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Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

L Tényállás és a döntés tartal'mának ľészletes ismertetése

A LEo50 Bt. (cégjegyzékszźtm:01 06 776932; székhely: 1106 Budapest, Gyakorlő utca 4lG.)
azza| a kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuaľosi on-
koľmányzathoz (a továbbiakban: onkormanyzat), hogy pénzben megválthassa a Budapest
VIII. keľĹilet, Leonaľdo da Vinci u. 50. szźlm (hľsz.: 36265) alatti ingatlanon teľvezett lakó-
épület megépítéséhez kapcsolódó gépjármu-e|helyezési kĺjtelezettségének egy részét. Az in-
gatlanon egy 86 lakásos tźrsasház megépítését tervezik.

Az ingatlanon történő építkezés új építésnek minősiil ezért a Józsefuáľos terĹiletén az épittetok
gépjáľmú-elhelyezési k<jtelezettségétőI sző|ő 1512011. (III.18.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn, a tęlken kívĺili gépjaÍmti.
elhelyezési kötęlęzettség teljesítéséľől a Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság d<int.

,,7. s O A 3' $ a) pontja szerinti esetben a gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli
t e lj e s íté s éne k mér té ke
a) legfeljebb 50oÁ, melynek engedélyezéséľől, ha a telelcľnéretek, vagy a kedvezőtlen mű-

szaki adottságok (pl.: geotechnika, kozművezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai
okok stb.) miatt a szüĺrséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a keľületi
főépítész állĺźsfoglalósának ismeretében a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság
dönt',,

A fenti rendelkezésnek megfelelően kérelmező megkéľte a főépítész állásfoglalását (2. mel-
léklet), mely szerint a 42 db paľkoló telken kí\,Íili teljesítése ellen kifogása nincs. A fennma-
radő 44 db paľkoló megépítését kérelmező telken bę|i| az épület ftldszintjén biztosítja. Pin-
ce sz int kla|akitását nem tervezik.

Tekintettel ata,hogy a beépíteni kívánt ingatlan a helyi város-rehabilitációs terület kijelĺilésé-
ről és a területen a rehabilitáció megvalósításaról szőIő 3212001. (X. 26.) cinkormányzatí ren-
delet 3. $ (3) bekezdése értelmében Helyi Város-rehabilitációs Területen (rrVT I.) helyezke-
dik el, ezért a Rendelet 2. melléklete vonatkozik a dijťĺzetésľe. Ez alapjźn a megváltási díj
összege 300 ęzer Ft/paĺkoló.

A kérelmező az építésügyi hatósági eljárás során számáĺa eloírt 86 db parkolóból 4f đb eseté-
ben kéte a pénzbe|i megváltás lehetőségét, így kérelmezőnęk 12.600.000,- Ft-ot
(paľkolónként 300.000,- Ft) kell ahasznźiatbavételi engedély megkérésekor az onkormányzat
tészéte megfizetnie.
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II. A beterjesztés indoka

A gépjáľmú-e|helyezési kĺitelezettség pénzbeli megváltással töľténő teljesítéséľe vonatkozó
döntésmeghozatalaaTisńeltBizottsághatáskĺjre.

III. A döntés célja' pénzügyÍ hatása

A döntés célja, hogy a kérelmező részben pénzbe|i megváltással teljesíthesse gépjármű-
elhelyezési kötelezettségét.
A döntésnek pénzügyi hatása van, az onkormźnyzat 12.600.000,- Ft bevételhez jut,
amennyibenaz építkezés megvalósul. A döntés pénnjgyífedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Jőzsęfuáľos területén az építtetők
gépjármtĺ-elhelyezési kötelezettségérő| sző|ő I5l2011. (III.18.) ĺinkormĺányzati renđe|et 7. $
(1) bekezdés a) pontjan alapul.

A rendelet 3. $ a) pontja a|apján: ,,A rendelet hatáĺya kiterjed Józsefidros kozigazgatási terü-
letén mindazon természetes és jogi személyelcre, valamint jogi személyiséggeĺ nem rendelkező
szervezetelĺre, mint építtetőlcre (a tovĺźbbiakban: építtető), akik a kÓvetkező gépjórmiÍ-
elhelyezési katelezettséget eredményező építési tevékenységet folytatnak vagł kérelmet nyúj-
tanak be:

a) új épület létesítése,
eSetén.',

F enti ekľe tekintettel kérem az alábbi hatáĺ ozati j avas l at el fo gad ását.

