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A dontés e lfo gadásáh o z e gy szer u szav azaÍtobb s é g szüks é ge s
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése
A Cordia Ingatlanbefektetési Alap képviselője a FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt. (szék'hely: 1082
Budapest, Futó u. 43-45., cégjegyzékszám:0I 10 044934) azza| a kérelemmel (1' melléklet) fordult a
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Jőzsefvárosi onkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat),
hogy pénzben megválthassa a Budapest VIII. kerĺilet, Coľvin sétány 6. szám (hľsz.: 36f46, telekköny-
vileg: Budapest VIII. kerület, Práter u.47.) alatti ingatlanon teľvezett lakóépi'ilet megépítéséhezkap-
csolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettségének egy részét. Azingat|anon ery 26l lakásos táľsasház
megépítését tervezik.

Az ingat|anon történő építkezés új építésnek minősül ezért a Józsefuáros teľületén az épittetók eépjźLÍ-
mű-elhelyezési kĺjtelezettségéről sző|ő |5/2011. (III.18.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Ren-
delet) 7. $ (i) bekezdés a) pontja a|apján a telken kívtili gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítésé-
ről a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt'
,,7. s (1) A 3. s a) pontja szerinti esetben a gépjáľmĺi-elhelyezési kötelezettség telken kívĺ;li teljesítésé-

nek mértéke
a) legfeljebb 50%, melynek engedélyezéséről, ha a telelcrnéretek, vagy a kedvezőtlen műszaki

adottsógok (pl,,' geotechnika, kozmiivezetékek eĺhelyezkedése, foľgalomtechnikai okok stb.) mi.
att a szülrséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a kerületi főépítész óllásfoglalá-
sának ismeretében a Vdrosgazdálkodósi és Pénzüg1li Bizottság dont.''

A fenti rendelkezésnek megfelelően kérelmező megkérte a főépítész á||ásfog|a|ását (2. melléklet),
amely szerint a 130 db paľkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs.

Tekintettel ana, hogy az ingat|an a Corvin Sétány Program terÍiletén ta|á|hatő, a helyi váľos-
rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32lf00|. (X.
26.) önkormźtnyzati rendelet 3. s (3) bekezdése éľtelmében Helyi Város-rehabilitációs Terĺiletnek
(}IVT I.) minősül, ezért a Rendelet 2. melléklete vonatkozik a díjfizetésľe.Ez a|apján az átvá||alási dij
parkolóhelyenként 300 ezer Ft.

A kérelmezłS az építésigyi hatósági eljárás sorźn számára e|őirt f70 db parkolóból 130 db esetében
kérte a pénzbeli megváltás lehetőségét, íry kéľelmezőnek 39.000'000,- Ft-ot (parkolónként 300.000,-
Ft) kell ahaszná|atbavételi engedély megkérésekor az onkormźnyzat részére megfizetnie.

II. A beteľjesztés indoka
A gépjármű.elhelyezési kĺjtelezettség pénzbeli megváltással töľténo teljesítésére vonatkozó dĺjntés
meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskore.

III' A dtintés céIja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a kére|mező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármű-elhelyezési
kcltelezettségét'
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A döntésnek pénzügyi hatása van' az onkormányzat 39.00O.O00,-Ft bevételhez jut' amenny\ben az
építkezés megvalósul.

rV. JogszabáIyi kiiľnyezet
AYźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Jőzsefvźtros területén az épittetők gépjármv-
elhelyezési kötelezettségérő| sző|ő I5/20I1. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pont-
ján alapul.

Kéremaza|źbbihatározati javaslatelfogadását.

Hatátozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dont, hogy

I. hozzźĄárul - a Józsefuáros területén az épittetők gépjármíĺ-elhelyezési kotelezettségéről szóló
I5/f0I1. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjén - hogy a Cordia Ingat-
lanbefektetési Alap (képviseli: FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt', szé|<hely: l082 Budapest, Futó u.
43-45', cégjegyzékszám: 0I I0 044934 ) a Budapest VIII. kertilet, Coľvin sétány 6. szám (hľsz':
36f46, telekkönyvileg: Budapest VIII. keľület, Práteľ v 47.) a|atti ingat|anon tervezett lakóépĹilet
megépítéséhez kapcsolódó 130 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesít-
se 300.000,- Ft/parkoló díjért.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. április 18.

