
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y ag1ĺongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály

rĺ
V L{-

|. :.......\ í.. sz. napirend

ELoTERJEsZTÉs
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Táľgy: Tulajdonostársi hozzíjáľulás, a Ganz tömb (Kőbányai rńt 25.) teľůiletén tallá.Jhatő 233
sz. épü|et fennmaľadási és használatbavételi engedély építésiigyi eljáľásához.

Előteľjesĺő: Sziĺcs Tamás Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ó
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Tisztelt Y árosgazdállkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság!

L Előzmények
A kéľelmező a Grandiózus Tér lngatlanfejlesztő és Keľeskedelmi Kft., a ľészľulajdonos onkormányzat
tulajdonostársi hozzźĘárulását kéri a Ganz tömb (Kőbányai út 25.) terĺiletén található 233. számű
épületfennmaradási és használatbavételi engedély építésügyi e|járźsához,

II. Indokolás
Az onkormźnyzat tulajdonostáľsi hozzájátu|ása, az engedély nélkül épített (emelt), és átépített
épületek (felépítmények) fennmaradásĹ és haszná|atbavételi engedélyének megszerzéséhez sztikséges
(1. számű melléklet).

ilI. Tényállás
A 2 sz. melléklet szeľinti épület a f}}7-benjóváhagyott onkormányzati Rendezési Terv szerint
tömbfejlesztési teľületbe esik. A terĹilet egységes rendezése éľdekében fennmaradásuk, valamint a
funkcionális működésük nem egyeztethető össze az Onkormányzat érdekeivel.

Iv. Jogszabályĺkiĺľnyezetismeľtetése
Budapest Józsefráľosi Önkormányzat vagyonáról és a vagJon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáró|
szóló 66/20If. (X[.13.) önkormźnyzati rende|et |7. $ (1) bekezdés b) pontja, ami a
Yánosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

v. Dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Javasoljuk, hogy Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön úgy, hogy a Grandiózus Tér
Ingatlanfejlesztő és Kereskedelmi Kft. kéľelmére, fulajdonostráľsi hozzájźľulását ne adja meg, a
Budapest VIII. kertilet Ganz tömb (Kőbányai út 25.) területén ta|á|hatő 233. számtl
épületfennmaľadási és használatbavéte|i engedély építésügyi eljárásához.

vI. A dtintés célja' pénzügyi hatása
Az onkormźnyzat tulajdonostársi elutasító döntésében érvényesül, a hatályos Rendezési Terv szerinti
településrendezés elvek szeľinti építések megkclvetelése, valamint engedély nélktil épített (emelt), és
átépitett épületek (felépítmények) fennmaradásĹ és használatbavételi engedélyének megakadá|yozása.

A döntésnek nincs pénzügyi hatása.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.



Határozati javaslat

A Yétrosgazdźtlkodási és Pénzijgyi Bizottság úgy dcint, hogy a kérelmező Grandiózus Tér
Ingatlanfejlesztő és Keľeskedelmi Kft. kérelmére, arészt:lllajdonos onkormányzatlnktulajdonostáľsi
bozzájá'rúálsát nem adja meg a Budapest VIII. keľület Ganz tömb (Kőbányai tÍ 25.) terĺ'iletén
ta|źihatő 233. szttmű épületfennmaradási és használatbavételi engedély építésügyi e|jźrásához.

Ügyiratszám: 16-99612013
Kéľelmező: Grandiózus Tér lngatlanfejlesztő és Keľeskedelmi Kft.
Helyszínek:
o Budapest VIII. kerület Ganz tömb telek (hľsz. 38599/3) területén ta|á|hatő f33' számű épület

(felépítmény).

Tárgy: Tulajdonostźlrsihozzájźlrulás, a Ganz tömb (Kőbányai ftf5,) teriiletén ta|á|hatő f33
sz. épület fennmaradási és használatbavételi engedély építésügyi e|jźtrźsźlhoz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 16.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataaközzététel módjára (megfelelő a|źthtnandő!):
indokolt hirdetótáblán

Budapest, 2013. szeptember 9.

honlapon

đ
Szűcs Tamás

ügyosztályvezető

rÉszÍrprrp: VecyotĺcAZDÁLKoDAsl És ÜzpvĺELTETÉSI ÜcyoszrÁry LÉrBsÍľvĺÉNYÜZEMELTETÉsI
IRooĺ'

LpÍRra: MľĺorLÁszli
PÉľzÜoyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS: qLJ-\

AVÁRoSGAZDÁLKoD

ALJEGYZO



4 "*, *-{ĺ- Lĺ.ł

f013 "!ÚN l t
.'.'-..6.qł'..-,ľ

FeĹadó:

Ciroett: I-evétcím: H-1087 Budapest, Gotgota út 6.

TeleÍon: +3ó 30 932 25 26

Telefil: +36 1 477 23 ff
e.maĺl: íeteevhuí.f€lix@qmaĺt.com

xD05zó@qmąi|..com

qrandiozuskÍt@{m al:|'. cm

LevetÜnk száma/jele: Ügyintező: Ji Xiao Yun Budapest' 2013. április 18

Tárgv: Epítésigazgatási eljáráshoz szíĺkséges TulajdonostĺĺrsiHozzźtjźĺru|ő Nýlatkozat iranti kéľe.
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Tisztelt Cím!
Aiuiíľott Ji Xiao Yuĺq mint a Grandiózlus Tér Ingatlanfejles:ĺtő és Kereskedelmi Kft. (1089 Buda;
pest, Golgota út 6.) iigyvezetője kéĺem, hogy a 3859913 helyrajzi száĺnon szereplő tergrészetben
1087 Budapest' Kőbĺányai ít25. szźrrĺa|att tďáJható 233-as qzámú éprilet építésigazgatlási eljáráshoz
szfüséges TulajdonostáĺsiHozzájćruló Nyilatkozatot kiadni szíveskedjenek a' mellékęlt tervdoku-
mentáció ďapjátl

ATulajdonosüáĺsi Hozzíjáruló nyilatkozat beszerzés,źt a Budapest Főváros IX.' keľ. Ferencvá-
ros onkormányzat Képviselő-tesĺiletének Polgár.mesteri Hivatď Mťrszaki koda
KP /3409/2013/VIII' ügryiraĹszámĺr hianypótlási felhívásában íĺa elő.

Egyĺittntikiĺdésfüben bízva

Mellékleil l pl. komplett terv'đokumentació

BénkgámĹa: Raifŕeisen Bank Rt. 12030004.01,ĺ05260.00Í00004 Ügyveeiő igafgató: Ji xiao Yun Ádóigazgatasi szám':1453?89Ą.7-42

Grandĺózus Téľ
Ineatlanfeilesztő és Keľeskedelmi Kft

Grandiózus Tér Kíl. H-1089 Budapest, Gotgotą út 6. TeleĐhely: H.1089 Budap6t, Go(gďa út ó.

T.
Jóas efvárosÍ Ö nkoľmányzat
Po|gámesteri Hivatal
Yarypngazd álkođási ÜryosztáIy
BuđąpestYfiI.,
Baľoss utca ó3{7.
1082
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