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Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuráros onkoľmányzat Képviselő.testiiletének
YźrosgazÄát|kodási és Pénziigyi Bizottsźrya Ą ĺĺ ĺl

4' ŕ| /
KisfaluKft. t4 - |/Ž.:",.napirendi pont

ELoTERJEszTÉs ędí
a Y fu osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäg 20 1 3. októb er 21..i iilésére

Tźrgy: Javaslat hét épĺiletben végzendő kéményfelújítrás vállalkozÁsiszerzodésének megkötésére.

Előterjesztő:
Készítette:

Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Zsidi Lajos irodavezető

A napiľendet nyilvános ülésen lehet Łáľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egĺszeru szav azattöbbség sztikséges.
Melléklet: ajźnlatté|i felhívás, Osszegzés az ajánlatok e|birźůě'sárő|, vźi|a|kozási szerződés, Főkétĺisz és
hatóságiiigyiratotköltségvetéskiírĺás,áraján|at.

Tisztelt Váľosgazdá|kod :ísi és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények
A Képviselő-testiilet a 20|2. évi költségvetésében biztosított maradvránykeret terhére 2.5Io.I35,- FT+41ł4
összegben _ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1502/2013. (KI.12.) száműhatáĺozata a|apján _
f013. február hónapban hét épületľe vonatkozóan készült kéményfelújítas. A Kisfalu Kft.-nél rendelkezésre
álló FOKETUSZ Kft.-tő| érkezettügyiľatok a|apjźntovábbi kémények felújítłĺsa szükséges.

il. A beteľjesztés indoka
A rendelkezésre á|ló r.orÉľusz Kft. ügyiratok jellemzően életveszélyes állapotú, dugulg béleletlen
kéményjráĺatokat, romos kéménýesteke! kedvezőtlen kitorkolási magasságu kéményeket jeleznet melyeken
gźzuzemii frĺtőkészülékek ĺizemelnek. A FoKÉrĺisz Kft. ügyirataira tĺjbb esetben hatósági eljárás is indult.
A je|zett pľoblémát hiányosságok megszüntetése érdekében sziikséges a döntéshozatal.

ilI. TényállĺĹsi adatok
A Kisfalu Kft. a ľÓrÉľÜsz Kft. ťrgyelmeztetőjelezései a|apjáakozbeszerzési étékhatĺáľt el nem érő
beszerzési eljĺárĺást in{Ított az alá.ŕlbi épületek kéményeinek felújítása tźngyában. Abeszprzési eljárás becsiilt
éľtéke 12 millió Ft+ AFA.

ingatlan lakás

I Diőszegiu.22. épiilet + I. e. 33; + fszt. 1

f. Kisfaludv u. 5. fszt.f .

3. Koszorir u. 4-6. fsz. l
4. Magdolna u.6/a. tr. em.5.
5. Népszínhrĺz u. l7. I. em.6.

6. Szĺzađos út 3-13.
1.ép. l.|akás-1db kémény

1 4.ép.26.|akás-3 db kémény
| 6.ép.f7 .lakás- 2 db kémény

7. Vaidahunyad u. 11 épület
8. Vajdahunyad u. 11 I. em. 13.
9. Vajdahunyadu. ll fszt.Ilb.

A Kisfalu Kft. Míĺszaki hodája 2013. szeptember 20.ĺán
kéményfelújítrásban tapasztalatta| rendelkező cégektól
megsziintetésére.

ajźnlattéteLifelhívást
a FoKÉTÜSZ Kft.

ktildött (1. sz. melléklet) a
á|ta| je|zett hiányosságok



A felkérés indokai: a Kisfalu Kft. a gazdasáęi szereplők tevékenységét refeľenciáj át részben ismeri, részben
internetentźĄékoződottésacégnyilvántartástellenőrizte.

