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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A SPECIAL Szolgáltatő Zártkorijen Miikĺjdő Részvénytaľsaság (továbbiakban: Speciál Zrt.)
azzal a kérelemmel (l. melléklet) fordult a Budapest Fővaros VIII. kerütet Józsefuĺárosi on-
kormtnyzathoz, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Nap u. 16. szźtm (hrsz.: 35620) alatti lakóépü-
let építéséhez kapcsolódó gépjármú-elhelyezési kĺjtelezettségét 20 évre megkötött bérleti
szerződéssel telj esíthesse.

A Speciál Zĺt.. á|ta| benffitott kérelem a|apján Zađb gépjátmu-elhe|yezési kötelezettsége ke-
Ietkezett, melyből 10db-ot telken belül a fennmaradó 10 db-ot a Jőzsefváĺos teľĹiletén az épít-
tetők gépjármtĺ-elhelyezési kötelezettségéről szőIő 1512011. (III.18') önkormányzatírende|et
(továbbiakban RendeleĐ 5. $ (1)' (9) és (10) bekezdése alapjánbérleti szerződéssel kívan tel-
jesíteni.

,,5. s (DAbban az esetben, ha az OTEK 42. s (]) bekezdés szerinti gépjĺźrmű-elhelyezési kote-
Iezettség telken belül nem oldhątó meg, ezen kötelezettséget az ingatlan kapubejĺźró-
jától számított 500 m-es sugaľú lúľon bel.ül található parkolóhdzbąn, teremgarázs-
ban, valamint közterületen kell teljesíteni. A telken kívljli teljesítés módjai:

a) pénzben torténő megváltás az önkormányzattal kotött megállapodás alapján;
b) saját tulajdoru) már meglévő parkoló;
c) bérleti szerződés'

(9) A gépjármii-elhelyezési katelezettség teljesíthető a teľvezett építkezés helyszínétől a
kozteľületi telekhatártól légvonalban mĺźrt leýljebb 500 méteren belul ĺźlló parkoló-
ház, mélygarózs tulajdonosával, kezelőjével, Ĺizemeltetőjével, haszonélvezőjével az
előírt számú parkolóhelyre vonatkozó - legalább 20 éves időtartamra karct _ kizáró-
lagos béľIeti szerződĺźs megkaftsével. Az építtető a kötelezettségválĺalósról koteles az
ingatlan továbbértékesítésekor, az adásvételi szerződésben, az ingatlan vevőjét tájé-
koztatni a béľleti szerződés fenntartásának kotelezettségéről. Társasház alapítás ese-
tén az építtető kateĺes szerepeltetni a bérleti szerződés fenntartásónak kotelezeuségét
az alapító okiratban.

(10) A bérleti szerződés időtartama alatt minden év október I5. napjáig az építtető, ilĺetve
annak az ingatlannal rendelkezni jogosult jogutódja koteles nyilatkozni a bérĺeti szer-
ződés fennállásóról. A nyiĺatkozattétel elmaradása esetén az építtető jelen rendelet
szerinti megváItási díj fizetésére kötelezett. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés



me4szűnik, az építtető lu;teles új bérleti szerződést kotni, ellenkező esetben ą rendelet
szerinti me gvóltós i díj fizetés ér e lrĺjtelezett.,,

A Renđelet a|apjźn új épĹilet létesítése esetén akoteIęzettség bérleti szerződéssel t<irténő telje-
sítéshez a 7. $ (1) a) pontja alapjźn szfüséges a Tisztelt Bizottság döntése.
,,7. s (Đ A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjármű-elhelyezési kotelezettség telken kívüli

telj esít,ésének mértéke
a) Iegfeljebb 50?/o, melynglg engedél7,egéséről, ha a telelĺrnórotek, \|og/| a kedl,csőtlcn

műszaki adottsógok (pl.: geotechnikn, közművezetékek elhelyezkedése, forgalom-
technikai okok stb.) miatt a szülrséges paľkolók csak gazdasógtalanul építhetőek
meg, a kerületi főépítész áIlásfoglalĺźsának ismeretében a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Btzottság dönt.,'

A Rendeletnek megfelelően, akételmező kéľelmének mellékleteként benyújtotta afoépítészi
á||ásfog|alétst (2. melléklet), melyben a főépítész nem emel kifogást a telken kíviili teljesítés
ellen.

