
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 
 sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

2020.  szeptember  10-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat  a  Bau-Vip Ingatlan Kft.-vel kötött gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli 
megváltására vonatkozó megállapodás módosítására 

Előterjesztő: dr. Győry Tímea Zsuzsanna ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek: kérelem; megállapodás; településképi vélemény 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

I. Tényállás és  a  döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)  es a  Bau-Vip 
Ingatlan Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 719459,  székhelye:  1089 Budapest,  Benyovszlcy Móric  u 4.)  között 
2016.  december  2-án  került megkötésre  a Budapest  VIII. kerület, Győrffy István  u. 6.  sz. (Hrsz.:  38506/9) 
alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódóan, gépjármű-elhelyezési kötelezettség 
megváltására vonatkozó megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)  (2.  melléklet)  6  db parkoló tekintetében, 
melyet  a  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság hagyott jóvá  1139/2016.  (XI.14.) számú határozatával. 

A  Bau-Vip Ingatlan Kft. azzal  a  kérelemmel  (I.  melléklet) fordult az Önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá  a 
Megállapodás módosításához, tekintettel arra, hogy korábbi terveiktől eltérően  a  már használatbavételi eljárás 
előtt álló épület lakás- és parkolószáma megváltozott, így az eredeti 6db helyett mínusz  2  db, azaz összesen  4 
db gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását kérelmezik.  Az  épületben 13db helyett 12db lakás, 
valamint 7db parkoló helyett 8db valósult meg. 

A  kérelmező  a  módosításokkal kapcsolatban  a  településképi véleményezési eljárást lefolytatta  (3.  melléklet). 

II. A  beterjesztés indoka 
A  gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás módosítása a Tisztelt Bizottság 
hatásköre. 

HI. 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 a Megállapodás szerinti  15.000.000,-Ft  bevételhez képest 
5.000.000,-Ft-al  kevesebb bevételhez jut, amennyiben a használatbavételi engedélyt megszerzi az építtető. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  döntés jogalapja, a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011. 
(III.18.) önkormányzati rendelet  7.  §.  (1)  bekezdés a) pontja. 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatásköre a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet?. mellékletének  4.1.10  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 



TÖRVÉN SSÉGI ELLENŐRZÉS: JÓVÁHAGYTA: 

ERES GÁBOR 

TULAJDONO I, VAGYONGAZDÁLKODÁSI, ÉS KÖZTERÜLET-

 

HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

4Imea Zsuzsanna 
osztályvezető 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának /2020.  (IX.10.) számó határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. a  Bau-Vip Ingatlan Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 719459,  székhelye:  1089 Budapest,  Benyovszky Móric  u 
4.)  kérelmére  a Budapest  VIII. kerület, Győrffy István  u 6  szám (Hrsz.:  38506/9)  alatti ingatlanon tervezett 
lakóépület tekintetében hozzájárul, hogy  6  db helyett  4  db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét teljesíthesse 
pénzbeli megváltással. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.  szeptember  10. 

2. felkéri  a  polgármestert  a  Bau-Vip Ingatlan Kft.-vel  2016.  december  2-án  megkötött gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás tekintetében  a  módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.  szeptember  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

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

Budapest, 2020.  augusztus  28. OEf 
dr. G 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA  71  S 

LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN ÜGYINTÉZŐ eit  
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  (9---  VOEC,-; 

1.  melléklet 
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I. melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerillet 
Józsefváros önkormányzat 

Budapest 

Baross S.  63-67. 

1082 

Ik.  St..  BVI-0113/2020 

Tárgy: Kérelem Parkolóhely megváltásra kötött megállapodás  (1139/2016.  (XI.14.) sz. határozat) 
módositisa 

Tisztelt Cími 

A Budapest  főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzat Is tarsaságunk a BAU.VIP Ingatlan Kft.  (1089 
Budapest,  Benyovszky M.  4.)  között  2016. 12.024n  Gépjármikelhelyezési kötelezettség pénzbeli 
tnegvattásárái Mega''epodes került aláirásra. a  1089 Budapest,  Györ'Hy I.  u. 6.  Sz. alatti  —hat.: 38506/9- id 
lakóépületre  (08-299/8/2016  ügyszáml vonatkozóan. 

