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ELOTERJESZTES

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 11. 11-i ůiléséľe

Tárgyz Tulajdonostársi hozzájáľulás Budapest VIII. keľ. Ganz Tömb,248. sz. épület ,,25-łis''
kisáľuház építésigazgatási elj árásához.

Előterjesztő: Sziĺcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztźiyvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szera szav azattóbb s é g szüksé ges'
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A kérelmezo a Grando Kereskedelmi Kft., a résztulajdonos onkormányzatunk tulajdonostársi
hozzźĘáru|źtsát kéri a Ganz tömb (Kőbányai tÍ 25.) teľĹiletén ta|źihatő 248. számű éptiletben ta|á|hatő

,,25-ös,, kisáruház fennmaradási és használatbavételi engeđély építésügyi e|járásához.

il. Indokolás

onkormányzatunk tulajdonostársi hozzźtjáru|ása, az engedély nélkül épített (emelt), és átépitett
épületek (felépítmények) fennmaradási- és használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges
(1. számú melléklet).

III. Tényállás
A 2 sz. melléklet szerinti épület a 2}07-ben jővähagyott Önkormányzati Rendezési Terv szerint
tömbfejlesztési területbe esik. A tertilet egységes ľendezése érdekében fennmaradásuk, valamint a
funkcionális működésük nem egyeztethető össze onkormrány zatunk érdekeivel.

rv. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön úgy, hogy a Grando Keľeskedelmi
Kft. kéľelmére, tulajdonostársi hozzájátru|ását ne adja meg' a Budapest VIII. keľi'ilet Ganz tömb
(Kőbányai tÍ 25.) teľĺiletén ta|źiható f48. számű épiilet ,,25-ös'' kisáruhaz fennmaradási és
haszĺáIatbavételiengedélyépítésiigyie|járásźthoz.

vł. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

Önkormányzatunk tulajdonostĺársi elutasító döntésében érvényesül a hatályos Rendezési Terv szerinti
településrendezés elvek szerinti építések megkovetelése, valamint az engedé|y nélkül épített (emelt),
és átépitett épületek (felépítmények) fennmaradási- és használatbavételi engedélyének
megakadályoztsa.

A döntésnek nincs pénzügyi hatása'

vI. JogszabáIyiktirnyezetismeľtetése



Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szőIő 6612012. (xII.l3.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés b) pontja, ami a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dontését lehetővé teszi.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság rigy dönt, hogy a kérelmező Grando Keľeskedelmi Kft.
kérelmére, a résztulajdonos onkormáĺyzaink tulajdonostársi hozzáłjáľulását nem adja meg a

Budapest MII. kerület Ganz tömb (Kőbányai tlt 25.) területén található f48. szźtmű épületben a 
',f5.

<is'' kisáľuház fennmaradási és haszná'|atbavéte|i engedély építésĺ'igyi e|járásźhoz.

IJgyiratszźlm: I6-I4f5/2013
Kéľelmező: GrandoKereskedelmiKft.
Helyszínek:
o Budapest VIII. kerület Ganz tömb telek (hľsz. 3859913) teľületén ta|á|hatő 248. szźmű épi|et ,,25-

ös ,, kisáruház (felépítmény).
Tátgy: Tulajdonostźtrsihozzájátulás Budapest VIII. keľ. Ganz Tömb, f48. sz. épület ,,25-ös,,

ki sáruház épitésigazgatás i elj áľásához.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. november l1.

A döntés végľehajtasát végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára (megfelelő a|áhűzandő|):

indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. november 04.
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Szűcs Tamás

ĺjgyosztźilyvezető
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YaryongazdáIkodási
BuĺIapesŕVI[.,
Baross ufca 63-67.
1082

Levelijnk szárna/jete: Ügyĺnterő: ShenZhangFeng BudapesĹ 20!3. f€bruáÍ 12.

Tárgy: ,ÉpíÉsi+azgatź*lí 
etjáráshoz sziikséges Tulajđonostírsi HonájánilôNyílatkozat iranti kére-

lem'

l jj , I l,ł ̂
 sĺ. ĺ'1 qłĺĽ |aj-

GRANT}O
Jĺízs ef váľosi Önkoľmányzą.-t'
Polgáľmesteľi Hĺvatal i.

Kereskedelmí Kft
Telepheĺy H.ío87 Budapest, *o.."ř_
Ĺeyécím:. H.Í0s7 Bqdapest. Kőbányai út 25.

Tisztelt Cím!
Álulírott Shen Zhang Feng' rnint a GRA]'iDo KereskeđelmjX'ft. (1087 Budapest, Kĺĺbányai rit 25.)
ügyvezetĺ|'ie kerem, hogy a38599l3 hęlwa:ipi szaĺnon szereplő természetben i08z nuaapäsq rou-
nyai út 25. siztm ďatt talaĺható-248-as számú épiiJetben a 25-ös kisáruhaz építésigazgaiasĺ e5łas-
hoz Śzükséges TuląjdonostársiHozzäisilr|6 Nyilatkoząto1 kiadni szrveskeđjenek a męllékelt ten'ao-
kumentáció ďapjan.

A Tulajdonostarsi Honá,járu!ćl nyilatkozat beszelzését a Budapest Fővaľos VI].. ker. Erzsé-
betviíľos onkoľmán}zat Képviselő-tctĺilotének Polgármestęľi Hivatal N{iiszaki koda
w 5f513naQNIĺ. tigyiratszámú hiánypótlasi felhívĺásában írta ető.

Fetadó: €RÁNDo Kft. F|.í087 sudapest, Kőbányai út 25.

cĺmrett: T'

Egytitbnűkt'đéstikben bízva

Köszönetiel:

Mellék|et: 1 pl. kompleĺt tervdokumentáció

Bankszámla: KDB Bilk zÍt' í3513203-ĺ32020í0.0000ó391 Ügyiezetö.igazgató: 5hen Zhang F€ng Adóigazgatásĺ szám : 1475386ilz-4f
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