Az ajźn|attételľe felkéľt gazdasígi szereplők az a|źlbbiak:

Aj ĺĺnlattételre felkért szerv ezet Megiegyzés

I Tető-Kémény Kft.. |072 Budapest, Rákóczi iú 40. 4.20.
f. EL-KEMENYSZOLG Kft. 1164 Budapest. Ostoros u.lla.
a
J. Ingatlanszo|sá|atSzo|sźlltató Kft. 1135 BudapesĹ Jász v 44.2. 15.
4. DAUB-BUB PLUSSZ Kft. 1141 Budapest. CserebosiáÍ ll.52.I/I. nem nw tott be aiánlatot

5. IMOTTOM Kft. 1118 Budapest. Somlai.68/b. nem nYu tott be aiźn|atot

Az ajáĺ|attételi felhívas 6. pontja szerint az aján|atokbírźiati szempontja vo|t: ,ljánlatkérő épületnemenként
bírál, ĺjsszevont, az osszes címre vonatkozó egletlen ajónlat nem adható! A legalacsonyabb összegű
ellenszolgdltatas. "

Ajánlattételi hatłíridőben 3 db ajźn|atérkezett. Az egyes címekre adott ajĺĺnlati árakat az előterjesztés 2. sz'
mellékletétképezo,,,osszegzés az ajźĺltatok e|bírźl|ásáről'' melléklet tarta|mazza.

Tekintette| a benýjtott ajanlatokra az EI.KEnffiNYsZoLG l(ft. nýjtotta be a legalacsonyabb összegű
ajáłn|atot az a|ábbiak szerint:

1 Diószec|u.22. Epĺilet + I. e. 33:fszt. 1 4371637 Ft+ AFA
f. Kisfaludv u. 5. fszt.2.|akás 37828I Ft+ AFA
3. Koszorú v 4-6. fsz.1. 633 686 Ft+ AFA
4. Masdolna u. 6/a II. em. 5. 426978 Ft+ AFA
5. Néoszínház u. 17. [. em. 6. lakás 776 729 Fr+ AFA

6. Százados út 3-13.
1. éo.1.lakás-ldb kéménv

2323 842 Ft+AFAI4.éo.26.|akás-3 db kéménv

|6.ép.27.|akás- 2 db kémény

7. Vaidahunvad u. 1l Épület f 010 667 Ft+ AFA

8. Vaidahunvad u. 11 I. em. 13.lakás 2743O9 Ft+ ÁFA
9. Vaidahunvad u. 1l Fszt. 1/b.lakás 274 309 Ft+ ÁFA

osszesen 71.470.438,. Ft + ÁFA

A munkálatok bonyolffia a Kisfalu Kft. bonyolítási dijaa nettó szám|aérték I0 %o-a + ÁFA, a Józsefuáľosi
onkoľmányzat és aKisfa|u Kft. között fennálló megb:ľ;ási szerződés 24.19. pontja a|apján.

Iv. Dłintéstartalmánakľészletesismeľtetése
A Bizottság a Képviselő-testiilettől átruháłott hatĺáskörében dönt a kozbeszerzési értékhaĺárt el nem érő
beszerzési e|jźrás nyertes ajátn|attevőjérő|, abeérkezett ajánlatok és az aján|attételi felhívásban meghatźrozoít
étékelés a|apjźn.
A Bizottság dönt a kivitelezes bonyolítlása sorián a Kisfalu I{ft. díjazźsáró|.

v. A diintés célja' pénztigyi hatĺĺsa
A kivitelezés elvégzésével a bérlakások kéményhasználata biztosítottĺí és biĺonságossá válik, az
Önkormányz at ált|agmegővási feladatának tesz e|eget.
A kivitelezés költségeinek _ 1|.470.438,- Ft + Afa . és a bonyolítrási díjnak I.I47.044,- Ft + Afa - fedezete -
összesen 16.617 .482,- Ft - a 2013. évi költségvetésben a 11602 címen a kéménykaľbantartĺĺs e|olĺźnyzat.



vI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése
A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatźtról szóló f5lf0I3. N .f7 .) önkoľmányzati
rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alponda szerint a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
közbeszerzési ügyekben az e|jźaźts megindíüísáról, eredmény megállapítĺástrő|, beszerzési ügyekben az
eredmény megállapíLásáról

A fentieknek megfelelően kérem ahatÁrozati javaslat elfogađását.