Határozati javaslat

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájaĺul' _ a Józsefuaros teľületén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
sző|ő 15l20l 1. (III.18.) önkoľmrínyzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapjan - a LEo50
Bt. (cégjegyzékszźĺrl: 01 06 776932; székhely: l 106 Budapest, Gyakorló utca 4/G.) Budapest
VIII. kerĹilet, Leonardo da Vinci u. 50. szźtm (hrsz.: 36265) a|attí ingatlanon tervezett lakó-
épület megépítéséhez kapcso|ődő 42 db gépjaľmű-elhelyezési kĺĺtelezettségének pénzbelí
megváltással tĺirténő telj e sítéséhez 3 00. 00 0,- Fťpaľkol ő díjért.

Felelős: polgáľmester
Hatźnidł!: 20|6. december 5.

2. felkéri a polgármestert a gépjĺármű-elhelyezési kötelezettség megváltásáravonatkozó meg-
állapo dás a|áír źs źlr a.

Felelős: polgármester
Határiďo: 2016. december 16.

A döntés végľehaj tás át v égző szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosĺály
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A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén az e|ótetjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététel mő dj ár a: honl apon

Budapest, 2016. november 29. ĺ^^').
a- kxJý!!a."a}

drĺGalambos Eszter
ugyosztá|yvczctő
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l. melléklet

KÉRELEtvĺ i...,ii:itji:,.',*
Gépjármíí.elhelyezési ktitelezettség telken kĺvÜJi-it-e.ljęsĺté sétĺe7;;;.,v 
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UÉpíttető neve: .. ŁF.ł.. .."- 9....Ę .{ . :' ... .,.. . .' .. . .. .

{Gazdasógi Íársaság ese!én céýeglzésre jogosult adani, céýiwnat, alaírasi címpélđárry}
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Áz épitési tevékenység típusa: l t

. új eprilet, f<í funkciója:.... : Ŕ'*"ľt:ĺ.łĺł?*.....,,'''#
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bővítés, átďakítás' emeletľáěpítés, tetőtéÍ-beépítés, fi.mkciója:. . . . . .

rendeltetés.móđosítás funkcíóia:.

(Á hérelemhez kérjük mellékelni az 5/2013' QÍ,{a) ĺinkornónyząti rendelet alapján lefolyĺatott telepiźleskép!
véIemélryezési / bejelentiĘsi eliánźs során hozott döntés wkolatát.)

A Gépjármű.elhelyezési kötelezettség telken kívĺili teliesítése:

pénzbeni megváltássď saj át tulaj donú paľkolóbarr bérleti szeľződéssei

(Á kérelemhez lďiĺełezettség megvóltásą esetén kérjłik me!|,źkełni a Józsefválosi Gazdálkadĺisi Kiizponť' Zrt. és
az Adótigsi irođa igazolasát arról, hagł az ingatlan tulajdonosának a Józsefvárosi onknľmáry,zatta!
szemben łejárt ki)vetelćse nełn óĺI'fenn)

15/20l ].(m'18.) onkormányzati renđelęt 8. $ alapján a megYáltási díj csökkentéseľe jogosult:

igen 4eŁ
Amennýben jogosuit és díjcsöiĺlcentést kér eĺrnęk inđoka :

Indokok alátámasztásá:a becsatolt dokumentumok:

Kéľeľn az onkormán1zattól ..,...hL..... .....db gépjármű-elhelyezćsi kötďezettség
pénzbeni megvá|úisát i sajĺít tulajdonú parkolóban / béľleti szerzódéssel történő te|jesítésének
engedélyezését.

Budapest,2016, ł1'" iď
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Áz első fokrń kłizigazgatásĺ Łatóság / főépítész tölti ki *:

Á hatályos jogs zabźńyaksreriüt bíztosítanđó parkolóhel'vek száma (db):. .. '..'. ď{

Áz ingaiianon beliii nem biztosított parkoióhelyek száma (db):.. ''....'.......t.+.
Ązkł5zigazgatźsi hatósági engedély iranti kefeleÍn rigyszáma:.. '!ś :.i,:ŕ.!.i9Il?:,

A folyamatbaĺ lévő engedélyezés típusa: -wÍ99'J fenĺrmarađrisi / fennmaľadási és továbbęíiési

haszĺlálatbavételi i műköđesi / tele'püléskęi

eg)'eb..........