A Speciál Zrt.beny($tottaa20 évrę szóló bérleti szeruodést is. (3. melléklet)

il. A beterjesztés indoka
A gépjármíi-e|he|yezési kcjtelezettség bérleti szeruőďéssel tĺirténő teljesítésére vonatkozó dcjn-
tés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺire.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása
Amennyiben a Tisztelt Bizottság tźlmogatja a kéľelmet, űgy a dtintésnek nincs pénzügyi hatá-
sa.

Amennyiben viszont az előteľjesztő javaslatźlra aTisńelt Bizottság úgy dont, hogy nem jarul
hozzá a kérelemhez, azaz a 10db gépjármű-elhelyezési kĺitelezettség béľleti szeľződéssel
töľténő teljesítéséhez, a Speciá| Zrt.-nek egy lehetősége marad, kĺjtelezettségét péĺuben
megváltj a parkolónként 2. 500.000,-Ft-éľt, összesen 25 millió forintéľt.

ľ. Jogszabályi környezet
A Rendelet 5. $ (1)' (9) és (10) bekezdése, valamint a Bizottság hatásköre a Rendelet 7. $ (1)
bekezdés a) pontjan alapul.

Kéremazalźlbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy diint' hogy

1. nem járul hozzá a SPECIÁL Szolgáltató Zártkonien Működő Részvénýaľsaság ké-
re|méhez, hogy a Budapest VIII. kerület, Nap u. 16. szttm (hĺsz.: 35620) aIatti fuodaház
építéséhez kapcsolódó 20 db gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségéből fennmaradó 10db
gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségét20 évľe megkĺitött bérleti szerződéssel teljesítse.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l6.január 1 8.

2. hozzájárul _ a Józsefuáľos teľületén az építtetők gépjármű-elhel5łezési kötelezettségé-
ről szóló 15/2011. (III.18.) onkormanyzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapján - hogy
a SPECIAL Szolgáltató Zźrtkoruen Működő Részvénýársaság a Budapest VIII. kerület, Nap
u. 16. szám (|.lrsz.: 35620) alatti lakóház épitéséhez kapcsolódóan 10 db parkolóhely erejéig



pénzbeli megváltással teljesítse gépjáľmű-elhelyezési kötęlezettségét,2.500.O0O,-Fťpaľkoló
díjéľt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20l6.januáľ 1 8'

3. felkéri a polgármestert, hogy - amennyiben a SPECIÁL Szolgáltató Zártkoruen}dti-
köđő Részvénýarsaság élni kívrán apéĺube|i megváltás lehetőségével _ gondoskodjon a gép-
jármű-elhelyezési kotelezettség megváltásaľa vonatkoző megállapodás előkészítésérol, alźirźy
saľól.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februźtr 29.
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KEREŁEM
Gépjáľmii-clhelyezési kłitelezettség telken

ÉpítteÍőneve: SpeciálZrt' i-:'']-.Ô j'ĺ'g ż ĺ.l
{Gazdosĺźgi tarsaság esetén łégjegaésľe jogosu!ĺ adata!, cégki'vonat, ,,uĺ,i|, "ĺi,niaiiC.=_ 

.-".

Epíttctő cĺme' szŕkbelye, ŕelefonszáma:

l05 Budopesí, Bolcsy Zs' u. i 2. V.eme|et 503. - - Szofyko Jćnos - 0ó

Az éľintett ingat|an címe: i 082 Budapest, łrĺap uica l6.

Hľsz.: 35ó2a

Bnrttó alapteriiĺet: te|ek 42| lnZ, épiiĺet 1472 Íía

Áz épÍÍési tevókenysóg típusa:

. új épület. ft! funkcióia: lďĺóépület. taľsashĺĺz

o boĺ,ítés, átalakítás. cmeletľáépítés, tetőtér-beópítés, funkciója:..'...

. ĺendelteĺés-módosítas funkciója:'......

. egyéb'.......

h kéľelemhez kéljük nleĺlékeini ą: 5120i3. (II.I0.) ankoĺmúny:ti'!Í, ľendeleĺ aĺa2jćn lefolvĺa|otl telePijIésŁćpi
vúierll'ényezési l bejeienlćsi eljúľtis sĺ;rán hozoiĺ dłźnĺós násolalúl.)