Tárgy i  Megállapodásban (Megállapodás mellékletként csatolva) Társaságunknak 6db patkolóhely (13db 
la ids es 7  db parkolóhely) pénzbell megváltesi kötelezettsége szerepel. 

Az új épület lakás- Is parkoloszáma megváltozott, melynek jóváhagyásáról a  Budapest  Föviros  Viii.  kerület 
Józsefváros önkormányzat  2019.  novemberében  26-13375/2019  Ikt. számon TELIPutéSktPl VfLEMÉNYi 
ben (TELEPÜLfSgfel VILEMtNY mehekletként csatolva) rendelkezett a beadott kérelmünkre. 

A jóváhagyott lelepüléskipi Vélernényben molt  mellékleteiben) foglaltak szer int a 
lakasszámcsökkends: 1db (13db helyett.  12 do  lakás készült), parkolóhelynövekedes 1db (a tervezett 7db 
parkolóhely helyett 8dh parkolóhely került kialakihisral. 

A  ferdíek alapján kérelemmel fordulunk az illetékesekhez, a tárgyi határozat 6db pailizióhely helyett 4db 
parkokShely pénzbeli inegealtásáre szőlő módositásinak vonatkozásában. 

Wisp  a kérelmünk lehetőség szerinti mielőbbi jóváhagyását —a következő bizottsági ülésre való 
előterjesztését-, a Megállapodasunk  gasbag  módositásat, pénzbeii kötelezettsegünk teljesítéséhez, mely 
az épület eredményes használatbavéteil engedeiy kiadásának egyik feltétele. 

Megértve a pandemia, a nyári szabadságok, egyéb nehézségek miatti nehedtett ügyvitelüket, keresünk 

teljesitését, kérelmünk jóváhagyását a csalidok mielőbbi beköIthzhetesege órdekeben  daze  is hálásan 
köszönjük, munkájukhoz további sikereket kívánunk. 

Budapest, 2020.  augusztus  19. \  

Waal Laszlo 
ügyvezető 

MUN I P 
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2.  melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

Gépjármii-elhelyezési kötelrzettség pénzbeli megváltásáról 

mely  !area  egyrészről 

BUDAPEST  FÖVAROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
szélchely: 1082 Budapest  Bartass  u. 63-67. 
adószám: 15735715-2-42, 
törzsszám: 735715, 
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01, 
számlaszám: 10403387-00028570-00000000 
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, 

mint Önkormányzat (továbbiakban; Önkonntinytut), 

másrészröl 

név: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószáma: 
képviselő: 

BAU-VIP  INGATLAN Kft. 
1089 Budapest.  Benyovszky Móric  u 4. 
01 09 719459 
13116002-2-42. 

Vantal LánJő 

mint E.pftieto (továbbiakban: Epittető ) 

- a továbbiakban együttesen:  Feick  között • az alolirott napon helyen  at  alábbiak szerint: 

1. Felek rögzitik, hogy flpittető a  Budapest  VIII. kerület, Györffy  !stein u. 6.  (hrsz: 
3850619)  szám ohm' ingatlan tekintetében űj lakóépület pit&e céljából  08-
299/8/2016  ügyszámon épitéstlgyi közigazgatási eljikást inditott. 

2. Felek rögzítik, hogy üpfttetönek  at 1.  pontban megjelöltek alapján az országos 
településrendezési  es  épitési kövelelményekről  8.'1;16 25311997. (X11.20.)  Komi . 
rerxlelet (tYfiK)  42.  *-ában és a  4.  mellikletében, valamint fludapcsc Foviiros ‘ 
kerület lözservárosi t)rikormanr.at Képviselftestaietének a Józsefváros terüleien 
épitteáik gépjártnii-ethelyezési kötelezetcségéről szóló  15/2011. (ID. 18.) 
iinkormányz.ati rendclethen meghatározott rendelkezita:k szerint gépjárrnii•elhelyczeisi 
kötelezettsége  all  fenn a jelen megállapodásbun foglahalc szerint. 

