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Melléklet: 2 db

Tisztelt Y ár osgazdál lkod ási és Pénzü gyi Bizottsá g !

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismertetése
Az IRINGBER Kft. (székhely: 1097 Budapest, Külso Mester v 2I., cégjegyzékszám: 0I 09 f78303)
azza| a kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi Önkormány.
zathoz (a továbbiakban: tnkormányzat), hogy pénzben megválthassa a Budapest VIII. keriilet, Tolnai
Lajos u. f8-30. szám (hĺsz.: 3496f) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó
gépjáľmű-elhelyezési kĺjtelezettségének egy részét. Az ingat|anon egy 32 lakásos + 2 db üzletből és 1
db iľodából ál ló tĺáľsasház me gép ítés ét terv ęzik.
Az ingat|anon történő építkezés új építésnek minősül ezért a Józsefuáros teľületén az épittetők gépjár-
mű-elhelyezési kötelezettségéről sző|ó 751201l. (n.18.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźln a telken kívtili gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesĹ
téséről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dcint.

,,7. s O A 3. E a) pontja szerinti esetben a gépjármíÍ-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítésé-
nek mértéke
a) leýljebb 50%o, melynek engedélyezéséről, ha a telelrľnéretek, yag/ a kedvezőtlen míiszaki

adottsógok (pl.: geotechnikn, közmíívezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok stb.) mi-
ĺitt a szüĺrséges parkolók csak gazdasógtalanul építhetőek meg, a kerületi ftépítész óllásfoglaĺĺź-
sának ismeretében a Városgazdólkodási és Pénzügłi Bizottság dant',,

A fenti rendelkezésnek megfelelően kérelmezó megkérte a fóépítész ái|ásfog|a|ásźń (2' melléklet),
mely szeľint a l1 db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs'

A kérelmező az építésügyi hatósági eljáľás során számára e|őirt 35 db parkolóból 11 db ęsetében kérte
apénzbe|i megváltás lehetőségét' így kérelmezőnek 27.500.000,- Ft-ot (parkolónként 2'500.000'- Ft)
kell a haszná|atbavéte|i engedély megkérésekor az Önkormányzat részére megfizetnie. A fennmaľadó
24 db parkoló megépítését kéľelmező telken be|ül biĺosítja.

II. A beteľjesztés indoka
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbe|i megváltással torténő teljesítésére vonatkozó döntés

me ghozata|a a T isztę|t B izottsźĺg h atásköre.

III. A dtintés célja, pénztigyi hatása
A döntés célja, hogy a kére|mező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármű-elhelyezési
kötelezettségét.
A döntésnek pénzügyi hatása yan, az onkormányzat 21.5O0.O00,- Ft bevételhez jut, amennyiben az
építkezés megvalósul. A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi köľnyezet
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Jőzsefváros területén az építtetók gépjźrmu-
elhelyezési kötelezettségéről szóló |5l20ll. (III.18') onkormányzati rendelet (a továbbiakban: rende-

let) 7. $ (1) bekezdés a) pontján alapul.



A rendelet 3. $ a) pontja a|apján: ,,A rendelet hatálya kiterjed Józsefváros kozigazgatósi terü-
letén mindazon természetes és jogi személyelcre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szerye-
zetelwe, mint építtetőlcre (a továbbiakban: építtető), akik a ktvetkező gépjáľmíi-elhelyezési kötelezett-
séget eredményező építési tevékenységetfolytatnakvagł kérelmet nyújtanak be:

a) új épüIet létesítése,
esetén.,'

Fentiekľe tekintettel kérem az a|ábbi hatźlrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I' hozzájáru| - a Jőzsefuáľos területén az épittetók gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló
I5l2011. (n.18.) önkormányzati rendelet 7. s (1) bekezdés a) pontja a|apján _ az IRINGBER Kft.
(székhely: 1097 Budapest, Külső Mester u. 27., cégjegyzékszám: 0I 09 278303) Budapest VIII. kerü-
let, Tolnai Lajos u. f8-30. szám (hĺsz.: 34962) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez
kapcsolódó l1 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbe|i megváltással töľténő teljesítéséhez
2.500.000,- Ft/parkoló díjélt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . tryri|is f6.

2. felkéri a polgáľmestert a gépjármű-elhelyezési kötelezeffségmegvá|tására vonatkozó megállapodás
a|áńrására.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2017. mźĘus 3I.

A döntés végrehajtását végzó szervęzeti egység: Gazdźt|kodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
mődjára: honlapon

Budapest, f077 . źtprilis f0. í.ł'ú.LŁĄÁ( >JJ
dťl.Galambos Eszteľ
ugyosztá|yvezető
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1. melléklet
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Gépjáľmíĺ-elhelyezésikłitetezetÍsógtelľenľĺvĺikGsôutaľeu:u,7?€* 
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Épíftető ĺeve: IRINGEER Kfŕ.
(Gazĺĺaságĺ táľsastźg esl;Íén cégiegzésrejagosuĺ! a{Íą,tai, cégkivonaĺ, alairási cínpéldlźný

Építtető cínre, szĺĺkbelye, te|efonsz:ĺma; ał i ŕ\ l
1o97Budapest,KiilsőMesteľúÍzl. ĺ/ť íął tľĺ {t3+
Az érintctt ingatlan címe: 1084 Budapest Tolnđ utca 28-30.