A Gćpjármíí-elhełyezési kłĺtclezettsćg telkcn kívtili teljesítóse:

pénzbeni nlegváItással saj át tu I ajdonťl paĺkolóban béľ|eti szeIződésse|

(A kérelemhez kiteleletlsé7,negváIĺósą esetłźn keĘük łnellćkellzi a Kisfalĺl I1fĺ' ěs a Pćnzüg,i Upg^oszlaly
igazokźsát' arróI, ho?ł az ingatlan, tiłlajdonasĺinak a Jôzselvtłrost onkornłányzattal szeaben lejüľt kt)rerclćse
nen áIł 'łěnn,)

1. me|lék|et

Í'';wŔy Ł:.łĺ'? i\*k+ľĺ*$ĺłyĺ*ł Íłx;;ałľĺťj!ťii'ŕÍiľj*.,Bj*
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1 5/?0i 1.(][. l 8') önkoľlnányzati ľendelet 8; ô alapján a megváltási cĺíj csokkentésérg jogosult:
t-<t\igcn t{._r^ ,

Anrennyiben jogosuli ćs díjcsökkentést kér elrnek indoka :

ĺndokok a|átźlmasńásfu a becsaiolt dokurnentun.lok:

Kérem az onkoľmáll1..zattól t0 ĺtb gépjáľnrű-elhelyezési kötclczettség
pónzbeni megYáltását / saját tulajĺlĺlnú paľkolóbaĺ .' béľleti,sł'eľztíĺléssel Íöńénő teliesitésółtk
engedćIYezését.

Budapest. 20 i 5. november I l.
sPEclÁt zfiT. \
l05l Sudepest

BBic5ľz'ĺĺłr:|qir'i l2' 5. * ry...|ńsłáĺn: ! út31486;2-{l {" "1 "'
k é r e l łn efu!.'\lł ĺj íľ ćł s a
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Az első ťokli kôzigazg*tási hatósĺäg / főépítész tiiltĺ xĺi *:

A hatály*sjĺrgsz,abát1'ok szerinthizĺosítanĺĺópark.:ĺóhe}.yekszłĺna (đb):'.' ...4.p,..,,,,,",',.'.

.Azingatlałoobelill oembixosítottpaĺkolóheiy'ekszáma{db):................ĺÍ.-a..

AekłińgazgatĺĺsihatósĘiengsđétyiłástikérelem *gyszźma:,.,,....sff.;..Íĺ.?./..?1:.ĺ'......

Á foiyąľnatban lévő engeđélyezes típusa: építési l feĺuxnaładási l fennmaľadasi és to\'abbépí1ési i
hasanáiatbavételi / mfüođési l telepĺiléskęi

eg"réb'.... '....

A Gazđáĺko&Ási {i.grosztáĘ. ćslÉi ki.

A Gépjánnű-elhe}yezési kötelezettség ĺelk€n kívüii teljesítéséhez bizo1tsĘi đöntés szükséges:
ĺgen neľtr

Amenn3'ibenbizottsrágidöntéssrÍikségesabizoťsĘihaÍĺĺľozatszáľaa:.....'....''...''

A Gépjárrnĺi-eihelyezési kiĺtelezettseg teiken kíłrili teljesítese eseteĺr Łózterületi engeđménpe
jogos'łłlt: lgen
Amennyiben közteľiileti engeđľaé'nyre jogosult annak méľtéke {đb):

1. Á Gépjáłnií-elirel1ezési kiite}ezettség telken kíviili teijesítése penzbeni nregľálĺással
Á'z önkcrcrĺá*yeati aregv.áL!ássat biztosított parkolóhelyek szĺma (db):
Ae önkorman1'zxi megł'ärĺíssď bizt'Úsítoĺt parĺ€lóhely'ek đíja {Ft,/dt):' ''
Az rnkorrłźnyzatl negvlĺltas ťejébeĺr bęfizďendő r1sszeg (Ft):. '. "

Díjcsiikkentés eseté.ĺr bizottsági hatłáigzat száma:... . . . . ...

2' A Gĺípjáľmi!-ellrelyezési kötelezettség tęlken kív*ti teljesítése saját *:lajdonri paľkoióhaa
A saját iuląjđontl parkolóban biztosítoĺt paľkolóhelyek száaa (db):
A sajáť tulajdo*i paľkoló(k) a-datai: }šľsz:.
Cía:...'..".'..