3. Felek rögzitik, hogy  n 2.  pontban meghatározott gépjánnü-elhclyezesi kiiielezettseg  in' 
I. pontban megjelölt ingatlanon  Weise  a tervezett épitkezés helyszínétől « a 
köztertileti teleMtatárted légvonalban  men  legfeljebb  500  méteren belül  at  előirt  20 
db parkolóhol  10  dh a épitmennyel egyidejüleg végleges jelleggel nem teljesithető, 
ezért tpittető  6  db szionfi parkolobelym pénzben megváltva kötelezettséget atruktizza 
az Önkormányzatra.  A  gépjármil-elhclyezési kölelezettseg pénzbeli megváltástimik 
összege: 2.500•000.-Fearkulábely. összesen  15.000.000r  Ft  (azaz tizenötmillió 

amely összeget F.pittető a használatbaseteli engedélyezési eliArás megkezdésit 
követő  15  napon belül köteles az Önkermányzaintik cgy ősszegben inegfizetni. 



Budapest, 2016. U-01 • 

üpftleté 
13-VIP  INGATLAN 

képviseli 
Vantal László 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rinkin Edina 

jegyző 
neveben  es  megbt't'bj 

dr. hliszár 
aljeeyOEÖ 

Budipest Fiiviros VIII, kerület 
klasefytuusi önkpnpänyzat 

képViseli ' 
- Dr. Kocsis mäte 

polgármester 

4. A  kötelezettség penzbrli megváltását a Virosgazdálkodisi és Pénzügyi Bien*Wig 
1139/2016. (X1.14.)  sz_ határozatával hagyta jóvit. 

5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

Feld  a jelen megállapodas elolvasása, kölcsönös értelmezése után, mint szerzédésrs 
akaratukical mindenben megegyezöt jóváhagyólag Irták alá. 

Pénzügyi fedezetet nem igényel.  Budapest, 2116. z  t 
Pénzügyileg ellenjegyzxm: 
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3.  melléklet 

BUDAPEST  FÖVÄROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OR. gm ammo 
POI  CÁRMESTER 

BAU-VIP  INGATLAN Kft. 
1089 Budapest,  Benyovszky Móric. utca  4. 
Kokes  Lis/16  (Kokes  leiterem Kft.) 
tervezö útján 

1139 Budapest,  Máglya köz  3. 

Iktatószám:  26.1337/5/2019 

ügyintézó: Szomolányine Koenig  Beatrix 
Telefon:  45-92-157 
e-mail: szomolanyinclejózsefvaros.hu 

Tarn:  BAU-VIP  INGATLAN  a  ügyfél  Budapest  VIII. kerület, Györffy István utca  6.  szám 
alatti  12  lakásos lakóépület építési engedélyezési terv módoshisa (homlokzati tolósíncs 
érnyekoltik elhagyása. helyette belső  babas  redőnyök, pinceszinten  7  helyett  8  padcolóhely 
kialakitása két táruló megszüntetősével, utcát kerites módosítása, alaprajzi kialakítások 
módosItása, rendeltetési egységek száminak modoskisa, bevilägttó megszüntette) 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY 

BAU-VIP  INGATIAN Kft  (1089 Budapest,  Benyovszky Móric utca  4.;  cégjenzékszim: 
01 09 719459;  adószám:  13116002-2-42)  megbiztából eljáró  Kokes Laszlo  (Kokas 
Műterem Kft,  1139 Budapest,  Máglya köz  3.;  cégjegyzékszám:  01 09 934847;  adószám: 
12.148212-2-41)  ügyfél kerclmerc  2019.  október 5-én indult településképi telettiényezési 
eljárásban. a  Budapest  VIII. kerület, Györffy István utca  6. saint  alatti  (38506/9  hrsz.)  12 
lakásos lakóépület építési engedélyezési  ten  módosítása dokumentációját álvizsgáltam.  es  a 
tent  meejelült  tenet at  alábbi feltétellel engedayezdarejavaslom. 

A  hoinlokzatok végső színezte  eat  az  EOM-65  köteles a Vatosipitészeti  bode  illetékes 
tounkatinival helyszíni szin- ás anyagegyeztetest tartani a Kivitelező. valamint a Tervcze 
részvételével. 

A  településképi velentény  then ()nano jogontosiamak nincs helye, a/ Ulatii  Hz  Cpítenügyi hatosagt 
iigyben hozott döntés kerettben vitatható. 