Határozatljavas|at

A Városgazdá|kodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy diint' hogy

l. a Budapest, VIII. kerületben kéményfelújítísok tźrgsrű,kózbeszerzési értékhatárt el nem érőbeszerzési
eljárrásban a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgáltatíst tarta|maző érvényes ajránlatot- az a|ábbi tźLblźLzat
szerinti ingatlanok vonatkozásában - az EL-KÉI\,ĺENYSZOLG Kft. (székhe|y: 1164 Budapest, ostoros u.
tla., cégsegyzékszźlm: 01 09 260468, adószám: 1 08 1 81 83-2 -42) tette, ajźnlrati áľ összesen I| .470.438,. Ft
+ AFA összegben, ezértaz eljárás nyertes ajránlattevője.

Cím aiánlatiźr
I Diószesi S.u.2f, Eotilet + I. e. 33: fszt. I 4371 637 Ft+ AFA
2. Kisfaludi u. 5. fszt.2. lakás 378f81Ft+ AFA
3. Koszorú u.4-6. fsz. I 633 686 Fr+ AFA
4. Masdolna u. 6/a II. em. 5. 426978 Ft+ ÁFA
5. Néoszínhiíz u. 17. I. em. 6.lakás 776729 Ft+ AFA

6. Szazados út 3-13.
l.éo. 1.lakás-ldb kéménv

2323 842 Ft+ AFA| 4.ép.26.|akás-3 db kémény

|6.ép.27.|akás- 2 db kémény
7. Vaidahunvad u. 1l Épti1et 2 0r0 667 Ft+ AFA

8. Vaidahunvad u. 11 I. em. 13. lakás 274 309 Ft+ AFA
9. Vaidahunvad u. 11 Fszt. 1/b. lakás 274 309 Fr+ AFA

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft. üg5rvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. október 21.

2. a hatźrozat 1. pontja alapján felkéľi a Kisfalu Kft-t, hory az onkormányzat nevében a munkáltok
elvégzésére az előterjesztés 3. számű mellékletét képező vállalkozási szerződést kösse meg, a2013. évi
költségvetésben a 1 1602 címen kéménykarbantarhás e|őirányzatterhére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatĺĺridő : a v á|Iakozási szeruő dés a|álr ásának hat^ĺľidej e 20 l 3 . október 2 8.

3. a kivitelezés bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó szÁm|aérték I\o/o-a + ÁFA, |.|47 .044,. Ft
+ AFA a20I3. évi kĺiltségvetésben a |1602 címen kéménykaľbantartás e|őiálnyzatterhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáidó: 2013. o|<tőber 21.

A döntés végrehajtrásźúvégzó szprvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő d<jntések esetén javas|ata aközzététel módjára: honlapon

Budapest,20l3. októbeľ 17. 
k
Kovács ottó

ijgyvezető igazgatő
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t. łl.. tnątť((cŁ

łĺÁNrłľľÉľBu ľ nrľĺÍvÁs
A Kisfďu Józsefuaľosi Vagyongazdjátkodó Kft. a Józsefołĺrosi onkoľĺn ányzatnevében éľtélĺÍratar alatti
beszeľzesi eljárrásr indít a Budapest VIII. kęľiilet
szám alaui címeken kéményfelúj ítas tlírgyában'

ingatlan lakás

I Diószeghy S. u.22. Epület + L e. 33; fszt. t
2. Kisfaluoyu.5. fszt.2.lalđs
3. Koszoru u. 4-6. fsz.l
4. Magdolna u. 6/a II. em. 5.
5. Népszínházu. 17. I. em.6.lalds

ó. Százados |it 3-t3.
1.ép. 1.laklís- l đb kémény
| 4.ép.26 -|akás-3 db kémény
|6.ép.27.lakás- 2 db kéménv

Vajdahrmyad u. I I Épütet
L Vajdahunyad u. 1t I. em. 13.lakás
9. Vajdahunyad u. 1l Fszt. 1/b.lakás

1. Az ajánl*tkéľő neve, cĺme, ĺelefou., és telefaxszámai:
Budapest Főviĺľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat nevében eljáľó
Kísfalu Józsefu aľosi Vagyongazdálkodó Kft .

