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Tárgy: Javaslat az Orczy College Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással 
történő teljesítésére
Előterjesztő: dr. Léimért Zsófia irodavezető
Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Az Orczy College Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 382793; székhely: 1089 Budapest, Orczy út 3-5.) azzal a 
kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a 
továbbiakban: Önkormányzat), hogy pénzben megválthassa a Budapest VIII. kerület, Szeszgyár u. 10. 
(helyrajzi szám: 35936) szám alatt tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségének azon részét, melyet telken belül nem tud megvalósítani. Az ingatlanon egy 56 lakásos 
társasház megépítését tervezik.

Az ingatlanon történő építkezés új építésnek minősül ezért a Józsefváros területén az építtetők gépjármű- 
elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján a telken kívüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítéséről a 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.
„7. § (I) A 3. § a) pontja szerinti esetben a gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítésének 

mértéke
a) legfeljebb 50%, melynek engedélyezéséről, ha a telekméretek, vagy a kedvezőtlen műszaki 

adottságok (pl.: geotechnika, közművezetékek elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok stb.) miatt a 
szükséges parkolók csak gazdaságtalanul építhetőek meg, a kerületi főépítész állásfoglalásának 
ismeretében a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt. ”

A fenti rendelkezésnek megfelelően kérelmező megkérte a főépítész állásfoglalását (2. melléklet), amely 
szerint a 25 db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nincs.

A Rendelet 1. melléklete alapján az megváltási díj 2.5000.000 Ft/parkoló. A kérelmező az építésügyi 
hatósági eljárás során számára előírt 56 db parkolóból 25 db esetében kérte a pénzbeli megváltás 
lehetőségét, így kérelmezőnek 62.500.000 Ft-ot kell a használatbavételi engedély megkérésekor az 
Önkormányzat részére megfizetnie.

A fennmaradó 31 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét kérelmező telken belül normál parkolók 
megépítésével a -1. pinceszinten biztosítja, (alaprajz 3. melléklet).

II. A beterjesztés indoka
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással történő teljesítésére vonatkozó döntés 
meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a kérelmező az épületen belül nem megvalósítható parkolókra vonatkozó gépjármű
elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesíthesse.
A döntésnek pénzügyi hatása van, az Önkormányzat 62.500.000 Ft bevételhez jut, amennyiben az 
építkezés megvalósul.
IV. Jogszabályi környezet



A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatásköre a Józsefváros területén 
az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdés a) pontján, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 4.1.10. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
1. melléklet: kérelem
2. melléklet: főépítészi állásfoglalás
3. melléklet: alaprajz
4. melléklet: gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról szóló megállapodás

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának........ /2022. (VI. 08.) számú határozata

az Orczy College Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő 
teljesítéséről

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 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 -, hogy az Orczy College Kft. 
(cégjegyzékszám: 01 09 382793; székhely: 1089 Budapest, Orczy út 3-5.) a Budapest VIII. kerület, 
Szeszgyár u. 10. (helyrajzi szám: 35936) szám alatt tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 25 
db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse 2.500.000 Ft/parkolóhely 
díjért;

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó, az előterjesztés
4. mellékletét képező megállapodás aláírására, a határozat 1. pontja szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. június 8., 2. pont esetében: 2022. július 8.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési és 
Zöldprogram Iroda
Budapest, 2022. május 31.

dr. Léimért Zsófia
irodavezető

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
Iroda
Leírta: Gaál Krisztián u

Jogi i 
Ellei

dr. Kiss Éva jogi referens

dr. MgRös ^Zilvia 
aljegyző

Jóváhagyta:

Veres Gábor • 
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület

hasznosítási BIZOTTSÁG ELNÖKE
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KÉRELEM

Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez

Építtető neve: .. .Q& .C?. í-V... &. . LX. X1........................................
Az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, bruttó alapterülete: 

............
Építésügyi hatósági eljárás száma (ÉTDR azonosító):..
Építésügyi hatósági eljárás megindításának kelte: ;.£&.■..................

Építtetó(k) címe, székhelye, 

..t&k:w...Ci?ae.Grfg..m .̂.....................

Kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe:

Sí 11/40 Pb Th-z . A ? A
A tulajdonosak) neve, címe, telefonszáma és e-maíí címe (amennyiben eltér az építtetőiül)

Az építési tevékenység típusa:
° funkciója:...71" ÁÍU-.l ft tó...................................................................................

• bővítés, átalakítás, emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkciója:.......................................................

° rendeltetés-módosítás funkciója:......................................................................................................

° egyéb.................................................................................................................................................

A Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése:

pénzbeli megváltással saját tulajdonú parkolóban bérleti szerződéssel

15/2011 .(III.18.) önkormányzati rendelet 8. § alapján, vagy a 38/2019.(Vin.22.) önkormányzati rendelet 5. § 
alapján a megváltási díj csökkentésére jogosult:

igen „nem_

Amennyiben a kérelmező jogosult és díjcsökkentést kér, azt külön egyedi kérelemben indokolni kell, 
melynek tartalmaznia kell az indokok alátámasztására becsatolt dokumentumokat.
Kérem az Önkormányzattól........... .................. db gépjármű-elhelyezési kötelezettség
pénzben: megváltását / saját tulajdonú parkolóban ! bérleti szerződéssel történő teljesítésének
engedélyezését.

Budapest, ■
“«W 29IS03J3-242 fi 

01-09-382793 3

kérelmező aláírása

Kötelezettség pénzbeli megváltása esetén a kérelem benyújtásának feltétele a következő' iratok 
mellékletként történő csatolása:
» a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrL és a Józsefvárosi Adóügyi Iroda igazolása arról, hogy a 

Józsefvárosi Önkormányzatnak a kérelmezővel szemben lejárt követelése nem áll fenn;
« a 34/2017. QX.14.) önkormányzati rendelet alapján lefolytatott településképi véleményezési / bejelentési 

eljárás során hozott pozitív döntésről szóló határozat másolata (pl rendeltetés-módosítás, 
lakásmegosztás), vagy

® az építésügyi hatósági eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtásának igazolása (ÉTDR 
visszaigazolás).



Az eíső fokú közigazgatási hatóság / főépítész tölti ki *:

A hatályos jogszabályok szerint biztosítandó parkolóhelyek száma (db):....... .................... ......

Az ingatlanon belül nem biztosított parkolóhelyek száma (db):.................<?-?.............................

Az közigazgatási hatósági engedély iránti kérelem ügy száma:......... 'S.??.?-..............................

A folyamatban lévő engedélyezés típusa: ^építési../ fennmaradási / fennmaradási és továbbépítési / 

használatbavételi ! működési / településképi 

egyéb..........................................................

Az építésügyi hatósági eljárás lezárása: használatbavételi engedély / használatbavételi bejelentés

A kérelem tárgya és annak rövid leírása:............................. .................................................................... Ä. ......... )-
elsőfokú közigazgatási hatóság/Vczetője / főépítész 

_ ______ 

A Gazdálkodási Ügyosztály tölti ki.

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

Amennyiben bizottsági döntés szükséges a bizottsági határozat száma:......................................

A Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése esetén közterületi engedményre 
jogosult: igen nem
Amennyiben közterületi engedményre jogosult annak mértéke (db):................

1. A Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése pénzbeni megváltással 
Az önkormányzati megváltással biztosított parkolóhelyek száma (db):..................
Az önkormányzati megváltással biztosított parkolóhelyek díja (Ft/db):...................
Az önkormányzati megváltás fejében befizetendő összeg (Ft):..................................
Díj csökkentés esetén bizottsági határozat száma:........................................................

2. A Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése saját tulajdonú parkolóban
A saját tulajdonú parkolóban biztosított parkolóhelyek száma (db):................
A saját tulajdonú parkoló(k) adatai: Hrsz:...................................................................................
Cím:.................................................................................................................................................

3. A Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése bérleti szerződéssel
A bérleti szerződéssel biztosított parkolóhelyek száma (db):...........
A bérelt parkoló(k) adatai: Cím:.......................................... ..........................................................
A parkolót bérbe adó cég neve:...........................................................................................

