
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 
Előtedesztő: Gazdálkodási Ügyosztály • sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  február 11-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a Corvin Udvar Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli 
megváltással történő teljesítésére 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet:  3  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Corvin Udvar Kft. (székhely:  1083 Budapest,  Práter utca  6-8. A.  lház. fszt.  4.,  cégjegyzékszám:  01 
09 201510,  adószám:  25129874-2-42.)  azzal a kérelemmel  (1,  melléklet) fordult a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy pénzben meg-
válthassa a  Budapest  VIII. kerület, József  u. 14.  szám (hrsz.:  34902)  alatti ingatlanon tervezett lakó-
épület megépítéséhez kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettségének egy részét. Az ingatlanon 
egy  126  lakásból álló társasház megépítését tervezik. 
Az ingatlanon történő építkezés új építésnek minősül, ezért a Józsefváros területén az építtetők gép-
jármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011. (111.1 8.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet)  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján a telken kívüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesí-
téséről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. 

A  Rendelet  7.  §  (1)  bekezdése szerint  „A 3.  § a) pontja - új épület létesítése cél - szerinti esetben a 
gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítésének mértéke 
a) legfeljebb  50S,  melynek engedélyezéséről,  ha  a telekméretek, vagy a kedvezőtlen műszaki 

adottságok (pl.: geotechnika, közművezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok stb.) mi-
att a szükséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a kerületi főépítész állásfoglalá-
sának ismeretében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt." 

A  Rendelet  4.§ (3)  bekezdése szerint  „A 3.  § a) szerinti — kizárólag az OTÉK  4.  mellékletének  1.  pont-
jában meghatározott funkció esetében — lakás funkció — gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesített-
nek tekinthető abban az esetben is,  ha  a gépi parkoló berendezés telepítése még nem valósult meg,  de 
a megvalósítás építési-műszaki működési feltételei, valamint a kötelezettség-megváltással csökkentett 
módon megállapított parkolóhely igény  .50%-a  igazoltan biztosított. 

A  fenti rendelkezéseknek megfelelően a kérelmező megkérte a főépítész állásfoglalását  (2.  melléklet), 
amely szerint a  17  db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs, azonban a tervben szereplő 
parkológépek helyett függetlenített parkológépek elhelyezését javasolja. 

A  kérelmező az építésügyi hatósági eljárás során a számára előírt  126  db parkolóból  17  db esetében 
kérte a pénzbeli megváltás lehetőségét, így kérelmezőnek  42.500.000,-  Ft-ot (parkolónként 
2.500.000,- Ft)  kell a használatbavételi engedély megkérésekor az Önkormányzat részére megfizetnie. 
A  fennmaradó  109  db parkoló megépítését kérelmező telken belül a földszinten biztosítja.  A  terveken 
52  db dupla állású parkológép, valamint  5  db normál parkolóhely szerepel, melyekről a kérelmező — a 
nyilatkozata alapján — jelenleg nem tudja, hogy telepítésre fognak-e kerülni. (földszinti alaprajz  3. 
melléklet) 

II. A  beterjesztés indoka 

A  gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással történő teljesítésére vonatkozó döntés 
meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a kérelmező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségét. 
A  döntésnek pénzügyi hatása van, az Önkormányzat  42.500.000,- Ft  bevételhez jut, amennyiben az 
építkezés megvalósul.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-
elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011. (111.18.)  önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pont-
ján alapul. 

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul — a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 
15/2011. (111.18.)  önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján — a Corvin Udvar Kft. 
(székhely:  1083 Budapest,  Práter utca  6-8. A.  lház. fszt.  4.,  cégjegyzékszám:  01 09 201510,  adószám: 
25129874-2-42.)  által a  Budapest  VIII. kerület, József  u. 14.  szám (hrsz.:  34902)  alatti ingatlanon ter-
vezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó  17  db gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli 
megváltással történő teljesítéséhez  2.500.000,-  Ft/parkoló díjon. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  11. 

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  28. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  február  06. 
,07  e 

Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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Az elsó fokii közigazgatási hatóság főépítész tölti ki *: 

A  hatályos jogszabalyok szerint biztositandó parkolóhelyek száma (db)-  12  (I  
Az ingatlanon belül nem biztosított pakolóhelyek száma (dh).  