Címe: 1083 Budapes! Losonci u. 2.
Tęlefon: 06-1.333-ő:781, Telefax: 06-t- 334-0939, E.mďl: info@kisfaIujozsefuaros.hu

2. KapcsolattaľÚtí neve:
Zsidi Lajos
1084 Budapest' oľ u. 8.

TeVfa:ĺ: 06. 1 -3 14. 1 098l206,E.mai1: zsidij@kisfalujozsefuaľos.hu
3. A beszcľzós tár5ra:

A Felhívás szerintí címeken kén.rény f:elujítás végzése-
4. A teljcsítés helyszíne és műszaki adatok:

Budapest VIII. keľtilet

ingatlan lalqĺs
Kémények száma,
jeki|ése' hiba
iellese

ľorÉľusz tigyiľat srÁma

1
Diószegi S" u.22.

Eptilet

I- e- 33;
fszt. 1.

2 kéménycsopoľt
kítorkollrłsa
szélnyomĺĺs miatt
kedvezőtlen

300008s98/2013. 04. I 8.
firyelmeztető

f. Kisfaludy u. 5.
fszt.2. 1jłłľat dugult 3 0000883 8 firyelmezteüő

3. Koszoru 4-6. fsz.l. 1 jáľat kiĺľfö
kiéeetĹ tĺimüte|sÍl

300008841
20 l 3.09.04.fi syelmęzt€tő

4.
Magdolna u.6/a II. em.

5.
L jáEatdugu|t 30a08843ĺ2al3.07.29-

fisvelÍneztető

5. Népszínház u. l7. I. em.
6.

2 jĺáľaq kürtő
kiégett,
tiimiiĺtelen,
Mlelése sziikséses

| 45a08/201 1 .07. 1 8" Íirye|meztetó

L.



6. Százados ŕtt 3-13.

l.ép.1.l
alds
1db
kémény
|4.ép.f
6.lakäs
3db
kémény
|6.ép.2
7-lakás
fdb
kéménv

Gáziizemű ťa|azott
ktirtők bélelenđők,
taľtalék kémények
alsó tisztíĺása
biaosítandó

tf1 1 87 ĺfau.a9.27 . fi gyelem
felhívrás
63 67 /2012/2012.1 1.1 6. ikt. sz.
levéI

7.
Vajdahunyad u. 11.

ÉpiĺIet

3/4;713;10/3;lI/2
kéménycsopoľťok
romosatomLaóoző
kéményfej
5/6;9/4
kéménycsoport
á1lasromlott.

233549t2012.14.24.
12L510/2012. t0. 1 8 firyelmeztetők

8. Vajdahunyad u. I I

[. em.
13.
lalĺĺs

l jĺĺľat 233 5 47 l20 12.rc.24. fi ryelmeztető

s. Vajdahunyad u. l1
Fszt.
1lb.
lakłĺs

1 járat 233 5 4 6 ĺ20 1 2. | 0.24. ťlgy e|meztetłĺ

Sziĺkséges tovĺĺbbá a kéménykiiľtők (felső) ellenĺĺľzését és a jáľatok (alsó) ellenórzését bizĺosító
minósített elemek beépítése, illetve a megközelítést lehetővé tevő tetőelemek (tetőkibúvó, padláslétra'
tetőjráľda biztosítĺása" Az ďteľnątív megoldiások közĺ'l a kiiltségtakaľékos megoldas fogadható el. (P1.:
tetőjérda és kibúvó helyett, tlaaz előínĺs engedi padtastfi tisztítóidom)

5. FŁetési feltéfelek:
Megľenđelő a vĺĺllalkozóí diiat a teljesítés és a saímla benyujĺását kövętő 30 naptlĺri napon belĺil
átutalĺással kiegyenlíti a Vr{ĺlalkoző áÁtal megadot{ banksaámlaszátrLź!Ía. A számlabenyujüísrínak
fęltétele az e|věgzett muĺka megfeleiősségét igazoló porÉľÜsz Kft. tlllta| kiáltított
szakvélemény, vďaľrint a hatfuidóľe történő hibátlan teljesítés, anelyet a megrendelő miĺszaki
eĺlenőľe iguol.

6. kz ajálĺnliatok bÍnĺ|atĺ szempontjaĺ:
Az Ajánlatkérő éptilęÍcímęnként bírál, ĺisszevont, az ĺisszes círnĺe vorratkozó egyetlen Ąan|at
nem adható!

