A 28/2005. (VII. 15.) rendelet alapján benyújtandó kérelem
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
1239 Budapest
Grassalkovich út 162.

3.000 Ft
illetékbélyeg helye

parkolóhely-építési kötelezettség megváltásának engedélyezése iránti
K É R E L E M
Gazdasági társaságok esetében:
Igénylő neve: …………………………………………………….Telefon: ……………………………………
Cím/székhely: …………………………………………………………………………………………………...
Cégjegyzékszáma: …………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ……………………………….
Aláírásra jogosult: ………………………………………………………………………………………………
Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:
Igénylő neve: ……………………………………………………. Telefon: …………………………………...
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………...
Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ………………………………
Vállalkozói igazolvány száma/szig.szám: ………………………………………………………………………
A létesítés (építkezés, rendeltetési mód változtatás) tervezett helyszíne: …………………..……..…….…
Bp. XXIII. ker.……………………………….…………/utca/út/ ………………házszám ………ajtó……..
(…………………………hrsz)………………………………………………………….………………………
Az építési kérelemmel érintett ügyirat száma:……………VIII-………………………………………….…
A telken kívül létesítendő parkolóhelyek száma:……………………………………………..……….…….
A rendelet 1. sz. melléklete szerint ………….. zóna ……..…… ssz./ ……………………………….. rendelet
alapján lett megállapítva.
A kérelmező tudomásul veszi, hogy




Jelen kérelem alapján induló eljárás kizárólag annak vizsgálatára irányul, hogy a telken kívüli parkolóhelyet –
az OTÉK, a BVKSZ és a parkolás biztosításának módjáról és annak megváltásáról szóló 28/2005. (VII. 15.)
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerinti helyen – pénzbeni megváltás esetén az Önkormányzat
biztosítani tudja vagy sem. A kérelem engedélyezése nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb hatósági
engedélyek (építési, rendeltetési mód változtatási, használatbavételi engedély) beszerzése alól;
A parkolóhely-építési kötelezettség pénzbeni megváltásának engedélyezése esetén a kérelmező (építtető) az
Önkormányzattal a Rendelet szerinti tartalommal megállapodást köt, melynek 1 példányát, az építési,
rendeltetési mód változtatási, fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolni kell.

Budapest, 20 ……………hó……napján
……………………………………
kérelmező aláírása
A telken belül létesítendő és a jelen kérelemmel igényelt parkolóhely(ek) együtt, megfelelnek az érintett
építési engedélyhez előírt parkoló számmal.
Budapest, 20 ……………hó……napján
…..…...……………………………
építési osztály területi
előadójának aláírása
Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja!

A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia:

1. Az építtető azonosításához szükséges okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) egyszerű
másolatát;
2. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolatát;
3.

1 pld. helyszínrajzot (M=1:1000 vagy M=1:2000 méretarányban) a tervezett beruházási helyszín
feltüntetésével;

4. 3.000 Ft értékű illetékbélyeget.