INDOKOLÁS 

BAU-VIP  INGATLAN Kft. snegbizisiből eljár' Kakas Lészló  (Kokes  Műterem KIL) 
egibutii ügyfél  26-13314/2019 neat)  keteltneben településképi véleményt kert hatá4an161, ti 
Budapest.  VIII. kerület Györffy lstvin utca  6.  szám alatti I. lairdsos lakóépület epitési 
engedelyezés1  tentacle  medosithira vonatkozóan. 

mellékeli teredokumenttiot  es  annak melaleteit átvizsgálva megállaphottam  bogy  az 
!smirch.]  a telepesfejlesztesi koncepcióról, az integrált településfejlesztesi stratégiáról  es  a 
rdepülésrendezési eszkörtiktöl. valamint egyes települesrendezési sajthes Iogintezményekröl 
szóló  3142012. (XI. 83 Korn.  renelde (a továbbiakban  Tr. Kenn.  mid.) rendelet  261A. (1)-
(3)  bekezdéséhen, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsehirosi Önkormányzat 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜL  ET  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA  &mom 
Pol  DÁRMFSTR 

Képvisclii-tcstalciének a településkép védelméről szóló  34/2017. (1X. 14.)  önkomitutyzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  6.  mellékleteben foglaltaknak. 

A  veleményezesi eljárás során vizsgáltam továbbá 
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség is 

látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe  valet  illesnéSet, a helyi epltészeti érték 
védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását, 

Ii)  a telqiiilesrendezösi eszközöknek való megfelelést, a rálátás  es  kilátás követelményeinek 
való megfelelést, 

c) az épület homlokzatának ós tetőzetinek kialakítási modjit, 
d) a közterület menten az épület kialakításinak módját  es  feltételeit, 
c)  az  *pitmen),  takaratlanul maradó ás k('zterületról közvetlenül látható határfelületeinek 

kialakítási módját  es  feltételeit, valamint 
f)  közterületen folytatott építési tevekenység végzése eseten a közterület hurkolatiuusk, 

müttirgyainak. köztárgyainak, növényzetének. továbbá a dIszvildgitó is hirdető-
berendezések kiala1citisät. 

Az építési tevékenység a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló (JÓKÉSZ)  66/2007. 
(X11.12.) saint)  önkormányzati rendeletben foglaltakkal OCITI ellentétes.  A  terv részletes 
épitésjogi megfelelöségét az Illetékes Éphesi Hatóság vizsgálja. 

A  véleményezési eljárás során bekértem a helyi építészeti-műszaki tervtanács véleményéi  A 

korábbi tervdokumenticiót  es  annak mellékleten a helyi ópitészeti-müszaki tervtanács tárgyalta 
es  véleményezte. 

A 6112015  számú termanicsi ‚-elemétere alapozva és  ii  jelen taódositon tervdokumentációt 
átvizsgálva - tekintettel arra,  bogy  a mcidositis a telepilleskepm nagy mértékben nem moclositja . 
a tervet a rendelke-A réSZIXTI foglaltak szerint engedélyezésre javaslom. 

A  rendelkező részben foglallaknak megfelelii településképi véletnényemet a településkép 
védelméről sZölti  2016.  évi LX XIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  8.  §  p)  bekezdés  b)  pontja, 
9.  §  (1)  bekezdése  es (3)  bckezdése, valmaint a  Tr.  Korm. rend.  26.  §-a alapján adtam meg. 

Nyomatékosan figyelmerictem  at  Építtetőt.  bogy  a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevekenység azonnali, feltétel nélküli megkezdMiére. Döntésem a tervezett ephési tevékenység 
települesképi tnegfelelösegenek vonatkozásában irányado,  es  nem mentesit non egyéb 
engedélyek. hozzájárulások  dilutes  beszerzésenek kötelezensege alól, melyeket egyéb 
jogszabály a kérelmező által tcnezert építési tevékertység megkezdése  Mere  eliiir. 

A  jogorvoslatail a  Tr. K01111.  lettliCkl  26/A.  §  (8)  bekezdése szerint adtam uijékomatiíst. 

Budapest, 2:119.  októba 
GOE 

dr.  Site  Btitond 
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