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ELOTERJESZTES
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 22-ín|ésére

Tárgyz Javaslat a octodomus Ingatlanfejlesztő Kft. gépjáľmíĺ.elhelyezési ktitelezettsé-
gének pénzbeli megváltással tiiľténő telj esítéséľe

Előteľjesztő: dr. Galambos Eszter igyosztá|yvezeto
Készítette: Gaá|Krisńián
A napiľendet nyiIvános ülésen kell tĺírgyalni.
A dönté s e lfo gadás ráh o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü sé ge s

Melléklet: 2 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartnllmánnk részletes ĺsmeľtetése
Az octodomus lngatlanfejlesztő Kft. (székhe|y:I097 Budapest, Illatos út 9., cégjegyzéksztlm:
01 09 281'827) azza| a kérelemmel (1. melléklet) foľdult a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormanyzathoz (a továbbiakban: onkoľmányzat),hogy péĺlzben megválthassa
a Budapest VIII. kerĹilet, Homok u. 5. szám (hĺsz.: 35093) alatti ingatlanon tervezett lakóépü-
let megépítéséhez kapcsolódó gépjármű-elhelyezési k<jtelezettségének egy részét. Az ingatla-
non egy 28 lakásos + l đb üzletből álló tráľsasházmegépítését tervezik.
Azingatlarton ttiľténő építkezés új építésnek minősül ezért a Józsefuaĺos teriiletén az épittetők
gépjráľmú-elhelyezési kĺitelezettségéről sző|ő |512011. (III.18.) cinkoľmányzati ręndę|et (to-
vábbiakban: Rendelet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn a telken kívĺili gépjaÍmn-ehelyezési
kötelezettség teljesítéséről a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

,,7. s (]) A 3. $ a) pontja szerinti esetben a gépjármű-elhelyezési kÓtelezettség teĺken kívüli
telj esíté s ének mértéke
a) legfeljebb 50oÁ, melynek engedélyezéséről, ha a telelcľnéretek, vagy ą kedvezőtlen mű-

szaki adottságok (pl.: geotechnika, kĺjzművezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai
okok stb,) miatt a szülĺséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a keriileti
főépítész óllósfoglalásának ismeretében a Városgazdólkodási és Pénzügyi Bizottsóg
dönt.,'

A fenti rendelkezésnek megfelelően kére|mező megkérte a főépítész állásfoglalását (2. mel-
léklet), mely szeľint a 3 db parkoló telken kívĺili teljesítése ellen kifogása nincs.

A kéľelme ző az épitésügyi hatós ágí eljarás során szźtmźra e|őírt 29 db paľkolóból 3 db eseté-
ben kéľte apénzbe|i megváltás lehetőségét, így kérelmezonek 7.500.000,- Ft-ot (parkolónként
2.500.000,- Ft) kell a haszĺá|atbavételi engedély megkérésekor az onkormrínyzat tészére
megťlzeÍĺtje. Az ilyen módon történő teljesítés ellen a keľületi foépítésznek kifogása nincs (2.

melléklet). A fennmaľađő 26 đb parkoló megépítésétkére|mezo telken beltil biztosítja.

II. A beterjesztés indoka
A gépjármu-e|helyezési ktjtelezettség pénzbelí megváItással történő teljesítéséľe vonatkozó
dĺjnté s me gho zatala a T iszte|t B izotts ág hatásköre.



III. A dłintés célja, pénziigyi hatása
A döntés célja, hogy a kéľelmező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármií-
elhelyezési kötelezettségét.
A döntésnek péĺlzligyi hatása vaĺl' az onkormányzat 7.500.000,-Ft bevételhez jut,
amennyiben az építkezés megvalósul. A döntés péĺungyi fedezetet nem igényel.

IY. Jogszabályi kiĺľnyezet
A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Józsefuaros teľĹiletén az építtetok
gépjármri-elhelyezési kĺjtelezettségéről sző|ő 7512011. (n.18.) ĺinkoľmtnyzati rendelet (a
továbbiakban: rendeleĐ 7. $ (1) bekezdés a) pontján alapul.

A rendelet 3. $ a.) pontja alapjźn: ,,A rendelet hatólya kiterjed Józsefváros kÓzigazgatási terü-
letén mindazon természetes és jogi szeméIyelcre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteĺcre, mint építtetőlcre (a tovóbbiakban: építtető), akik a lrivetkező gépjórmű-
elhelyezési kötelezettséget eredményező építési tevékenységet folytatnak vagl kéreĺmet nyúj-
tanak be:

a) új épület létesítése,
esetĺźn.,,

Fentiekľe tekintettel kéľem az a|źlbbí hatźr o zati javas lat el fo gadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzźljźrul - a Józsefuĺáľos teľiiletén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
sző|ő I5l2011. (il.18.) önkoľmźnyzatí rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja alapján_ az
octodomus Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely:ID97 Budapest, Illatos út 9., cégjegyzékszźm:0|
09 281827) Budapest VIII. keľiilet, Homok u. 5. szám (hĺsz.: 35093) alatti ingatlanon terve-
zettLakőépület megépitéséhez kapcsolódó 3 db gépjáľmu-e|helyezési kĺjtelezettségét pénzbeli
megváltással tĺirténő telj esítéséh ez 2.5 00 .000'- Fťparkoló díj éľt.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2016.augusztlls22.

