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Határozati javaslat:
A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése
A Horvath Mihaly tér Kit (székhely: 1204 Budapest, Mártírok útja 290.,
cégjegyzékszám: 01 09 273357, adószám: 25406836-2-43.) azzal a kérelemmel (1. melléklet)
fordult a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban:
Önkormányzat), hogy pénzben megválthassa a Budapest VIII. kerület, Horvath Mihaly tér 15.
szám (hrsz.: 35192) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó
gépjármű-elhelyezési kötelezettségének egy részét.
Az ingatlanon egy 150 lakásból és 1 üzlethelyiségből álló társasház megépítését tervezik,
melyhez a jogerös építési engedélyt 2017. október 24-én szerezték meg. A megszerzett építési
engedélyben még az szerepelt, hogy az előírt 152 db parkolót telken belül meg fogják építeni.
Tekintettel arra, hogy az építkezés megkezdését követően elvégzett statikai állásfoglalás
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alapján (2. melléklet) a szomszédos épületek állékonyságának megőrzése érdekében nincs
lehetőség az összes parkoló megépítésére a kérelmező 24 db parkoló tekintetében kérte a
gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásának lehetőségét. A projekt 2
épületből all, tehát 2 ütemben valósul meg. Az 1. ütem munkálatai jelenleg a pinceszint egy
részének kiásásánál tart, ennél az épületnél érzékelték a problémát. A 2. ütem elvégzett
munkálatai szerint a földszinti és az L emeleti tartószerkezetek már állnak.
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 Bizottság dönt.
„7. § (1) A 3. J. a) pontja szerinti esetben a gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli
teljesitésének mértéke
a) legfeljebb 50%, melynek engedélyezéséről, ha a telekméretek, rogy a kedvezjilen
műszaki
közművezetékek
elhelyezkedése,
geotechnilca,
adottságok
(pl.:
forgalomtechnikai okok stb.) miatt a szükséges parkolók csak gazdaságtalanul
építhetőek meg, a kerületi fáépítész állásfoglalásának ismeretében a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság dönt."
A fenti rendelkezéseknek megfelelően a kérelmező beszerezte a főépítész állásfoglalását
(3. melléklet), amely szerint a 24 db parkoló telken kívüli teljesítése ellen kifogása nines.
A kérelmező az építésügyi hatósági eljárás során a számára előírt 152 db parkolóból 24 db
esetében kérte a pénzbeli megváltás lehetőségét, így a kérelmezőnek 60.000.000,- Ft-ot
(parkolónként 2.500.000,- Ft) kell a használatbavételi engedély megkérésekor az
Önkormányzat részére megfizetnie. A fennmaradó 128 db parkoló megépítését kérelmező
telken belül a földszinten és a pinceszinten biztosítja. A terveken 128 db normal parkoló
megépítése szerepel (alaprajz 4. melléklet).
II. A beterjesztés indoka
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással történő teljesítésére vonatkozó a
Képviselő-testületi döntés meghozatala szükséges.
Ill. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a kérelmező részben pénzbeli megváltással teljesíthesse gépjárműelhelyezési kötelezettségét.
A döntésnek pénzügyi hatása van, az Önkormányzat 60.000.000,- Ft bevételhez jut,
amennyiben az építkezés megvalósul.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (Xl. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 4. pontja alapján a Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény 59. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor
visszavonhat. Az SzNISz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott
hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem
minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
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egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20IL
évi CXXV111. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
I. melléklet: kérelem
2. melléklet: statikai állásfoglalás
3. melléklet: főépítészi állásfoglalás
4. melléklet: alaprajzok
5.melléklet: polgármesteri döntés

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (IV. 16.) számú határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. hozzájárul — a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
szóló 15/2011. OIL 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján — hogy
a Horvath Mihaly ter Kft. (székhely: 1204 Budapest, Mártírok útja 290.,
cégjegyzékszám: 01 09 273357, adószám: 25406836-2-43.) a Budapest VIII. kerület,
Horvath Mihaly tér 15. (helyrajzi szám: 35192) szám alatt tervezett épületek
megépítéséhez kapcsolódó 24 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli
megváltással teljesítse 2.500.000,- Ft/parkolóhely díjért.
2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2020. április 16., 2. pont esetében: 2020. május 15.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. április 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köret érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon
Budapest, 2020. április 4.(9.

