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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüg5ľi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Sandleľ Kft. (székhely:l117 Budapest, Budafoki ĹLt 56., cégegyzékszźtm:01 09 882204)
azzal a kéľelemmel (1. melléklet) foľdult a Budapest Főviáros VIII. kertilet Jőzsefvárosi on-
kormányzathoz (a továbbiakban: Önkorményzat), hogy péĺuben megválthassa a Budapest
VIII. keľiilet, Pľáter u. 35. szźtm(brsz:36322) alattiingatlanon tęwezet1lakóépület megépíté-
séhez kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettségének egy részét. Az ingat|arlon egy 25
lakáso s ttr sashźz megépítését terv ezik.

Azingat|aĺon tciľténő építkezés új építésnek minőstil ezért aJózsefuaľos teľületén az építtetők
gépjármű-elhelyezési kötelezettségétőI szőlrő l5l2011. (III.18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján a telken kívĹili gépjármú-
elhelyezési kötelezettség teljesítéséľől a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint.
,,7. s (1) A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüti

telj e sítés ének mértéke
a) Iegfeljebb 50%o, melynek engedłźlyezéséről, ha a telelcrnéretek, vag) a kedvezőtlen mű-

szaki adottságok (pl.: geotechnikn, kozművezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai
okok stb') miatt a szülrséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a kerületi
Jőépítész óllasfoglalásdnak ismeretében a Vórosgazdólkodási és Pénzügłi Bizottság
dönt.',

A fenti ľendęlkezésnek megfelelőęn kérelmező megkéne a főépítész á||ásfog|a|ását (2. me|-
léklet), mely szerint a 14 đb paľkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs. A fennma-
radő 14 db parkoló megépítését kérelmező telkęn belül biztosítja.

A Sandler Kft. kéľelmét a Tisztelt Bizottság a36512016. (IV.18.) számú határozatźlval koľáb-
ban miír jőváhagýa, azonban adminisztrációs hiba miatt a megváltási đíj nem a Rendeletnek
megfelelően került meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a beépíteni kívánt ingatlan a Corvin
Sétany Program teľületén ta|źihatő, a helyi város-rehabilitációs tenilet kijettiléséről és a terü-
leten a rehabilitáció megvalósításaľól sző|ő 3212001. (X. 26.) önkormźnyzati rendelęt 3. $ (3)
bekezdése értelmében Helyi Város-rehabilitációs Területnek (HVT I.) minősül, ezért a Rende-



|et 2. melléklete vonatkozik a đíjťĺzetésre. Ez a|apjźn az áťvźilaIási díj nem 2.500.000,-
Fťpaľkolóhely _ mint uhogy az a dontésben szeľepel _ hanem 300 000,- Ft/paľkolóhely.

A kérelmęző az építésügyi hatósági eljaĺás során szttmttta elókt}& db paľkolóból 14 db eseté-

ben kérte apénzbeLi megváltás lehetőségét, így kérelmezónek 4.200.000,-Ft-ot (parkolónként
300.000,-Ft) kelt a hasznáLatbavételi engedély megkérésekoľ az onkormźnyzatrészére megfi-
zetĺíe.

II. A beteľjesztés indoka

A gépjármll.e|he|yezési kötelezettség pénzbeli megváltással t<jrténő teljesítésérę vonatkozó
dĺjntés me ghozatal a a T isńelt B izottság hatásköre.

III. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja, hogy a kérelmező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármű-
elhelyezési kötelezettségét.

A dĺjntésnek pénzngyi hatása van' az onkormányzat 4.200.000,-Ft bevételhez jut,

amennyibe n az épitkezés megvalósul.

IY. Jogszabályi ktiľny ezet

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköre a Józsefváros teľületéĺ az építtetők
gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségértĺ| sző|ő |512011. (III.18.) <inkoľmźnyzati ľendelet 7. $

(1) bekezdés a) pontjĺín alapul.

Kéľemazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a36512016. (IV.l8.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2016. május 9.

2. hozzájtruI _ a Jőzsefuáros teľĹilętén az építtetők gépjáľmu-eLhe|yezési kĺjtelezettségéről
szőLő |512011. (III.18.) önkormanyzati ręnďelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjén _2 hogy a

Sandler Kft. (szék:trely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., cégsegyzékszźlm:01 09 882204) a
Budapest VIII. keľĹilet' Práter u. 35. szźlm (hrsz.: 36322) a|atti ingatlanon tervezett lakóépület
megépítéséhez kapcsolódó 14 db gépjáľmű-elhelyezési kötelezęttségét pénzbeli megváltással
telj esítse 3 00. 000,-Ft/parkolóhely díj én.

Felelős: polgármester
Hatźnđó: 2016, május 9.

3. felkéri a polgármestert a gépjármu-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkoző meg-
állapodás a|áfuására.

Felelős: polgiíľmester
Határido: f016. május 31.

