkoľmrłnyzati rnegváliłĺssal bíĺosítottpaľkolóhelyek díja (Ft/db):.''
Az onkormányzati megválüis fejĺiben beľrzetendő összeg (Ft):..'
Díj csökkeĺtés esetén bizottsági' haĘároza| száma:.'''' . . . .

2' A Gépjaľmii-elhel-vezési kiitelezettség telkęn kívijli teljesítése saját tulajdonú parkolóban

A saját tuiajdonri parkolóban biztosított parkolóhelyek szama (đb):

A saját tulaj donú paľkoló(k) aĺ]atai: Hľsz: . .
Cím:....'......'

3. .Ą Gépján::ű-elhelyezési köielezettség ĺelken kíviili' teljesíiése béĺleti.szerződéssel
.Ą béľleti szeľződéssel bizĺosított paĺkolóľrelyek szÁma {db):
A béľelt paľkoii$l) adatai: Cínl:. ' ' .... ' .. ..

A paľkolót béľbe adó cég neve:. . . '.. . ' ' . .

)negieg.zés: az els(ĺfokú lĺizigazgató'<i hatósóg ą ľú vanąĺkozó részt u kérelemheĺ. uz ądott
időpontban rendelkezésľe ólló ten: ćs a iervezői adatszolgćlltĺltćls alapjólł tolti ki
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