A legalacsonyabb ĺĺsszegii ellenszolgáttat.ĺs.
7. A hiánypótlĺňs lehetősége:

Ajántatkérő a teljes kČiľií hirĺnypótlĺás lehetőségét biztosítja.
8. Az ajrĺnlat nyelve:

magyar
9. Aján|attótelÍhąŕáľĺdő:

20t-3. s:aepżewb*r 2?, p,&rateľĺaźt*ł&t1 &ru
t0. Az łián|atok benyújtásának he|ye:

l084 Budapest oľ u. 8. Múszaki, Iĺrtémlényi és Köztertileti Iľoda
1l. kz ajt:n|atbenyrijtĺĺsának módja:

2.



Az ajźn|atokat zárt bontékban kell benyŕljtani, a bonteh.ła ľá kell íľni: ,,AJÁNĺ,AT kéméľy
felújításra.D A boľítékon egyéb felirat, bélyegző, feladó megielĺĺlése nem szeľepelhet.
Az ajánlatot 2 pélđánybał kéÍjiĺk benyujtani (egy eľedeti és egy másolaĐ. Az ajáĺrlathoz csatolni
kell:
- költségvetést (1. sz. melléklet)
- a megadott minta szerint személyes, céges ađatokkal kitöltött, a|áńrás néIkĺili

szerzőđćstęrvezetet, a cimę: VáJlalkozási szęrzodés (2. sz. melléklet)
- akitoltĺitt Beszallítói adatlapot (3. sz. melléklet)
- kitoltiitt ťelolvasó lapot (4. sz. melléklet)
Farĺon kiildött ajánlatot az Ajĺĺnlatkéĺő nem fogad el.
Ajĺínlatkéľő, kĹilön éĺesítés helyett ezúton hívja meg Ąanlattevőket a boĺítékbontasľa.
A benyújtott ajanlatokat targyalás nélkiil bínĺlja e|az Ąźnlatkéľő.

12. Ajántati kiĺtöttsĘ:
Az ajanlattste|i hatlĺľidő |eiártźLtőLszímított 5 ĺłap.

13. Annak meghaÍáľozása, hory ajánlattevő tehet -e többváltozatr'i ajánlatot:
AjánlattevőnemtehęttôbbvźůtozatÚajłĺnlatot.

t4. Annak megbatározásao hory az eljáľásban lehet e tátga|ní, vary a benyújtott a;ján|ato|<at
táľryalĺís nélkĺil bíľĺĺtják et:

Ą ánlatkéľő a benyrĺjtott aj ánlatokat tfu gyaLas nélkĺil bÍnílj a et.

1.5. Ajánlatok felbonÚásának he|ye es ideje:
1084 Budapest or u. 8. fsz. Sebestyénné SzfezákErika iľodrĺja
Ż8e3" suwpź*wfu*r Ż?" ęlőwtt'W ä&z&W &ra

1ó. TeljesíÍésihatáľidő:
Amunkat€rĺiletátaÄásátőlszámitva: 30. nap a kivitelezés befejezéséľe,45. nĺp ľ'ŐI(ĐTtĺSZ
Kft. szakvéIemény beszerzésre.

t7. Ervényteten az a!ánlatz
Ajánlattev.ő ajanlata érvénytelen, ha az nem felel meg az ajźnlati felhívásban megllatározott
követelményeknek'
Az eljránás kihirđetętt nyeľtesének visszalépése esetén a k<ivetkezĺĺ legkedvezőbb ajanlatot
benytljtó Ąantatlevővel szeľződik az AjĺĺďaÍkérő.
Ajłinlattevő af' ąffilat elkészítesévęl kapcsolatos további iĺfoľmációkért u, Ąĺĺnlatkéľő
képviselőj éhez, fordulhat.