2. fe|k&i a polgáľmesteľt a gépjĺáľmű-elhelyezési kötelezettség megváltásáľa vonatkoző meg-
állapodás aláírásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatríľidő: 2016. szeptembeľ 30.

A döntés végľehajtás át v égző szew ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosĺály



A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés e\őkészítőjénekjavaslata aközzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2016. augusztus 16.
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1. melléklet
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Gépjáľmů.elhelyezési kötetezeŕtség telken kÍv''üti,ĺe.Ijęsftśsét€.1'Ľ^:" '* .

Építtető neve: octodomus Ingatlanfejlesĺtő Kft. !,l,.ĺ,ľ!ź?:^|I,ł 
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Itpíttető címe, szekhelye, telefonszáma: 

oG Šo ÁG t ĺs tB1097 Buđapest, IIIatos rit 9.

Az éľintett ingatlar címe: Budapest, WII. kerület Homok utca 5.

Bľuttó alapterület 603 m2

Az építtľ;í tev ékenysĘ típusa:

c ł|j épiileĄ fő funkciója: lakóépüleŕ

r bôvítés' átalakítas, emeletniépítés, tetótér-beépĺtĘ funkciója . . . .. . .

r eryéb'.......

(A kěrelemhez keĘ:úk nettékelnti az- 5/20I3'.(IL!0j ankarmónyzati rendelet a|apján tďolyratÔtt telepü!ésgpi
véleměľĺyaesi / bejelentai e|járás sordn hozott döntés ,násolatát)

A Gépjáľmĺl-elhelyezćsi köte|ezettség telken kíviili teljesítése:

oénzbeuimegvá|Íással sajáttulajđonripaĺkotóban béľleti szerzódessel

(Á kérelemhez łútelezettség megvĺźkósa esetén kérjüłĺ mellékelni a Józsefiaľosi Gąldttkodá.,i Kôzpont ZrÍ. és
az Ádóügłi iroda igazoltźsát łról, hop az ingaÍlan nlajdonosának a Józselvałosi Önkoľnźryzatĺal
szemben lejłirt köłeteĺése nen óll!em.}

1 5/20 l 1 '(ilI' i 8.) iinkormlányzati ĺendelet 8. $ alapján a megvláltásí dfi csökkentéséľe jogosult:

igcn nem

Amennyiben jogosult és díjcstikkenÉést kéľęnnek inđoka:

ĺndokok a|átámasáásáĺa becsatolt dokumentumok:

Kéľem az cnkormányłatŕóI S..db gépjtńľmü.elhetyezési kôtelezctség nénzbeni megvĺiJtását / saját
tulajdonú paľkolóban / berleti szeĺzőđéssel ĺiiľŕénó teljesíÚésének engedélyezéséĹ

Budapest, 2A I 6. jtilius 22.

lÍ/cžr

a*%g#iÍ,ł3,,:Ę4p,



\negiegłzés: az elsőfoklil kôzígazgatasi hatóslźg ą rá yonatkozó részt ą kérelemhez, ąz adoÍt
időpontban ľendelkezésre óĺĺó terv és a tervezői édątszolgłźltotás alapján töltż ki



2. melléklet

Br.iDn.PEsT FlvÁRos
vIlI.KERĚLEÍ

Jl7.sEFvÁtosIoNKoMRÁNYzĄT
F(sĹptttsz

Invenio SÍudio Kft.

Budapest
Eszék u. 2.

t 141

Iktatószám: 26-5č'{2016
Ugyiĺtéző: Szomolanyiné Kocsis Beatrix
Telefon: 45-9?-157
e-mail: szomolanyineb@jozse&aros.hu

!{5g: Budapest VIII' kerület Homok utca 5. (Hrsz. 35093) szárn alatti ingatlan ęítesi
engedélyezesi eljfuása - főépítészi áliásfoglďás a telęíteni sziikséges parkolók megválłására
vonatkozóan

p'lrpÍrÉszI ÁLLÁSľ'o GLALÁs

A 2016. augusufus 2-rín benyújtott ĺárgý kérelméľe vonatkozóaĺr a Józsefváros tęrülętén az
építtetók gépjánnĺi-elhelyezési kötelezettségéľcĺl szóló 15/201l. (ilI.l8.) önkoĺmányzati
rendelet 7. $ a) ponda szeńntaz alábbi ĺĺllasfoglalást adom:

A terĺ,ek szeriĺt ay. ingatlanon gazđaságosan 26 db pałkoió belyezheÍő el tereĺngaĺázsban, a
paĺkoló mérleg szIíĺnítás alapj.án a fennĺnaradó 3 db paľkoló megepítése a telek geometriai
adottságaiból, méľetéből ađódóan gazdaságosan nem rnegoĺdható.

Fentiek ďapján, a 3 db paľkolóhely pénzbeli megváI&ĺsa ellen kifogásom nincs.

Budapest- 2016. augusztus 8.

Üđvözlettel:

swu'jozsefvaros.hu
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