
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 
Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 9  • sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  március 11-ei ülésére 

Tiro,:  Javaslat a VH13 Ingatlan 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  VHI3 Ingatlan Kft. (székhely:  1026 Budapest,  Radna  u. 2.,  cégjegyzékszám:  01 09 323417,  adó-
szám:  26310684-2-41.)  azzal a kérelemmel  (1.  melléklet) fordult a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy pénzben megválthassa a  Bu-
dapest  VHI. kerület, Vajdahunyad  u. 13.  szám (hrsz.:  35589)  alatti ingatlanon tervezett lakóépület 
megépítéséhez kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettségének egy részét. Az ingatlanon egy  26 
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. (111.18.)  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. 5S'  a) pontja - új épület létesítése cél - szerinti esetben a 
gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítésének mértéke 
a) legfeljebb  50%,  melynek engedélyezéséről,  ha  a telekméretek, vagy a kedvezőtlen műszaki 

adottságok (pl.: geotechnilca, 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 I. 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  4  db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs. 

A  kérelmező az építésügyi hatósági eljárás során a számára előírt  26  db parkolóból  4  db esetében kérte 
a pénzbeli megváltás lehetőségét, így kérelmezőnek  10.000.000,-  Ft-ot (parkolónként  2.500.000,- Ft) 
kell a használatbavételi engedély megkérésekor az Önkormányzat részére megfizetnie.  A  fennmaradó 
22  db parkoló megépítését kérelmező telken belül a pinceszinten és a földszinten biztosítja.  A  terveken 
11  db dupla állású fuggetlenített parkológép szerepel, melyek a kérelmező — a nyilatkozata alapján — 
telepítésre fognak kerülni. (alaprajzok, metszet  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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JÓVÁHAGYTA: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

DANADA-RIMA EDINA S 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS/PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
I /  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

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  10.000.000,- 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.  (III.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.  (III.18.) önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján — a VH13 liagatlan Kft. 
(székhely:  1026 Budapest,  Radna  u. 2.,  cégjegyzékszám:  01 09 323417,  adószám:  26310684-2-41.) 
által a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 13.  szám (hrsz.:  35589)  alatti ingatlanon tervezett lakó-
épület megépítéséhez kapcsolódó  4  db gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással 
történő teljesítéséhez  2.500.000,-  Ft/parkoló díjon. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  11. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  15. 

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.  március  05. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  

ELLENŐRIZTE: 
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Budapest, 2019.  

A  Gazdálkodási Ügyosztály tölti ki 

Az  ebb  fokú közigazgatitai hatósági föépitész töld ki *: 

A  hatályos jogszabályok szerint biztosítandó patkolóhelyek száma (db).  

Az inp,atianon belül ncm biztositott parkolóhelyek szfuna (db).  

Az közigazgatási hatósági engedély irinti kérelem ügyszarnat.11,A.:.. . . 

A  folyamatban lévő engedélyezés típusa: ‚itésii fennmaradási / fennmaradisi  Es  tor/Ahern 

havanálatbaveteli / müködési / településképi 

egyéb  

Az épitésügyi Hatósági eljárás lezárása: használatbavételi engedély használathaveteli bejelentés 

A  kirelem tárgya és  umiak  rövid 'r  " - 

_ 

, 
, 1  T 

hatóság vezetöje fbegrtész 

A  Gépjármit-elhelyezS Ititelezettség  taken  kívüli teljesítéséhez bizottsági dötM szükséges: 
igcn MIL 

Amennyiben bizottsági döntés szükséges a bizottsági határozat szatna-

 

A Crdpjárunii-eLhelye2esi kötelezettség telken kivi1i teljesítése eseten közletületi engedményre 
jogusait: igen nem 
Amennyiben közterületi engedményre jogosult annak mértéke (db):  

I.  A  Gépjárrnti-elhelyezési kötelezettség telken kivüli teljesitese pénzbeni megváltással 
Az önkormányzati megváltrissal biztosított parkolóhelyek száma (db):  
Az önkormányzati megváltassal biztosított parkolóhelyek díja 
Az önkormany-zati megváltás fejében ben zetendó összeg  (Ft).  
Dijcsökkentes eseten bizottsági határozat  =Una -

 

2. A  Gépjánne-elhelyezési kötelezettség lelken kívüli teljesítése saját tulajdonú parkolóban 
A  saját tulajdonú parkolóban biztositott parkolóhelyek száma Olt):  
A  saját talajdonú parkoló(k) adatai: Hrst  
Cirtv  

3. A  Gépjárinebelhelyezési k.*telezeuség telken kívüli teljesitese  betted  szerzödéssel 
A  bérleti szerzödéssel biztositott parkolóhelyek sz.anut (db)...». 
A Wait  parkol  Mkt)  adatai:  Ginn  

1 A  parkolót  bathe  adó  UT_  neve•  

Budapest, 2019, 
ügyoszielyvezetti 

r1st7dü Adzigazgardd hoed.sd u rd voonrkozd ri:, 1 kdrolembez, adott 
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4 



2.  melléklet 

13VDArEgr Fen ARDS 

VIII. rennin Ji5e$11FVÁRON 
1‘01nigHESTERI NIVATAL 

Ffifyirtsz 

Hevesi és  Tina  Épitász Kft. Iktatószám:  26-324/2/2019 
Hevesi Károly Ügyintéző: Szomolányine Kocsis Beatrix 
Budapest Telefon:  459-2157 
Beszterce utca  16. szomolanyinebgozsefvaros.hu 
1034 

Tiny: Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  13.  szám alant  (35598  hisz.) éj társasház 
építési engedélyezési eljárósa- föápitészi állásfoglalás a telepíteni szükséges parkolók telket 
kívüli tejesitésitan vimatkozóan 

FÓÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNY 

A 2019.  február 18-án benyújtott tárgyi kérelmere vonatkozóan a Jeuserváros területen az 
épIttetók gépjánnti-elhelyezési kötclezettsegéról szóló  15/2011. (111.18.)  önkormányzati 
rendek'  7.  § a) pontja szerint az alábbi állásfoglalást adom: 

A  dokumentáció alapján a  26  Inks's-sal tervezett ingatlanun gazdaságosan összesen  22  db 
parkoló helyezhető el a %Idszinti teremgarázsban Kiggetlenitett parkológéppel  A  parkoló 
mérleg számítás alapján a fennmaradó  4  db parkoló megépítése gazdaságosan nem 
megoldható. 

Fentiek alapján, a  4  db parkolóhely  tam  kívüli teljesítése el len kifogásom  nines, 

13udapest,  2019.  február  25. 

Üdvóziettel 

l‘ätti GOE,:rtief gy-Riér 

ÍS2, Budapee,  Ba 
wavu-dozatBrzros.hu 
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