Az közigazgatási hatósági engedély iránti kérelem ti£tyszaina-  CA 60 3  ........  .2 ?K.  „... „ 
A  folyamatban levő engedélyezés típusa: építési I fennmaradási  OE fentunaradisi  es  továbbépitési I 

használatbaveteli működési  r/  településképi 

egyéb  

Az. építésügyi hatósági eljárás lezánisa.. ,liaszrifdatbavétell engedély használatbavételi bejelentés 

A  kérelem tárgya és annak rövid leírása: 

. , 
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A  Gazdálkodási Opmsztaly tölti ki. 

A  Gépjárrnii-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez bizottsági döntés szükséges: 
igen nem 

Amennyiben bizottsági döntés szükségesa bizottsági határozat szinir  

A  Ciépjárinfi-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesitése esetén közterületi engedményre 
jogosult: igen nem 
Amennyiben kMcrűleti engedmenyrelognsuit annak  !netlike k  

1.A  Gépjármii-elhelyeus' i kötelezettség telken kb/WA tcljesitese penzbeni megváltással 
Az önkormányzati megvaltással biztositott parkolóhelyek száma (db)-.  
Az önkormányzati inegváltessal biztositott parkolóhelyek díja (Ft/db):  
Az önkormányzati megváltás fejében befizetendő összeg  (Ft)  
Díjcsökkentés eseten bizottsági határozat száma.  

2. A  Gépjármii-elhelyezési kötelezettség telken kívtili teljesitése saját tulaídonil parkolóban 
A  saját tulajdonú parkolóban biztosított parkolóhelyek száma (db):  
A  saját tulajdonú parkold(k) adatai: Hrsz.  
Cím -

 

3, A  Oépjánnü-elhelyezesi kötelezettség telken kívüli teljesitese bérleti szerződéssel 
A  bérleti szerződéssel biztositott parkolóhelyek száma (db):  
A  bérelt parkoló(k) adatai:  City  
A  parkolót bérbe adó cég neve-

 

Budapest,  2018'  
ügyosztályvezető . . 

4wiegiegyzés: az els4folai közigazgatási hatóság a  rd  vonagozá részt a kérelemhez, az adott 
időpontban rendelkezésre ällö terv és a tervezői adatszolgáltatás alapján la 

, 
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2.  melléklet 

BUDAPEST  FOVÁROS 
VIII. KIRÚLFT JÓZSEFVÁROSI 

POL.GÄRMESTERIllivATAL 
Et5Ketesz 

STOA  ü.pitésziniiterem Kft, 
Ásztai Bálint 
Szentendre 
Szobrász utca  12. 
2000 

Iktatószám:  26-1512/2019 
Ügyintéző; Szornolányind Kocsis Beatrix 
Telefon:  459-2  t  57 

szomolanyineejomefvaros.hu 

Tirtzv:  Budapest  VIII. kerülct, József utca  14.  szám alatti  (34902  hrsz.) új társashitz épitési 
engedélyezési eljárása főépítészi. átlásf  1a1á  a teIepíteni sztikség,es parkulák telken kívüli 
teljesitésére vonatkozóan 

FÓÉPiTÉSZ1 VÉLEMÉNY 

A 2019.  január 17-én benyújtott tárgyi kérelmére vonatkozóan a Józsefvfiros területért az 
építteiük gépjármii-elhelyezési kötelezettségéről szók  15,2011..  (HI.18.) önkormányzati 
rendelet  7.  a) pontja szerint a alábbi állásfuglatást adom: 

A  dokumentáció alapján a  126  lakassat tervezett ingatlanon gazdaságosan összesen  109  db 
parkoló helyczhető cl a ffildszinti tacengarázsban melyből  104  férőbely biztositott 
parkologéppel és  Mb normal  parkolóhellyel.  A  parkoló mérleg számítás alapján a ferauriaradó 
17  db parkoló megépitése gazita_sagosan nem mcgoldható. 

-Fentiek alapján, a  17  db parkolóhely telken kívüli teljesítése ellen kifogásom  nines,  azonban 
tervben szereplő parkologépek helyen tlIggetlenitett parkológépek elhelyezését javindont. 

Budapest, 2019.  január  23. 

ütivöziettel: 

773 1082 Budape:A Barris 63-0. lit 459-2100 
www.joisefvanss.liu 
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3.  melléklet 
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