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Tiszte|t VáľosgazdáIkodási és Pénziĺgyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľész|etes ismeľtetése

A Sandler Kft. (székhe|y:I|I7 Budapest, Budafoki út 56., cégjegyzékszám: 0I 09 882204) azza| a
kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzathoz (a
továbbiakban: onkoľmĺányzat), hogy pénzben megválthassa a Budapest VIII. kerület, Práter u. 35.
szám (hrsz.: 36322) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó gépjármii-
elhelyezési kötelezettségének egy részét. Azingat|anon egy 25 lakásos társashĺáz megépítését tervezik.

Az ingat|anon történő építkezés új építésnek minősül ezért a Józsefuáros területén az építtetők gépjár-
mű-elhelyezési kötelezettségéről sző|ő 15/2071. (III.18.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Ren-
delet) 7. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján a telken kívüli gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség teljesíté-
séről a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.
,,7. s (l) A 3. s a) pontja szerinti esetben a gépjĺźľmű-elhelyezési kötelezettség telken kívĹ)li teljesítésé-

nek mértéke
a) Iegfeljebb 50%, melynek engedélyezéséľől, ha ą telelĺľnéretek, vag/ a kedvezőtlen műszaki

adottsógok (pl.: geotechnika, közművezetékek elhelyezked,ése, forgalomtechnikai okok stb.) mi-
att a szĺilrséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a kerületi főépítész óIlásfoglald-
sarlak ismeretében a Vórosgazdálkodósi és Pénzügłi Bizottság dönt.,,

A fenti rende|kezésnek megfelelően kérelmezłS megkérte a főépítész źi|ásfog|a|ását (2. mel|éklet),
mely szerint a |4 db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs.

A kérelmező az építésu.gyi hatósági eljáľás során számára e|óirt 28 db parkolóból 14 db esetében kéľte
a pénzbeli megváltás lehetőségét, így kérelmezonek 35.000'000,- Ft-ot (parkolónként 2.500.000,- Ft)
kell a haszná|atbavéte|i engedély megkérésekor az Önkormányzatrészére megfizetnie. Az ilyen mó-
don töľténő teljesítés ellen a kerületi főépítésznek kifogása nincs (2' melléklet). A fennmaľadó 14 db
parkoló megépítését kérelmező telken belül biztosítja.

II. A beterjesztés indoka

A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással történő teljesítéséľe vonatkozó döntés
meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a kérelmező ľészben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármű-elhelyezési
kötelezettségét.
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A döntésnek pénzügyi hatása van, aZ Önkoľmányzat 35.000.000,-Ft bevételhez jut, amennyiben az
építkezés megvalósul.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Józsefuáľos terĹiletén az épittetők gépjármű-
e|helyezési kötelezettsé gérő| sző|ő l5lf0| 1. (III.1 8.) önkormányzati rendelet 7' $ ( 1 ) bekezdés a) pont-
jálr alapul.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úry dönt, hory

|. hozzájárul _ a Józsefuáros területén az épittetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéró| szó|ő
|5/f0|l. (III.18.) önkormányzati ľendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján -.hogy a Sandleľ Kft.
(székhely: l l l7 Budapest, Budafoki írt 56., cég|egyzékszźtm: 0| 09 882204) a Budapest VIII. kerület,
Práteľ u' 35. szám (hrsz': 3632f) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 14
db gépjármű-elhelyezési kĺitelezettségétpénzbe|i megváltással teljesítse,2.500.000,- Fťparkoló díjért.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápľilis 18.

2. felkéľi a polgármesteľt a gépjármű-elhelyezési kötelezettségmegvźitźtsára vonatkozó megállapodás
a|áírásźtra,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 3l.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Gazd,á|kodźlsi Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
módjára: honlapon

u Qogot*-l-t fu
dr. dalambos Eszter
ugyosztá|yvezető
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1. melléklet
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@..kéryIemlez kéľjzik mellékelni as 5l20t3. (I!'10.) önkonnlźł2-zati reĺ'u]eleł ala.ojĺłn iejblytatotĺ tetepütěsképi
téleményezési i bejelenĺési eljúrĺis fr()ľćn hozo!! dĺjntes na.solaiát')

Á. Gépjáľm ĺi-e|helyezési kłitc|ezettség telken kívii|i teljesítése:

saját tu laj donú paľkolóban bé'rleti szsrzodéssel

(Á lýre!enłhez kôĺelezetĺség megl,áitr|ĺźsa' e,setén kerjük melléketni a Józsefl,árosż Gazdátkocasi Közponĺ Zrt. és
az Adóiłgłi iroda Ígazoĺdstźt mról, ĺng1, ą2 ingatłan tulajdonosćĺnak a Jĺ)zsefvórosi onkormanyzatal
szemben lejđrt kol'eĺelése nem álĺ fenn.)

l 5/20 l l '(III. l 8.) önkonnáĺlyzati rendeleí 8. $ alapján a megr'á|Łłsi díj csökkentesćre

lgen

Amennyibenjogosqlt és dĺĺcsökkentést kéÍ ennek indoka :
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Az első fokú kiiz,igazgatási hatĺíság / főépítész tłilti ki *:

.ł haúlyos jogszabályok szeńnt biztosítandó paľkotóhelyek száma (db):.....' ' '.?B..ĺi' '.'....

