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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal 
felülépített ingatlanokkal kapcsolatos intézkedésekre 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon (közterületeken is) felépített önkormányzati, 
illetve magántulajdonú gépkocsitárolók, garázsok és telkeik egy része az elmúlt években 
értékesítésre került. 

Az önkormányzati tulajdonban maradó garázsos ingatlanok megvételére számos további 
kérelem érkezett, de az érintett területek városrendezési szempontból tisztázatlan helyzete, 
egyes felépítmények rossz műszaki állapota, és a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt e 
területek értékesítésében nem születtek döntések. Jelenleg nagyságrendileg mintegy 70 
ingatlan található az önkormányzat területén, melyeken eltérő számú garázs található. 

Az Önkormányzat további intézkedéseinek megalapozásához elkészült a "Budapest Főváros 
X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok 
nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és 
köztekedési összefüggések szerint kidolgozott koncepeionális javaslata" című tanulmányterv. 

Ennek keretein belül az egyes garázsos ingatlanok hasznosítására tett javaslattétel a következő 
szempontok alapján történt: 

- Az önkormányzat adatszolgáltatásának pontosítása helyszíni bejárás során, a 
nyilvántartásának aktualizálása. 

- Ingatlanonkénti vizsgálat (földhivatali térkép, Fővárosi Szabályozási Kerettervszerinti 
hatályos keretövezeti besorolást, a hatályos Kerületi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv vizsgálata, jellemző területhasználat bemutatása, beépítettség, 
műszaki állapotfelvétel szemrevételezés alapján, a jogi állapot bemutatása földhivatali 
adatok alapján). 

- Városrendezési szempontú vizsgálat, a kialakult állapot, valamint a hatályos Kerületi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv összhangjának elemzése, a vonatkozó 
magasabb szintű településrendezési tervek és előírások érvényesülésének vizsgálata. 

- A városrendezési és köztekedési összefüggések feltárása, a terület közúti hálózati 
kapcsolatai, közvetlen megközelítése, parkolási helyzet elemzése. 



A tanulmányterv helyzetértékelése és összefoglaló megállapításai alapján az önkormányzati 
tulajdonban lévő garázzsal felülépített ingatlanok - tervezett hasznosításuk szerint - az alábbi 
csoportokba sorolhatók: 

I. Értékesítésre javasolt ingatlanok 

Számos ingatlan esetében az önkormányzat tulajdoni hányada csekély, mind a lakásokat és 
egyéb helyiségeket, mind pedig a garázsokat tekintve többségük magántulajdonban van. Így 
ezen ingatlanok esetében javasolt az önkormányzati tulajdonú garázsok értékesítése (az 
ingatlanban lévő egyéb önkormányzati tulajdonú albetétekkel együtt). 

II. További vizsgálatot, vagy külön intézkedést igénylő ingatlanok (addig bérbe 
adható) 

Több ingatlan esetén javasolható a hatályos KSZT-k felülvizsgálata, vagy újak készítése a 
telekviszonyok rendezésére, valamint részletes előírások meghatározása a garázsok ingatlanon 
belüli elhelyezésére és kialakítására. Több ingatlan esetében jellemzően a környező 

lakótelepek parkolási problémáját enyhítik a meglévő garázsok, így az azokról szóló döntés 
megalapozásához további vizsgálat szükséges új garázsok építése, illetve felszíni 
parkolóhelyek, parkolólemezek létesítése lehetőségének feltárása érdekében. 

E csoportba sorolhatók azok az ingatlanok is, amelyek jogi helyzetének tisztázása szükséges 
jogász bevonásával, valamint telekalakítási eljárást kell lefolytatni a lehetséges értékesítést 
megelőzően. 

III. A meglévő állapot szerint megmaradó, távlatban is bérlésre javasolt ingatlanok 

Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ingatlanok, amelyek különösebb városrendezési 
intézkedést nem igényelnek, a garázsok a meglévő állapot szerint fennmaradhatnak, továbbra 
is bérbe adhatók, azonban fejlesztésük, újabbak építése nem lehetséges. Javasolt városképi 
szempontból a garázsok állagmegőrzése, javítása, valamint egyes terülteken az épületek és 
garázsajtók egységesítése, azonos színezése. 

IV. Távlatban más célú fejlesztésre javasolt ingatlanok (fejlesztésig bérbe adható) 

Számos ingatlan esetében a telek adottságait és a városképi szempontokat figyelembe véve 
javasolt agarázsok elbontása, az ingatlan funkcióváltása, ingatlanfejlesztésbe való bevonása, 
mivel ezek a területek lakó-, intézményi és munkahelyi területként jobban hasznosíthatók. 
Ennek időpontja azonban változó lehet - rövid vagy hosszabb távon -, az igények és az 
esetleg szükséges gépjárműférőhely-pótlások fiiggvényében. A fejlesztés előkészítéséig ezek a 
garázsok továbbra is bérbe adhatók, de nem értékesíthetők. 

V. Hosszabb távon intenzívebb gépjármű elhelyezésre javasolt ingatlanok (addig 
bérbe adható) 

A kerületben a vizsgált ingatlanok közül néhány terület alkalmas lenne nagyobb 
befogadóképességű gépjárműtároló vagy garázsépület (mélygarázs, parkolóház vagy 
parkolólemez) létesítésére, melyek városképi szempontból kedvezőbb látványt nyújtanának a 
jelenlegi állapotnál, és javítanák a környező területek parkolási helyzetét Természetesen a 
fejlesztés előkészítéséig a meglévő garázsok bérbe adhatók, de nem értékesíthetők. 



Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített 
ingatlanokkal kapcsolatos intézkedéseket az l. mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja, egyúttal felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az értékesíthető 
ingatlanokra vonatkozó értékbecslések elkészíttetésére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. május 30. 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő, 
garázzsal felülépített ingatlanok közül a további vizsgálatot vagy külön intézkedést 
igénylő ingatlanok hasznosításának előkészítésére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 06. 

Törvényességi szempontból látta: 

6ó Krisztián 
jegyző 

2012. május 30. 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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Melléklet: Az önkormányzati tulajdonban lévő garázzsal felülépített ingatlanok tervezett 
hasznosításuk szerinti csoportosítása 
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l. melléklet 