A döntés vé grehaj tás át v é gző szerv ezeti e gysé g : Gazđálkodási Ügyo sztály



A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oteqesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététeI mó đj ara : honlap on

Budapest, 20|6. május 03. n\u---

dr. eJalambos Eszter
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1. melléklet
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(á kérelemheż kérjiik mel!ékelłzi az 5i20]3. (!I.I0.) <)nko1nányzat! renĺlelat alapj(łn iefoĺytatoĺi telepiilésł.épi
ńleményezési / bejelenĺési eljđras soĺón hozo!! dôntés łlĺnoĺatát')

.4' Gépjáľmĺi-e|helyezési k.iitelezettség telken kívü|i teljesĺtése:

-ľj3!*'ľs:g""s.l!g*l . 
saját tulajdonú paľkolóban bérleti sz.erzodéssel

(A kérelenĺhez ktltelezeÍÍség łnegváĺÍása esetěn keľjĺik mellékeln! a Józsefl,árosi Gazdálkođási Kôzponĺ Zľt' és
az Adótłgłi iroda igazolásóĺ ał,ról, hog, ą2 ingatlan ttlajdonosanak a Józsefvárosi Önkaľmałlyattal
szemben lejdrt köveĺelése nem álI fenz.)
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Az első fokú kiizigazgaÍásĺ hatóság / főépížész tłilÍi ki, *:

l'.. ",,..",,,...,..''hę*d. ... . ĺ'ŻF..r.a..... .,...

eŃirt'rťĺľę!$ałgatá5i hatóság vezetöje i fbépítész

:--
I

! ĺ' c*oĺll.odási tĺgyosztáIy ŕölti kĺ.

A Gépjánlri-elhelyezési kőteiezettség teIken kív'iili teljesítéséhez bizottsági döntés szĺikséges:

igen nem

Anrennyibelr bizottsági döntés szi.ikséges a bizottsági hataľozat száma:... .'.'.'

A Gépjárrnri-elhetyezési kötelezettség telken kíviili teljesítése esetén kÓzteľületi engeđmén},.re

jogosutt: igen
"Ařlennyiben kozteľiileti engeđĺnényľe.iogosult annak mértéke (db) : ..' ... . .. ...

i. A Gépjánnti.ellrel.vezési kötelezettség telken kí.lüli teljesítése pénzbeni megľáltással

Äz tinkórmanyzati megvaltassal biztosított pąĺkolĺ5lrelyek száma (db):

Az tĺnkoľmanýzati megváltassal biĺosított paľkolóhelyek díja (Ft/db):. . .

Az cinkormán1..zati negvĺíltás fejében beírzetentiŕĺ összeg (Ft):...

Díjesökkentés esetén bizottsági határozat seáĺna:' .' ... . . .

2. A Gépjánnú.elhelyezési kötelęzettség telken kíĺtii ieijesÍtése saját tulajđonú parkolóban

a saját iulajdonri paĺkolóban biztosított paľkolóhelyek szama (db):

A saját tulajdonťl parkoió(k) adátái: Hrsz:..
Cím:....

Iludapest, 201 6.

amegjepzés: az eĺsőfokú. kozigazgatósi halósóg ĺł ľó vonatkozó részt a kéľeĺenhez, ąz cĺdotÍ

időpc;nlÍłałz reĺądeł'kezésł:e ciiló terl, és a tewezői őd(łtsEalgólÍalás alapjón ĺÓĺĺi ki

ügvosztálr'lęzető
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2. melléklet
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$Bľ!.IszK stúđió Kft' 1kl'atĺiszárr: : 2ú- | |16l?ĺł1 (l

l.i gyinióző: Pćĺeľí.ĺy M r1ľtoĺ
"I"elcťon: 45.9f^526

eĺnĺ í l : pct*ľĺT1,tr(i;jozscĺvalĺls' h Lt

Budapest
Bclgrád ľkp' 12. 3i la
1 056

!-ł!ľsyl P1.áteľ utca -?5,
nregváltás

sz. aIatĺi uj lakóćpiilet *pĺtćsćnck cngec|r1lyezćsí tct-vc-paľkttlít

rolłľĺľmsäI Áĺ,LÁs F()G LÄ LÁs

ĺ\ triľgyi ingatlarrľa votratk<lzil. 20ló' ttrĺiľcius 3l..én benyújrĺ:iĺ' nttitĺosi{ott építésj
ellgedólyczisi terv.cket átvizsgĺiltalrr' A Józsefviĺľo$ tgru]eÍón az építtctők gćpjárnrĺi-
elhelyczósi kotelezcttségéről szól'ĺl l5/20il. (lll^1s.) ôrlkclĺlänyzati ĺen<lclet 7. $ a) pontja

szeritlt az atábbi állásfogląIásĺ aiĺoln:

A tervek szerint az irrgatlarlon belül ĺ4 db paľkoló helyezJretci el, a paľkoli nrórlcg szálrrítás
ďapján a Íěnmnaradó 14 db parkolónak gazdaságtnlarr a lncgćpítésE' ęz*illĺ{ttkolja a paľkolók
hosszú távri tęlken kíĺ'iili teljesítését. A hiányzó 14 ctb parkolo ĺiőJkcn kíÝii'li teljesítése clleĺ
kiťogásotn níncs.

Budapcst. 2016. máľcíus 3l.
il . ,. r .- r
LiO\.Oflelfel:

rnb. tőépíĺész
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