Az ingatlarron beliil nem biaosított parkolóhely'ek száma (db):',. ',ł,*..,}h.,.''....,...

Azkozigazgatĺisi haĺósági engeđély iľanti kéĺelem iigyszáma:'..Q.X..'ł.o./.zrłl'G..............

A folya:natban lév<i engeđély,ezés típusa: śPsý/ fenrunaľadási l fenrmaradasi és továbbépítési 1

haszĺźl\xbavételi i miiködési / településképi

egyéb.........'

Az építésügyi hatósági eljiiľás lezáĺása: hasz.nrl1atbarlét4! e4g@ i használatbavételi bejelentés

Akérelerntá.gyaés.*"o*"'oi',a*u.ffi?ű#ärź'l{l.e..'.....

A Gazdátkodási Ü5'osztály tölti ki.

A GéBjáľmli-elhelyezési kötelezettség tel}ien kír'tili teljesíĺéséhez bizottsági đöntés sziikséges:

igen
Amenĺryiben bizottsági döntés sztikséges abizottsági haÉ.fozat száma:.........

A Gépjármtĺ-elhclyezési kötelezeťtség telken kívtili teljesítése esetén köztenileti engedmén1,re

jogosult: igen nem
"ĺ\ňrenn}.ibenközteri'iletiengedĺnélryĺejogosul1 aĺmakmé*éke(db):..'.'.......

1. A Gépjánnri-elhel-vezési köteIezettség telken kívüli teljesítése pénzbeai megváitással

Äz önkórmany zaa megváJlással biztosított pąrkolĺihelyeŁ szána (db):

Az önkormanyzati megváltassal biaosított parkolóhelyek díja (Ft/db):. . .

Az tinkormáĺ}zati nregv ätás fejében befizetendő tisszeg (Ft):...

Dfi csökkentés esetén bizottsági határozat szźlma..,.. .. ^...'

2. A Gépjánnií.elhelyezési kötelezettség telken kíłriii teljesítése saját tulajdonú parkolóban

A saját tulajđanú parkolóban biaosított paľkolóhelyek szama (db):

A saját tulajdonú parkoló(k) aďáÍai:. Iłrsz:..

3. A Gépjánnrĺ.elhel.vezési kötelezettség telken kívĹili teljesítése bérieti sz,erződéssel

A béľletí szeľződéssel biáosított parkolóhelyek száma (db):

A bérelt parkoló(k) adatai: Cím:.......''...
A paľkolóĺ béĺbe adó cég neve:. . ' ' '.

IJudapest. 2016. ..........
'vezetó

*megje,g;zés: az eĺsőfokú közźgazgaĺósi halóstźg a rú vonatkozó ľészt a kéľeĺenĺhez, ąz adotÍ
időponlball reiądeljĺezé.st:e ół!ó terl' és a terpezőí cĺdaľszolgakaÍas alapjón ttjlti ki
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2. melléklet
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oBĐLIszK SÍúĺlió Kĺt. Ikĺatĺiĺĺzárĺ: 26-LŰ6lfÜ|6

Buclapest ,l'ä'-ä::1'];"jcĺĺ1y 
lv'riĺ'ton

Belgrád ľkp' 12.3i|a c.mail: pľtcľĺ"tyrlr(&,jozscĺ\'aľĺls,hu
l 05ó

TáľgY': Práteľ utcáĺ 35, sz, alaiti új lĺłkóópĹiĺct ćpítćsćnck errgcĺ|ólyezcsí tcn'c*1:aľkolĺi
nregr'áltás

F.iÉPÍľnszl ÁllÁs FOGLÄLÁs

ĺ\ ttb1qyi iĺlgatlanra vonatkozó, 20l6, tnĺiľcirrs 3 l.-en bcnyújtoĹt móďosíĺott építési
engedély.ezesi terv.ekct átvizsgĺiitam' Ä Józsefváľos teriiletén az építtctők gépjáľmĺi"
elhelyezé*i kötelezettségéről szÓló l5/2011. (Ilĺ.l8.) ôrlkclľnrányzati ĺendclc't 7. $ a) pontjĺ
szeľiĺt az atábbi állásfoglalást adorn:

A tervek s?"erint az ingatlarron belül 14 d'b parkoló helyezhetô el, a parkoló móľleg szánrítás
alapján a fbnnmaľadó I4 db paľkolĺirlak gazđaságtalarr a lncgépítés'ę,.s;z irlclokolja a parkolók
łrosszťr tálri telken kír,tĺli teljesítésér. A hiányzo 14 clb parkoloĺelkon liŤřii'ii teljesítése ellen
kĺťogásoĺn níncs. ,./'''..., , 

ĺi)'''

Budapcst, 20i6. márcíus 3 1.

Nś il82 Butlapest, Baľoss rr. $3-67. E 459-Žĺ00
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