18. Eryéb:
Ajánlattevő fenntaľtja annak jogáú, hogy eredměnytelenné nltvánítsa az e|jáľásto
amennyiben eg}'ik aján|aÚtevő sem *ett az aján|atkérő rendelkezéséľe áI|ó anyagĺ feđezet
mértékéľe tekintettel . megfelelő ajánlatoĹ

19. Az aián}atl felhÍvás megkĺilđós napja; 2Ü13. szeptember 20.

u ĺ*u,., ĺi,á.**ł ffi { jŁwx.,,sĺs xtĺ
Budapest,z}Ĺ3. szeptember2O. jťr

Józsefľáľosi onkoľrniänyzat nęvébsn
Kisfaĺu Józsefiĺiĺľos i Y agy ongazdáIkodó Kft

Kovács oťtĺó
tigyvezető igazgatő

3.

ą,ĺ tr
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osszegezés az aiánlatok elbÍtáIásátóI

1) Az ajánlatkétő neve és cÍme:

Kis falu Jóxefr,áros i Vagycngazdálkodó Kft (1082 Budapesą losonci u. 2.)

2) Aktizbeszenés tátgya és mennyisége:

Tárg,va: A Felhívás szcrinti címcken kémény feluj ítás végzése.

Mennyisége:

ingatlan lakás Kémén1rek sńrna, jelölése' hiba jellege

,| Diószegi S.u.22. Epilet *
I. e.33l Íszt. 1

2 kéménycsoporĺ kitorkollása szélnpmás
miatt lcedvezőt]en

2. Kisfaludyu- 5. fszt.2. ĺ jfuatdugult

3. Koszoru Ą6. fsz.1. 1' 1ánt hiľtó kiégett, tomörtelen

Á lvÍagdolna a. 6/ a. II. em.5. 1 jáľat dugult

5. Népszínhlízu. 17. I. em. 6.
2 jíĺtat, kürtő kiégett, tömöĺtelen, bélelése
szülséges

6. Százados út3-1'3.

1. ép.i.lalłís
1db kéméniĺ
14. ép.f6.|aká,s

3 db lĺómény
16. ép,27.|akas
2 db kéménv

Gázuzeníl falazott ktirtők bélelendők, taĺtalék
kémények alsó tisztítása biztos ítandó

Vajdahunyad u. 11.
4.
Łpület

3 / 4 ;7 / 3 ;I0 / 3 ;1 1 / 2 kéménycsoporcok
ľomos Ąomladozó kéményĺej
5/ 6;9/ 4 kéménycsoport áIlaEľomloĘ

8. Vaĺdahunpd u. 11 I. em' 13. ]akás I járat

9. Vaidahunrad u. 11 Fszt.1/b.Lakás 1' jánt

3) A uáIasztott elýtĺás faitĘa;

Íšőzbeszetzési éĺté]<haľárt,,el nem éľő beszeĺzési eljáľás

4) IIivatkozás az eljátást megindító, illetve meghitdető hirdetményre (felhívástĄ és
kőzz é té telénck/megkúIdés é nek napia :

Az Äjáĺnlattétełi felhívás Ąánlatevők részérc 2073. szrptember 20. napján kozvedentil meglriildésre
kerülq

5) Ercdméayes volbe az elj,átás:

Igen

6) A benyúýtott aiánlatok számą ftészajĺínlat-tétebi lehetőség esetén ńszenkćnt):

'\z a1ádattételi hatfuídő Le;1áttźĺghátom Ąánlat keruk benyujtźsra.

7) Az étvéayes aýínlatot tevők neve, címe, alkalĺnasságuk indokoIĺísa és aiánlatulrnak az
étékelési szempont - af ősszességében legelőnyősebb aiánlat kiuáIasztása €setén annak

tjai szerinti utahni eleme, elemei (részaiánlat-tételi lehetőség esetéÍI
tészenként):
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1. száĺľrű Ąán|at:

Á.jánlattevő: Tető.KéményKÍĺ. I)7ŁBtldapesą Rákóczi tlt 40, 4,2O.
Ajá"nŁatíáľ. nettó: !2.767483,-Ft+Áfa

