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ELoTERJEsZTÉs
A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságf}Ií. mźlrcius 7-i tilésére

Táľgy: Javaslat a Baueľ Pľojekt Kft. gépjármíí-elhelyezési kiite|ezettségének pénzbeli
megváltással tiiľténő teljesítésére

Előterjesző: dr. HenczAdrienn igyosztá|yvezeÍó
Készítette: Gaál Kĺisztián
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gadásáh o z e gy szera szav azattöbb s é g s zü ks é ge s
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Bauer Pľojekt Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 270548, 1086 Budapest, Lujza utca 26. flI.) azza| a
kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzathoz
(továbbiakban: onkoľmányzat), hogy pénzben megválthassa a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u'
3-5. szám (hrsz.: 3513l) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó gépjármű-
elhelyezési kötelezettségének egy részét' Az ingat|anon egy 57 lakásos tfusasház, valamint 2 iroda
megépítését tervezik.

Az ingat|anon töľténő építkezés új építésnek minősül ezért a Józsefuáľos teľĺiletén aż épittetők gépjźt-
mű-elhelyezési kötelezettségéľől sző|ő |5/2011. (m.18') önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Ren-
delet) 7. $ (l) bekezdés a) pontja a|Ąźtn a telken kívüli teljesítést a Bizottságnak jóvá kell hagynia.
,,7. s (1) A 3. s a) pontja szerinti esetben a gépjármíĺ-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítésé-

nek mértéke
a) legfeljebb 50oń, melynek engedélyezéséľől, ha a telelcľnéretek, vagy a kedvezőtlen műszaki

adottságok (pI.: geotechnika, közmuvezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok stb.) mi-
att a sz,üIrséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a kerüIeti főépítész ĺźllásfoglalá.
sónak ismeretében a Városgazdólkodási és Pénziigyi Bizottság dont.,,

A fenti ľendelkezésnek megfelelően kérelmező megkérte a főépítész á||ásfog|a|ását (f' melléklet),
mely szerint a l0 db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs.

A kérelmező az építésugyi hatósági eljárás során számára e|őírt 59 db parkolóból 10 db esetében kéľte
a pénzbe|i megváltás lehetóségét, így kérelmezőnek 25.000.000,- Ft-ot (parkolónként 2.500.000,- Ft)
kell a használatbavételi engedély megkérésekoľ az Önkorm ányzat részére megfizetnie. A kerĺileti fó-
építésznek a fenti módon történő teljesítéssel szemben kifogása nincs (2. melléklet). A fennmaradó 49
db parkoló megépítését kérelmező telken beltil biztosítja.

II. A beterjesztés indoka

A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással történő teljesítésére vonatkozó döntés
me gho zata|a a Ti szte lt Bizottság hatás kö re.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A ĺlöntés célja, hogy a kérelmező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármrĺ-elhelyezési
kötelezettségét.

A döntésnek pénzügyi hatása van, az onkormányzat 25.000.000,-Ft bevételhez jut' amennyiben az
épitkezés megvalósul.



fV. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Jőzsefváros tertiletén az építtetók gépjármű-
elhelyezési kötelezettségéről szóló I5lf0I1. (III.i8.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pont-
ján alapul.

Kéremaza|źtbbihatátozati javaslatelfogadását'

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájárul - a Józsefuáros tertiletén az építtetok gépjármiĺ-elhelyezési kotelezettségéről szóló
I5lf0I1. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźłn -, hogy a Bauer Projekt
Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 270548,|086 Budapest, Lujza utca 26. fll.) a Budapest VIII. keľület'
Bauer Sándoľ u. 3-5. szám (hrsz.: 35131) ingatlanon tewezett lakóéptilet megépítéséhez kapcsolódó
10 db gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse, 2.500.000,-
Ft/parkolóhely díj éľt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' március 7.

2. felkéri a polgáľmesteľt' hogy gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megvźitására
vonatkozó megállapodás előkészíté sér ó|, a|äirásárő|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I6. március 31'

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály
A lakosság széles koľét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
módjáľa: honlapon

Budapest, 2016. március 01. q{ fr,la-rS->fu
dr. Hbhcz Adrienn
ügyosztályvezető L
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l. melléklęt
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(A kérelernhez kérjtik ne|lékelni az 5i20]3' (II'}0.) önkarnányzati ľenđelet alapján lefoIyłaĺou teleptlésképi
věleméłĺl,ez,ési i bejelenĺési eljćłräs soľdn hazo!ĺ dÖntéś ril.źsoIctät.)