A drás
polgármester
Törvé yességi ellenőrzés:
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Építésügyi hatósági eljánis száma (f.:11/R azoisosiet
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Amennyiben a kívelinezli jammedt és dkieSökkellteSt Lt. un kiilön eteedi karelenthen indokolni hell,
ntelynek tauntinantia kell az indokok alátámakztásáto becsatolt dokumentumokat.
Kérem or önknrinanyrattól 24 ill. gipjannit-elholfrozisi katelerettség
piatzboti inegváltásit / sett tulajdonú parkolóban bérleti ar.eruldessel tÖrtitsó telleaileskatek
engetlélycréset.
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Az gist, fakit közigazgatasi hatóság főépítész BAB Id 'I:
A hatúlyostogszabályok szerint biztositandö parkolöhelyck száma (a)

2,

Az. ingaelamin belal nem biztosItott parkolöhelyek szannt (db)*
Az közigazgatási hatósági cngedély iránti kérelem ügystänta.
A folyamtithan

eng,rdelyezés típusa:

építési fennmaradási I Fennmaradasi és tovább
hasznalatbrivettli / müködési / tub:Rohn:kepi

Az epitésügyi hatósági eljárás lezárása: basználattaiveicli cregedély / használtabaveteli bejelentés
c
A kérelem tárgya ós annak rövid leírása: .1S7
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Budapest, 2020.
elsökkii közigazgatas halínaig vezetője / fölepiiész

A Cazdalkothisi Ügynsztaly 'Min Id.
A Ciépjárinü-ellielyezési kraclezettség telken kívüli teljesiteséhez bizonsági dhnles szükséges:
man
igen
Amennyiben bizottsági done; szükséges a bizottsági halal:oat száma:
A fiépkirraii-ethelyezési kötelezettség telken kívüli teljesitése eseten közterületi engedményte
nem
igen
jogosult:
Amennyiben közterületi ennedmenyren)gosult annak mértéke (ii!,):
I. A Gépjánnü-clhelyezési kötelezettség telken kívüli teftesitése pénzbeni megváltással
Az önkormányzati megvaltassid biztosított parkokbelyck száma (db):
megváltással biztosított parkokthelyek díja
Az onkormany
Az önkormányzati megváltás fejében betizetendö összeg (Ft)'
Díjcsökkentés esetén bizottsági határozat szatna.
2. A GépjánnMelhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesitése saját tulajdonít par
A saját tulajdonú parkoloban biztusitott parkolobetyck :valeta OW:
A saját (Warden') pad:nin(h) adatai: I Irsz:
......
.......
.....
Ginn ..................... ................