2' fe|kéri a polgármestert a gépjármíĺ-elhelyezési kötelezettségmegvá|tźtsiĺra vonatkozó megállapodás
a|źńrźsttra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

A dontés v égr ehajtásźú v égzó szew ezeti
A lakosság széles koľét érintő dontések
módjára: honlapon

Budapest, 20|6. ápri|is If .

egység: Gazdá|kodási Ugyosztály
esetén az előterjesztés e|okészítőjének javaslata a kozzététe|

s. cĺ,,( 
^,*e*e-tdr' dálambos Eszter

ugyosztźt|yvezető
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1. melléklet

KER.ELE}ĺ
Gépjáľmii.elhel.yezési kłitelezetrség telken

,éÍÍ-ś łté

(A kéĺelenlhe: keýťik maliékelnt az 512013. (I.ia.') Önkornán;lzaĺi rexđelet aĺapjłźn ĺejbl7tetoti telepiłtéskĺipi
yć'lemólr.lłezósi / bejelentési eljánźs soľán hozotľ dÖntĺźs másolatát')

A GépjálmiÍ-elhel1.ezÉsi kötelezetŕség telkcn kÍviili teljesítóse:

pénzbeni lnegváltässal saját tulajdonú parkolóbarr béľleti szerzőĺĺéssel

(Á k:érelemhez koteĺezeĺtség nleg'łilÍósa eseĺén kéĘiik neltéketlzi tl Józsefl:órosi Gazđólkoĺlási Kozpo,lÍ Z11. és
cłz Ađói@i iroda igazolását arról, hog'; az ingatĺall tuĺajdonosának a.]ózsefvu.osi Önkormđnyzittal
szełnben lejcirÍ kôveĺeĺése nenz úIl Jenn.)

l5,,201 i '(ul' 1s.) cinkorĺriányzati rendelet 8' $ alap.ian' a meglálĺłsi dij csökkent.ésére jogosuli:

'igelr ľŁ-
Amennyibenjogostrĺĺ és díjcsôkkentóst kór ennek indoka :

Indokok alátámas;áásárz' becsaioĺt dokurnentirmok:

K1re'm az oakoľmányzattő| ',.,.ł,k..''...db gépjáľľníi-ethetyezésĺ ktiéelezef,fség
*E.9Ľbe1ŁlT9g'a!t.ás-t i saját tulajđonú paľkĺllłĺban ĺ, béľleti sz*rződéssel t<iľtónő tetjésÍtéséĺek--eilgeď6t}.€ZŁFóí--

Budape,ĺt' 2ti'l ó|' 03, a a
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kéreĺłnező a!aíľäsa
, . .. &>.ę /.Ĺ/í,t,f-,żłś é f?.t réJ"ćj.;,4'L,ęŕ
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ŕlz' első fokli közigazgatási hatóság ĺ ťőépítész fłilti ki *:

A hatlíly'os j ogszabályok szerint biz.tosítandó paĺkolóhelyek szima (db)... ' . . .*-.ĺť dh
Áz ingaĺlanon beltil nem bÍzlosÍł'oĹĹ parkotÓhelyeĺĺ v-aĺna (ĺĺb):..'.-... '.....4 

'-p] 

.z{|:,.,..........

Azkőzlgazgalásl hatósági engedeły iťĺłxti kéťęlęm n1yszirca:...l.'.b':.3!łł.?,ł!łt,.

A folyamatbaĺl ĺévő engeđélyezés típusa: építési i fennmaradĺĺsi / fennmarađísi és továbbépítési /

ffil*,uu,,eteli / múködési i telepĺilésképi

egy-éb'.... . ... '

Az építésügyi hatósági eljáĺas iezłĺasa' t'ąq-zpgtďbe:ęb]i*9ťť 
:!uT^ľo*,éteti 

bejelentés

Akéľelemtargyaésanĺrakröviđleírása:.:;!Łl...ť.ąkÄj.+.j....Ĺĺ.vYs.:l.ŕ:r.Q{...'íi'ry.żl("{Ł.........

Budapest, 201 6. ... Ĺ}3.'.ĺ.Í.....
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Á' GazđáIkodási Üryosztály tötti ki.

A Gépjárrntí-elhelyezési kötelezettseg telken kíviiĺi teljesítéséhez bizouvĘi đöntés szfüséges:
lgen

Amennyibenbizottsági döntés szĺikséges abizottsĘi hataľozat sa5ma:................

A Gépjánnii-elhelyezési kötelezetĺség telken kíviili teljesĺtése esetén kđzteriileii engedĺnényre
jogosult: rgęn

l Amennyiben köáenileti engedményĺe jogosult annak méľtéke (đb): '.....'..'.'