A Gépjármű.elhelyezési hłitelezettség tc|hen kĺviili teljesĺtése:

pénzbeni mesváltássď saját tuĺajdonú paĺkolóban béľIeti szsĺzóđésseĺ

(A kérelen}zez koteĺerctlség rlleg,-ĺźItósa eseĺál fuźrjiłk mellékeIni a Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Kö=pon| Zl.ĺ' és
az ádótłgv_i irodrl igtłzoltźsĺit arról, hog; az ingarlan tulajdonosának a Józsefvárosi onkonnányzatta!
szełnben leiárt kôl'etelése nełn áłl feniz.)
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ĺndokok alátámasaásara becsatolt dokumentułnok:

Kérem az onkoľmán1zaťtól .......ĺĺf:..''....''..ĺIb gépjáľmű.elhelyezési köte|ezettség
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j:!|-ÍI'98!4l!ĺĘá! i sajáÍ tulajdonú parkolóban./ béľleti szeľzôdéss€l tłiľt.ónŕi te|jesítésének
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Ae első fokń közigazgatási hatóság/ főépífész třlti l.ii *:

.A hatáI-v-os jogszabályok sz.eriní biztosítancló paľkolóhel1,.ek szźma (đb):..-..ł,i...

Azingatlanonbel,iilnembiztosítottpaľkolihelyekszĺáma(db):'.'....''..J.Y''.-..,.

Azkizigazgatási hatósági engedćly iĺánti kéreleti ĺigyszínra:... Ý.!:,/.y,.,ý,l.'3p.4.ą '.. '.,.. '. '...

A ťol-vamatbaĺ lévő engedélyezés típusa: jplleJi l fenqmaľađási i fennnuĺadási és továbbépítésí ,,

hasznďatbavételi / műkĺ'dési / teleptilésképi

egy'éb. .. , .. .. ' ..

Áz építésüg-vi haĹĺ5sági eljárásleztrźsa: 
-basąn41-éĺbę:ś.!ę]i 

jľgs^d.É]y./ használatbavételi bejelentés

A kéľeleĺĺtĺíĺgya és alurakrövid leíĺása: ...ł.i.'ĺí.i.'.t*ľ.*.::s.. .í.lgętín.ą:'' LęT'ĺi$:g....

Budapest,2016.

,{ GazdáIkoĺlási Ugyosztály tłĺtti ki.

A Gépjármrl-ethel;-ezési kłitelezettség telken kĺviili teljesítéséhęz bizottsági dontés szlikséges:
rgen nem

Amenn ibelr bizottsági döntés szĺikségcs a bizoĺsági határnzatszżrna.''''.....,

A Gépjámrű-elhel1'ezési kötelezeťtség telken kívüliteljesítése eseténkoaeĺületi engedĺrényr.e
jogosult igen nem
.Ąmennyiben köZtertilctí elrgedményĺe jogosu1t annak mé,ľiéke (ĺtb): .. ... . ... . ' .

1. A Gépjr{rmri.elhelyezési kötelezettség telken kĺr.üli ieljesítése péĺubeni megváltassai
Az on}ionnányzati rnegváltással biztosított parkolóhelyek száma (đb) :

Áz ölrkormányzati megváltással biztclsított paľkolóhelyek díja (Tĺidb):...
A.z önkormálryzati megváltás fejében beÍizełendő osszeg (Ft):. . . .

.Díj csiĺkiĺentés eseté'n b izottsá gí határozat száma :. .'' . . . . .

2. A Gépjánĺű-elhel1'.ezósi kötelezettség telken kír'iĺli teljesitése saját tulajdonú paľkoÍóban
.,\ saját ĺulajdonú paľktllóban bizáosított paľkolóhely.ek szárna (đb):
A saját tulajctonúpaĺkoló(k) adatai: Hrsz:.
Círrr:'..,.....'.'

A Gépjármiĺ-elheiyezésĺ kotelezettség telken kílrili teljesítése bérleti szeľző<léssel

bérIeti szerz(ĺdéssei biztosított parkolóhelyek szárna (db): 
i

parkolót bérbe adó cég neve:. '.......

ezetö

*.megjeglzés: az ełsősokl| k,ózigazgatćĺ,si hatósóg a rťĺ ,;otzulkazÓ ľészl ą kéľeĺenłhez, az Ú-đoÍt
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2. melléklet
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