3. A Gépjrán:riĺ.elhe}y.ezesĺ köteĺezettség teikęa kít.iili te[lesí.iése bérleti szeĺződéssel
A bérleti sĺerzőđćssęl bi2ŕotított paťkolóhelyek száma (db}:

A béľeit paľkolóft) adatai: Cím:

Budapesĺ' 20l5.

*łnegjegľzés: az elsőfoĺúL Íĺozigazgaiĺźsi hetóság a rłź vanatlozó ľészt a lreľeĺetnkez, ąz adotl
időpant:ban,renđe!ĺezésłe óĺĺó tew ěs a tervezöi gdatszaĺgáĺĺatss aEapjón toĺti ki



2. me||éklet

(iuz.ĺxies.+Eqliĺs EpiÝésľiľĺlđa Kft.
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íktatószáĺn : fó43ól 281 5

Ű gy iłtéző : ľćterfi} Nl'źrton
.l'eleíoĺr: 

45-92.526
e.maĺl : peterff;4n@jozsefuaĺos.iru

B.ł:ł!apest

Visegĺáđi utca. BO/a

1132
.tótrąv^: }łap ulca i6. sz,
111egépíżhetösége

alatti ľáĺsasház épités: engeđélyezási teľv+- pagkolók gazđaságtaiaĺ

goppÍľpsaI ÁŁŁÁsFo G E,Á.ĹÁs

A ĺeneket ł:r:vžzs'gá1t'am ćs a Józset\mos teĺiijeÍén az Ęĺttetok gćpjánniá.elhelyezési
köteiezettségóről szóio i5lffr11. (ill.18.} önkormáĺq'zati ľeaĺieiet 7, $ a} pĺ:n|ja szŁľiĺt az
alábbi a.llásfoelalást aćom :

A paĺkoló ľłśľ1eg számítas a!*pján a ťeĺnrĺraĺadó J0 db
megépitése, ez inĺ1oko7ja a parkolók hossz'* ĺavu teikeĺl kíviilí
parko!ó telkęn kír.ĺiii teljesíiése e1len kii.ogásoľ* ni*cs'

Buđapłsi, 2015, november 1 2.

paĺkoiónak gazđaságĺďar

Ü.dvog1etteI:

{ib

8 i 082 Đu<iapĺ:sĺ, Baĺĺlss v, í3-đ.7. Ŕ 45}.3 lĐc
lł-;lw.iozseívaĺos.hľ

8



3. mel|ék|et

Bóľleti szerződés

anrely leśtrejĹit1 eg;''reszľol a LItIoF{ PARKĺNG ĺngaĺlanĺnľgalmazć Kĺlr|átolt
l'elclőssćgiĺ.ľársaság (székhelye: l094 Buclapest. I,iiionr u. 43.45.; céglegyzékszáma:
01-09-ó99043; adószánla: 1f6976if-2-43. képviseli: Kugel Tiboľ meghatalmaz.ott).
rnint Bérbeadó.

másrés:ľől a SPECIÁL Szolgáltató Záľtkiiriien l'ĺíĺkłidő Részł'én3rtáľsasĺłg
(székhelye: 105l Budapest' tsajcsy-Zsiliĺsz'kyrít 12' \,.. enrelet 503.; cćgjegyzékszáma:
01-l0-Ü48496; statisztikai sz-áma: 7073i486-6820-114-01, adószán.la: i073ĺ48ó-2-4l,
képviseii: Szolyka János Zsoitvezéigazgató), ĺninĺ Béľlĺj közöĺi

a nrai alulírott irel-ven és napafi az alábbi fęIte'telek meliett:

1.) ł\ béľlet,ťáľg-ĺal

Arrnak éľĺjekében' hog1' I}óľlő elegct tebessen a l}udapest Főr.áľos VIĺI' lĺeľtĺleĺ
Józsefuárosi onkoľmányzat l(épvise1o-testii]etćnek i -5,2001 (lil' t 8) szálril
<lnkoľmárr.vzaÍi rerrcleleiében(a továbbiďĺban: Rendelet) Íbglaltaknak' Fclck
megállapodnak, irogyjclerr szeľződéssei Bérbeadó béľbe adja' BérIo peĺlig béľbc veszi a
}}éłbeadó altal, a 1094 Budapest, Lilionr utca 43-45. szám a\att tizęneltetcft
paĺtriolóhazban 10 db (l:j1-l40' sz. beállók) paľkolóheiyet(a továbbiakban: Bérlemén.v).