n

A Gépjannü-ellielyezési kötelezettség telken kívüli teljesitése bérleti szerződéssel
bérleti szerzodessel biziositon parkolohelyek száma RIb):
thAelt par kolta adatai, Eimairkolót bérbe ado cég
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Bp. 2020.01.21.
Tárgy : Bp. VIII.ker. Horváth Mihály ter 15. - Lakóépület
A pinceszinti pakológép süllyesztékek elhagyásának javaslata
A tárgyi cím alatt tervezett lakáépület foghij telken létesül, meglevő szomszédos épületek
mellett. A kivitelezés nagyarányú földkiemeléssel történi megkezdése után, rendklvül csapadékos
időszak következett. Ezen időszak alatt, mind a munkagödör, mind a munkagödör kiemelése
miatt csökkent talajtakarasú szomszédos épületek alapfalai vedelem nélkül voltak kitéve az
epltkezes során fellépő káros időjárási hatásoknak, löleg az esözesek miatti talaj átázásnak,
valamint a földmunka es alapozási munkák dinamikus hatásainak.
A már elkészült földkiemelési mélyseget a tervezett gépkocsi parkologepeket fogadó
süllyesztekek miatt tovább kell mélyitent Ezen további talajszintmelyites azonban rendkívüli
mértékben veszélyezteti a talajátázás miatti meggyengült alapú, szomszédos épületek
stabilitását
Az elvégzett ellenő rzések alapján a szomszédos épületek falai eredeti állapotukban Is stilyosan
sérültek voltak. Az utóbbi időben történt esözések miatti talajállapot változásokkal szemben az
eleve sérült szerkezetű épületek mar láthatóan nem rendelkeznek megfeleld 'Gressel, teherbirási
tartalékkal es ennek nyomai meg is jelentek az épületeken. A meglévő repedések jelentősen
tágultak, illetve újabb erősen megnyílt repedések keletkeztek.
A tervezett süllyesztekek miatti többlet földkierneléssel járcli talajmelyites a csapadék káros
hatásainak további fokozódását vonná maga után, miközben tovább csökkenti a szomszédos
épületek fete a földtömeg megtámasztó hatását A süllyesztekek számára kiemelendő mélyebb
gödrökben a talajvíz állandó megjelenésére kell számítani, melyet vízzáré munkatér határolás
nélkül nem lehet eltávolítani. Erre pedig az épület süllyesztekeinek geometriai helyzete miatt
nincs mód. A vizziras nelküli talajvíz kiemelés a szomszédos alapok alóli talaj kimosódást
eredményezhet. Az elkészült es jelenleg állekony munkagödörnek, a siillyesztekek számára
tervezett további mélyítése mindezek miatt a jelenlegi állapotban súlyos kockázatot jelent a
szomszédos épületekre.
Az adott körülmények között a mdyltés kivitelezése tehát fokozottan veszélyes a szomszédos
épületekre, ezért műszakilag csak azt a megoldást tátjuk elfogadhatónak, ha a süllyesztékek nein
készülnek el, S nem készül további talajrnelyiteS az épületen.
Ezzel párhuzamosan a felszín vizektöl törtene megvédése az. amivel az esetleges további
károsodásokat mérsékelni lehet Ezzel együtt nein zárható ki, hegy szükséges lesz karmegelözo
erositesek beepitéste a szomszédos épületek falszerkezetein, ha ezen intézkedések ellenére is
fokozódnak a károsedások. Ennek érdekében a szomszédos épületek telügyetetet, ellenőrzését
rendszeresen el kell végezni.
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statikus tervező

3. melléklet

n
R1.10.21PES1 FÖVÄRIIS
XERill.T.T

ASP20

OE!,1

!RAI 'MU

VÁRoseeirrsze-relRonA

iiitsEEVÁROS7
PoLeÄreirsitin HIVATAI:

Iktatószám: 26-91,T2020
ügyintézii: Csulor Ágnes
Telcfon: 45-92-526
muU csntorteozsefvarositu
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Tättv: Budapest VIII. kerület. Horvath Mihaly ter IS. száraU (hrsz: 35192) ingatlan
beepate-sc

TIsztelt

Saruet Asaf:

A Horvath Mildly tér IS. 82ätIdi (hrsz: 351925 ingatlanon tervezett többiakásos társashaz
ügyében a 2020. (ebruár 3-al keltezésű levelét ás mellékleteit megkaptuk. A statikei
aillásfoglalás alapján a szomszédos épületek allekonyságának megörzése érdekében egyetértek
kicsö 24 darab parkoló pénzbeli megváltásával.
Hádapest, 2020. február 17.
üdvözlettel
Min .(iyöngpe
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5. melléklet
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet I. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 l. évi
CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (Xl. 06.) önkormányzati rendelet 31. § (1)
bekezdésén
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- es
hatáskörét gyakorolva ...../2020. (IV. 16.) számú határozatot hozom:
Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy hozzájárulok — a Józsefváros területén az
építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján — hogy a Horvath Mihaly tér Kft. (székhely:
1204 Budapest, Mártírok útja 290., cégjegyzékszám: 01 09 273357, adószám: 25406836-243.) a Budapest VIII. kerület, Horvath Mihaly tér 15. (helyrajzi szám: 35192) szám alatt
tervezett épületek megépítéséhez kapcsolódó 24 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét
pénzbeli megváltással teljesítse 2.500.000,- Ft/parkolóhely díjért.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Határidő: I. pent esetében: 2020. április 16., 2. pont esetében: 2020. május 15.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály
Határidő: 2020. április 16.
Budapest, 2020. április 16.
Pikó Andras
polgármester
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