1. Diószeshv S. u.2f. Epület + L e. 33: fszt. L. 4764042Ft
2. Kisfaludi u.5. fszt.2. |akás 428269 Ft

3. Koszorú u.4-6. fsz.1. 785 330 Ft

4. Magdolna u. 6/a lI. em. 5. 470 398 Ft
\ Nópszínház u. 17. I. em.6. ]akás 859 493 Ft

6. Százados úÍ' 3-].3.

1'ép. 1.lakás- 1db kéménv
2 599 134 FrL4.ép.26.|akás.3 db kéménv

I6.ép.27.lakáts. 2 db kéménv
n Vaidahunyad u. 11. Épütet f 245 fO3 Ft

8. Vaidahunvad u. 11. I. em. 13.lakás 307 807 Fr

9. Vai<lahunvad u. 11.. Fszt. 1/b' lakás 307 807 Ft

2. szá,műaján|at,
Aj'áĺiattevő: E1-Kémén)6zolg Kk,. 1t64 Budapesą Gtoros űt 1/a
ĺłján|atiát' nettó: n.470.438,- Ft*Áfa

3. számi aján|at:
,Ąiánlattevő ' Ingatlanszo|gá|atSznlgáItztő Kft. 1135 Budapesr, Jászu.44.2,
Ąánlatiár: neftó: 13.021.255'-FtiA{a

15.

1. Díószeghy S. u. ff' Erlĺilet + I. e. 33; fszt. 1. 437L637 Ft
f. Kisfďudi u.5. fszt. 2. lakás 378 281 Ft
3. Koszoľú u.4-6. tsz.Í. 633 686 Fr

4. Magdolna u. 6/a II. em.5. 426 978 Ft
5. Népszínház u. 17. I. em. 6.lakás 776729 Ft

6. Száaados tlt3-Í3,

1.ép. 1.lakás-1db kéménv
23f3 84f FtL4.ép.26.lakáts.3 db kéménv

t6.ép.27'lak6ts- 2 db kéménv
7. Vaidahunyad u. 11. Epület 2 010 667 Ft

8. Vaidahunyad u. 11. I. em. 13.lakás 274309 Ft
9. Vaidahunvad u. 1í. Fszt. 1/b' lalĺís 274 309 Ft

1. DÍószeghy S. u. 22. Éptilet + I. e. 33: fszĺ. ]-. 4 661 826 Ft
2. Kist'aludi u.5. fszt.2. |akás 435 437 Ft
J. Koszorú t 4-6. fsz.1.. 800 805 Ft
A Masdolna u.6/a Ii. em.5. 480 43ztt
5. Nópszínház u. 17. I. em.6.lakás 899 590 Ft

Z(t. Százados riÍ 3-13.

1.ép. 1.lakás. 1db kéménv
2 6/'6633 rtI4.ép.26.lakás-3 db kéménv

1,6 -ép.f7 .lakás. 2 db kéménv
7. Vaidahunyad u. 11. Epület 2 456 608 Ft

8. Vajdahunyad u. 11". I. em' 13' lakás 319 962 Ft
9. Vaidahunyad u. 11. Fszt' 1/b. lakás 319 962 Ft
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Az El-Kéménys'zolg Kft. (1164 Budapesą Ostoros űt1./a) a)ánlattevő az ajáĺlattét.elí felhívásbaa
tneghatatozott r'a1amenn.i,:i tattďmi és íoľmai kor'etelménynek, illetve pénzügyi és műszaki
alkalmasságrrak ĺnegfelel ő Eánlatot adott.

8) Eređményes ďiárás esetéÍr a nyefies aiánĹattevő ÍIeVe' címe, az ellenszolgáItaťás ősszege és
aiánlata kiwíIasztásáaak iadokai:

11.1) A legalacsonyabb összeg{í ellenszolgá}tatást tzttalmaző érvén;res ajínlarct az E|-
Kémén;nzołg Kft. (1164 Budapesq Ostoros út1/a) aján7attevő adta.

1t,2) Ellenszolgáltańs összege:7l.470.438,* Ft + f7% AÍa

Megajánlott áľ

Ajánlati ár:

t.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

nettó
nettó
nettó
nettó
nettó

4.371.63',1,- Ft
378.291,-Ft
633.686,- Fr
426.979,- Ft
776.729,-Ft

f.323.842,-Ft
2.014.667,-Ft

f74.309,- Ft
2743A9,-Ft

11.470.438,- Fr

+

+

+

+

+

+

'r
+

+

+

f7 ?oAEA
27 ToAFA
f7 voÁFA
f7 ?oAFA
2:l VoAPA
27 {zaeFĺ
27 ľzAFA
f7 ToAFA
21 %oAFA

f7 o/"^BA

nettó:
nettó:
nettó:
nettó:

łisszesen nettó:

9) Á.z tisszegezés elkészÍtésénekidőpontja: 2013. szeptembet 27.