L1ĺsz':34962 iffiaű'łÁ;i%lwnWffiMe,ąĺ ĺ'. 
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AzépÍćésĺtevékenységtípusa: !sĺ* ;L'!4!" -". ..*.ĺ
. új ćpiilet, s funkciója: I,ĺkóépüleÍ tĺé**-#ĺ...'"*-*-"J
r bti.''ítés. átalai<ĺtás, emeletráépítés, ĺelőtér-beépítes, fiĺ:kcíója:.....

r ľcndeltetés-módosítás funkciója:.'...
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{Á ł'ćĺe4emhez iłérjĺik ĺtellékeiú az 5/2a!3. (il.}0.i önk.onnányzati renďeĺeĺ alapjtin ĺefoIytatott teĺepüléslĺép!
vélenényezesi 1 bejelentósi e!1árós soľún hozoĺt đ<jntés ntźsolatĺit')

Ä Gŕpjárm{ĺ.elhely.ezési kôtelezeftség tetken kívűIi {eljrsítóse:

pénzbenimegĺ'áltáss4 sajáttutajdorrupaĺkolół:an béľIęti szerződessel

(Á kéreĺemhez lajtelezettsóg neglłćlltasa esetěn kérjük neĺĺékeĺni a József,árosi Gazltalkodťlsi Központ Zrt' és
aĺ Ádĺ3iigłi iroda igazo!ĺistłĺ aľrť,ĺ, hag, a: ingat!łn tuĺajtĺonosának a ,Iozsefiárosi onkornzáł4łzaiÍaĺ
ě*zemhe,| Iej ó.ł"t kćjýete lése nem óll {enłz,)

i 5,J30i l '(ilI.1 8.) önkonnani'zati' reĺrdelei 8' $ alapján a, meg-v-áltásí ďj csökkentésére jogosult;

igen @
A:nennyibeĺl jogosult és díjcsiĺkkentést kér ennek inđoka :

intiokok aIátánasztására becsato}t dokunbnĺumok:

Kércm az onkoľmán1zafłól ....ĺt.................db gépjármíi-elhelyezćsi ktitelezettsĺĺg

ryfEg'jB9e{áltág{ŕ / saját tlllajclonú parkotóban i bérle(i szeľzćĺděssel tłiľténő teljesĺtésének
'engędelyezcset;

Buĺ}apesĺ,2{}I&*3 łŁ

kére!me=ő alairąsa



/tz alső folni kiizigazgatásĺ hatróság / főépítész tii}tĺ ki *:

Ahatályosjogszabályokszerintbiztosítandóparkoióhelyekszźma(db):..'...'"!.!í.............'.

Az ingattranon beliiĺ nem biztosÍtott parkotóbetyek száľna (db):.... '....'.'i'^' ''....
Azkozigaz4atźtsihatoságiengedélyiľántikéľelemĺig;vszama:...'Ü.Ý-.?-9:l.!.*2i3.

Ą Í.olyamatban lévő engedélyezćs típusa: jxlítś-łiJfennmaľadĺĺsi i fenĺmaľąđási és továbbépítési l

hasznáiatbavételi i műköđési / tęiepiiĺésképi

eg1'éb.....'.'..

Az építésüg-vi hatósági eljáĺas lezáĺása: hjsauĺí}ąJbavéteŁenge3éł:/ hasznaiatbavételi bejeleľltés

Akérelemtláłgyaésannakrör,idleíľasa:..ĺ'*'.ŕ.**.":=ĺ:ł.Ę.J.ĺ.ť9.'=**i..,..j:.*y..iľ:j:Í:.'...''...

. . .ł**łęľ**ł' . :ji: i.*s:i' . ĺ=:ť:Ý]*.:* :+s. . . Š::$.".

Á Gazđátkođási ÜryosztáIy tł'lti ki.

A Gćpjáľmiĺ-elhel1'ezési kotelezetŁség te]ken kíviiłi ieljesítéséhez bizottsági döntés szükséges:
rgęil nem

,Ąmennyibenbizottságidöntésszĺikségesabizotságihą+ározatszáma:.,'......

A Gépjánníĺ-elhelyezési kötelezettség ĺelken kíviiĺi teljesítése esetén közteriileti engedmén1'ĺe
rgen

Amennýben közteľületi engedmén1'ľe jogosuit annak méľték.e (db): . ' .. ' ' ' ,... '

1. A Gépjárĺn,ii-elbel-vezési kötelezetĚseg tęlken kíviili teljcsĺtése pénzbení megv_áltással

Á'z önkoľnri{nyzati ĺnegváĺtassal biztosított paľkolóhelyek szama (db):
Az önkormányzati megválüással biaosított paľkolóhelyek dija (Ft/db):...
Az öntrĺormányzati megvaitás fejében befizetenđő ĺisszeg (Ft):..'' ....'' ..

Díi csôkkentés esetén bi zottsá gi halinozat szÁĺna:' . . . . . . . . .

2. A Gépjarmĺi-elhelyezési kiitelezettség telken kívülí teljesítése saját tulajđonú parkolóban
A saját tulajdonú parkolóban biztosított parkoĺóhelyek száma (db):
A saját tuląjdonú parkoló(k) adatai: Hľsz;'
Cím:...''.....,

3. A Gépjáľmri-elhelyezési kötelezettség telken kívĺili teljesítése bérleti szeľződéssel
A bérleti szerzőđéssel biztosított parkolóhelyek szĺĺrna (db): .. ..'. ;..
A béĺeltparkoló(k) adatai: Cím:....''.'.''.
A paľkolót bérbe adó cég neve:.'............'.'

*ĺnegiegłzés: az elsőfokti kdzigazgató.ľi hatós[lg ą ł'ťł vołlatkozó részt ą kéreleĺnhez' ąz cldoít
időpantban rendelkezésľe óIIó terv és cł terłezői adatszolgćłltatás alapjón töIti ki

Budapest,2017.



2. melléklet
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