Budapest,......................................... ..............................................
ügy osztály vezető

'^megjegyzés: az elsőfokú közigazgatási hatóság a rá vonatkozó részt a kérelemhez, az adott 
időpontban rendelkezésre álló terv és a tervezői adatszolgáltatás alapján tölti ki



A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS 
ALÁÍRÁSSAL LATTA EL

Budapest Főváros 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 

Polgármesteri Hivatal

ASP20_PROUD_IRAT_MEB ,
Főépítész

Orczycollege Kft., melyet képvisel
Szikora Győző
EPAPIR-20220503-9794

Iktatószám: 26/339-2/2022
Ügyintéző: Csutor Ágnes 
Telefon: +36/1-4592-526 
e-mail: csutora@jozsefvaros.hu

Tárgy: Budapest VIII. kerület, Szeszgyár utca 10. szám alatt (HRSZ: 35936) új lakóház - 
főépítészi állásfoglalás a gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez

FŐÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNY

A 2022. április 10-én benyújtott tárgyi kérelmére vonatkozóan a Józsefváros területén az 
építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati 
rendelet 7. § a) pontja szerint az alábbi állásfoglalást adom:

A jogszabályok szerint és a dokumentáció alapján az ingatlanon 56 db parkolóhelyet kellene 
biztosítani. A -1. parkoló szinten 31 db parkoló alakítható ki. A -2. parkoló szint 
gazdaságtalan kialakítása miatt 25 db (<50 %) parkolóhelyet beruházó az önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján pénzben kíván megváltani.

A benyújtott parkolómérleg-számítást elfogadom, a 25 db parkolóhely pénzbeli megváltása 
ellen kifogásom nincs.

Budapest, 2022. május 9.

Üdvözlettel:

Barta Ferenc 
főépítész

IS 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100
www.jozsefvaros.hu

mailto:csutora@jozsefvaros.hu
http://www.jozsefvaros.hu






MEGÁLLAPODÁS

Gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról

mely létrejött egyrészről

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42,
törzs szám: 735715,
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01,
számlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester,

mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

név: Orczy College Kft.
székhely: 1089 Budapest, Orczy út 3-5.
cégjegyzékszám: 01 09 382793
adószáma: 29190313-2-42.
képviselő: Dr. Mirza Hosseini Shahrokh ügyvezető

mint Építtető (továbbiakban: Építtető )

- a továbbiakban együttesen: Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Építtető a Budapest VIII. kerület, Szeszgyár u. 10. (helyrajzi 
szám: 35936) szám alatti ingatlan tekintetében új lakóépület építése céljából 
építésügyi közigazgatási eljárást indított (ÉTDR azonosító 202100103602).

2. Felek rögzítik, hogy Építtetőnek az 1. pontban megjelöltek alapján az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Komi, 
rendelet (OTÉK) 42. §-ában és a 4. mellékletében, valamint Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros területén az 
építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések szerint gépjármű-elhelyezési 
kötelezettsége áll fenn a jelen megállapodásban foglaltak szerint.

3. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott gépjármű-elhelyezési kötelezettség az 
1. pontban megjelölt ingatlanon illetve a tervezett építkezés helyszínétől - a 
közterületi telekhatártól - légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül az előírt 56 
db parkolóból 25 db az építménnyel egyidejűleg végleges jelleggel nem teljesíthető, 
ezért Építtető 25 db számú parkolóhelyet pénzben megvált. A gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség pénzbeli megváltásának összege: 2.500.000,-Ft/parkolóhely, összesen 
62.500.000,- Ft (azaz hatvankétmillió-ötszázezer forint), amely összeget Építtető a 
használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdését követő 15 napon belül köteles az 
Önkormányzatnak egy összegben megfizetni.



4. A kötelezettség pénzbeli megváltását a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság .../2022. (VI.08.) sz. határozatával hagyta jóvá.

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

Felek a jelen megállapodás elolvasása, kölcsönös értelmezése után, mint szerződéses 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest,

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseli
Pikó András 
polgármester

Pénzügyi fedezetet nem igényel. Budapest, 
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Építtető 
Orczy College Kft. 

képviseli 
Dr. Mirza Hosseini Shahrokh

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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