I t. ĺ' cep3annrl-eihelyezési kdtelezettség te}ken kívĺili teljesítese pénzbeni megviĺltással

I Az önkoľmanyzati megvďtássď bixosított paľkolóhelyek száma (đb):

l Au önkoľÍnanyzati megvaltássď biĺosított paľkolólrelyek đíja (Ftĺdb); '. . ..

l Au önkom}anyzati megváltás feje.ben befizetendő összeg (Ft):... '

i 

Đíjcsii}'kentés esetén bizotts źtg,i hatfuozat szźlaa]. l ..' . . . .'' . .. .' .

I

| 2. A Gépjáĺmri-elhelyezési kiitelezetĹsÉg 1elken kívrili teljesítése saját tulajdonú paľkolóhan
| Á. saját tulajdonú paĺkolóban biztosított parkolóhelyek száma (đb):

! A sajátfulajdonú paľkolóft) adatai: Hľsz:.
Cím:..........'........

3. A GépjáľJnii.elhelyezési köteiezettség telken kĺviíi teljesítése bérleti szerzőđéssel
á' bérleti szerződéssei biztosított parkolóhelyek szłĺma (db): ..... ' ...
A beľelt parkoló(k) adatai: Cím:

Budapest, 2016. ................
iigyosztály'vezető

nnegjeglzés: az elsőfoĺaź kôzigazgatási haiósag a rá voĺlatkozó részt a lpírelemhez, ąz ądatĺ
időponĺban ľendełkezésre óIłó terv és a teru^ezői adatszoIgóĺtatós alapjĺźn rcfti ki

/
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2. melléklet

Fiłext Befektetési Álapkexe|íj Zrt 
"

Bu<ĺąpest

iragybán-vai út 9?' Á.ép' l.etn' 4.

1025

&}ti}}Ą ľĺi;s]. ł:-{)v,i*.os

Yĺĺĺ, ĺ.iĺi:{ijl,ľIľ
JÔ'tsl;lir.'.{ R(]li Pol.<;.Ąt.rlł;sl *;ľłl

F{Ivá].1!,Ą

vÁrr$$ĺł ľi'ľĺí)$?,í.:ĺľ tjcvt}sĺ;r.i t.v

Iktatťlszzrn.l; 26-234if\J 1 6

tJgyintćző: [',abancz I)otnottko-"

Teletbĺ; 45-92.565

e.nrail : Iabanczĺlb(czj.|oĺscfu aros,hu

Táľel,: Buclapcst YIII. kľĺĹilet ()ĺlľvĺĺt sétĺrĺ:y 122a I. iĺteĺn (ĺJľsz. ;16246) száľn alaÍii ingatlaĺ
ćpítési engcdćlyezĺisi eljziriisĺľ Íoé1líiészi á1lásfoglalás a ĺclepítgni szĹikséges paľkoiók
mctvál łásáľa volrirĺkt.rzĺian

rĺiÉľĺľÉs z'1 
^|'|, ^s 

l.ĺl G L ĄLÁs

A 2Üló. április l-ón benyrijttltĺ táryyi kóľelnréľe vonatlĺozilan ä Józse&ilr<ls ĺerůleĺén az
épíĺtctök gópjáľmĺi-elhcly'ezési kĺĺtelezetisigćr.ől szo\ő 15i2a!l, (III.i8.) łinkorĺniínyzati
rcncĺclct 7" $ a) ponĺja szeľilrt aĺ" nlábbí állástbglalást a<l<lĺrr:

Á. teľvęk sfelint af ingatlatroir gazdaságosan 140 db pal.kolťl he1.vez',hetĺ! el, a paľkoló mćľleg
*zálnítás atapján a t.ennmaľacló 130 di] paľkolť.l nrcgépítése a szĹikséges ipítésteclrnológia
kiiĺĺségigélrye ĺniait gazdaságtalan (ľósfalas technológia ĺr magasan lćvő talajvíz miatt}.

Ferrĺĺek miatt a 1-j0 db paľkoló tclken kír,illi ellrelyczése, illelve a parkolóhe1yek' péĺzbeli
megválĺása ellerr kí1bgáscl$l r,}ĺncs

}3udapesĺ, 201r. ápdlís l ł

l.idvilzletiel:
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:'Üł(2 Builapeĺi:. Bĺlĺ<l-us'.i' (i-1.6?. ffi 4'59.2l00
w..v".'.,.ĺĺrzsęi}aľłł-Łĺ:
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