2.) Bóľlcti jogviszony tartama:

A'cérleti jogr.iszon'v ltatáľozott id.őr"e iön létĺe, a Béĺlo nilrl..é!:íttcto;áltzil a i0l]3
Brxlapesf. Nap uĺca 16. s.zam alai't lćtesítęndő 2c lakásos ĺársasház irosztrálatbĺr,éĺei!
engedély jogeľőre emełkedésének napjától' rnint kezĺĺőnaptóI sz,ámított 2Ü év. Felek
válIaljak' lrogy a Relrdelet vtůtozÁsa esetén ielen szeťződést sztĺkség sz'.eľint nódosítjá.lĺ,
kiegćszjtik.

.1.) 'Bćrlł:ti díj:

Szeľződo feielr nregállapodnak abban, hogy Bérlőt a Bérbeadi rnindenkoľi cĺíjszabásłt
szeľinti osszsgii - havi' esedékességú - béĺleti dij fizetési koĺelezetĺségek teľheli'
ljclek megállapoclnak, hogy a jclerr szerződés JilzseFĺárosi Önkoľrnan;.zat áltaii
jóváhag'vását köve1ő 8 napon belĹil Béľlií nregiizet l]érbeadó ľésićre a 10 db kocsĺbeállĺ.'
béľleli đíj átatányréšzcr jogcímcn míndösszřseĺ 4.000'000': 
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4.) Fclck jogai ós lĺötelczettségei:

c Béľbeadíl kóteles gondĺlskodni az éptilet karbantaĺásáĺól. köľ-ponĺi
lreľęnclezéseil:ek allani]ó ti:-emképes állap<;'aľóI . kÍĺ.évc. ha il rncglribĺlselciĺis
ĺern ľendeltetésszorű llasználatbĺil łlľed.

<l Béĺlő r'i,.ilaiia' hogy a bćrlct íĺ'i(ĺ.taľĺalľna aliltt ae !n.ĺ]atian ai!agá'ĺ łnegĺirj::.

,ĺi
J . ł*t,ĺ1'\i y -ĺ

/
rr& ./" ,,/v



z
o Bćĺlő, miut épitĺeĺő a jelenszerzcć,és szerinti kcitelez'etisćgvá]lalásról köĺeles az

általa építert inga{ląĺ(ok) tclvábbéĺtékesítésekoľ' az adásvéte]i szęĺz<ĺdésbeir az
ingatlan ĺ,,.evójét tźjékoztald a bórleti szcľzödés ienĺtarÍásáuak kö:elezeĺtségéľól.
Táľsashaz alapítás esetén Béĺlti, mint építtető koteles szerępeitctni a bérleĺi
sz-ęľzőĺ!és fenntartásálrak kötelezettségét az alapitő okiratban.

c A jelerr béľleti szerződés iđőtaľłama alatt minden ér' októbeĺ l5. napjáig Bér1Ó
nlint építteĺő, illetve :rnnak az ingailannai ľendelkezni.|ogosulĺ jogutóĺija i<ĺĺteies
nyilaĺkozui zz Onkormz,m-,.zaĺ fe]e a béľleti szeľz.oděs Íbnnállasrfu.ó]. A
nyilatkozattćtel elnraľadiása esetén Bér:lő a Rendelet s:rerinti megváitási díj
fizctéséľe kote]ezett. Ai'jban az esetben, ha a béĺletí szeződés nregsziinik. az
Bériĺj koteies qj bérleti szerzödĺjst kötni, ellenkező esęlben a Rendelert -czerínti
nregváitási díĺ fi zetéséľe köie]ez,ett.

5.) Birtokbaadás:

Szerzodö felek előađjfü. hogy Béľlő a Bérlemény biĺtokába a2.) pont" sz.-eľinti jogeľős
eĺgedél'v kézhezr'ételének napján Iśp' BéľIő ezen időponttó} kdteles a 3.) pont szerinti
béľled díj fizetési kötelezeťtségének eiegět tenni.

A jelen szerződésben nern szabáĺ1'tlzłltĺ kéĺdesekĺe er l}tk.-nak a bérietre vonatlĺozó
szabályai az' iľányađók.

Jeleu sż*rżiíaĺ|st, ĺninĺ akaľatunliiial rnin<lelrbęň m*gcgyezőt, elolvasás uĺáľi
he l-r'berůagyÓĺag a1aĺľj uk.

Budapest, ?0 I 6. jautláľ l 1.
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