Az epítésĺigyi hatósági eijárás iezaľlisa: használa&ay-éle.li sqge<!g!y1 használaĺbavételi bejelentés

A kéĺęlern tárg.v*a és anÍak ľövid |eírása: .....Ęf'..?"*:*ĺ...'{rľę.'*+'..ęľ j.*il... *:nĺ'ĺ9.hĺ.tłn

Budapest, 2016. ...{{..é4

A Gazdálkodásĺ ÜgĺosztáIy tölđ ki.

A GęjáĺniÍ.elheiyezési kötelezettség telken kívĺilí teljesítéséhez bżottsági đöntés szükséges:
rgen nern

Amerurýberr bizottsági döntes szükséges abiz-ottsági hatátozatszttna:...',........^'.

A Gépjármĺí-elheiyezési köteiezettségtelken kíviiĺi teljesítése esetén közterĹileti engedményľe
jogosuit: igeĺ:
Amennýben kŕiztęľiileti engeđrnényre jogosult annak ĺnértéke (db): . ... '. ' .... .

l ' A Ge,pjáÍÍRtĺ-elhelyezési kötelezettség tęlkęn kívĹlłi teljesítése pénzbeni megváltással
Az önkormányzati megváltással biztosított paľkoióhelyek száma (đb):

Áz önkormányzati megváItással biztosítotĺ paĺkolóhelyek díja (Ft/db):. 
^ 
.

Áz önkormanyzati megváltás fejében befizetendő összeg (Ft):.. .

Dijc'sökkentés esetóĺr bizottsági határozat száma:..'.....'

2' A Gépjármiĺ-elheiyezési köteiezeĺtség telkęn kívüli teljesítćse saját tulajdonťl parkolóbaĺ
A saját trrlajdonú paĺkolóban biztosĺtoťtpar*olóhelyek száma (db):
A saját tulajdonli parkoló(<) adatai: Hľsz:. .

Cím:....'''...'

3' Ą Gépjanniĺ.elhelyezési köt€lezettség telken kír'rlli teljesítése bérleti szerződéssęl
A berleti szerződéssel bíztosított paĺkolóhelyek száma (đb):
A berelt parkoló(Ł) aćatai: Cím:'...''.'....
A parkolót berbe ađó cég neve:. . .'' .....' .'.''.

Budapest, 2016. ..........

*nzegjegyzés: az ekő.fokú kłizigazgatási hatóság ą rá vottątkozó ľészt ą kérelemhez, az ądott
iđőpontban renđelkezésľe ůĺló terv és a ĺen,ezői adaszolgáltató's aĺapján tiiĺti ki



2. melléklet
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c.lĺl *i ĺ : geireľhĺl(jl)jazsł;ĺ!''lrios-h r"r

l'áľrr': Ruĺlapest VI'II. kerĺilet l''conarĺlo łla Vinci ri' 5í}. s:zit*l a!ĺĺ1i (3ťlfil*< hrslz'} sziiill zliiĺtli
ixgatlan épltósi engeĺlól1ĺczesi cljáľása - ĺóćpitśs,;li állásfĺlglalás ;: íc}*1:lítc.lri szĺlksúgcs
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n' fOIÚ' oktcibeĺ 24-ćn bci:}.ujtatt tá''g,yí kćľęlmćrľ vonnlkoz-<ian a .ĺélz.scĺi.áĺĺ;* ĺcľüjoĺć'.r uz
ćpítÍctok gćpjáľm*-eihelyezésí kc:eiezettsćgćról sfilć l5/20} l. (}I! l 'S.) łlnktlrmányxa^ti
rcndeĺc'l 7. $ a) pcn:'!a sz+ľjłt az alábbi áilásťoglelást ĺĺcĺom:

A Íervek szeÍiľtt az iĘgat]anon gazxlaságosalr 44 đh paľkoló helyezlretó el teľel.:.lgaľázsban.
mel-r,bĺil Żs gópesíteĺ' Á. parkoló rnédeg szá:nÍtás alqjá:r ľennĺ.lar*łJó 42 iĺ: paľiĺo}ó

megépítćsc gezđaságosar. nem iĺiegolt.lhatĺ1'

ä.er:tiek a)*pján. a 42 db pai.}ĺololrely teĺker: kívüli łeljesítćse ei)cn k'i fugásol:: niĺcs,

Budapest.20t6. októberZ7. :: 
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