Jeg'r,zőkönwet cisszeállította: 
i
i llĺľ.ł .// ĺ

Jt.,Ut,ą.1€4""ź-','.''í'./.
Sebestićnné Szleák E ľilĺa

személý és kozbeszerzési asszisztens

Ť-

łqd]ą



9. g. n'{(i(LŁ

Vállalkozási szeľződés
(szerződéses feltételek)

amely létrejött egyrésnő| a

Budapest Fővĺĺros VIII. kertilet Józsefuĺĺrosi onkormĺĺnyzat (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-
67., adószźtm: 15735715.2-42, torzsszám: 735715, statisztikai szátml. I57357I5-84II-32I.01,
bankszámlaszĺím: 14l00309-10fI3949-0I000006) képvisclctóbcn cljłíró Kisfalu Jtózsefváľosĺ
VagyongazdáIkodó Koľlátolt Fe|elősségíĺ Táľsaság (székhely: 1083 Budapes! Losonci u.2., adősz,ttm:
10857119-2-42, cégsegyzékszám: 01-09-265463, banksziámlaszám: VOLKSBANK: l4100309-
92110549-01000008, képviseli: Kovács ottó ügyvezető igazgatő), mint Megľende|ő,

másrészĺĺĺ| az

EL-IGn/ffiNYszoLG l(ft. (székhe|y: 1164 Budapes! Ostoros u.Ila.,cégjegyzékszźtm..0I09 260468,
adőszźtm: l08 18|883-2-42, szÍtm|aszáma: képviseli: Végh Attila tig1rvezető), mint
Vál|alkozó között az a|ábbi feltételekkel.

Előzmény

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő{estĺiletének Yárosgazdźtlkodási és
Pénzügyi Bizottsága a ........12013. (X.07.) sziműhatÁrozatźtban döntött, aľról, hogy aközbeszerzési
éĺté|<hatáĺt el nem érő - Budapes| VIII. keľületben 7 ngat|anvonatkozásában - kéményfelújítások tárg1rt,
beszerzési eljĺĺrrás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó.

Felek fentiekre tekintettel az a|ábbi szerződést kötik.

A' szeľződés táľrya

Megľendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Budapest VIII. kerület kózigazgatási területén az
a|źlbbi ingatlanokban kéményfelújítási munkák elv égzését:

ingatlan lakás

I Diőszesi.u.22. épü|et + I. e. 33; + fszt. 1

f. Kisfaludv u. 5. fszt.2.
3. Koszorú u.4-6. fsz.l.
4. Masdolna u.6la. lI. em.5.
5. Népszínhĺáz u. 17. I. em.6.

6. Százados |it 3-l3.
1.ép. 1.lakás- 1 db kémény

| 4.ép.26.|akas-3 db kémény
I6.ép.27.|akás- 2 db kéménv

7. Vaidahunyad u. 1l épĺilet
8. Vaidahunyad u. I I I. em. 13.

9. Vaidahunyad u. 11 fszt. 1/b.

A.szerződés taľtalma

1.) Amegjelöltmunka szabadźras,
Yá|Ia|kozőt elfogadott ajánlata a|apjtn, a szerződésszerű teljesítésééľt díj illeti meg, az atábbiak
szerint:

1 Diőszęsiu.22. Epület + I. e. 33: fszt. l 4 371 637 Ft+ AFA



2. u.5 fszt.2.|akás 378 28T Ft+ AFA
3. Koszorú a.4_6. fsz.l 633 686 Ft+AFA
4. Masdolna u. 6/a tr. em. 5. 426978 Ft+ ÁFA
5. Néoszínház u. 17. I. em.6.lakás 776729 Ft+ AFA

6. SzÁzados út 3-13.
1. éo.1.lakás-ldb kéménv

f 323 842 Ft+ AFA1 4.ép.26.|akás-3 db kémény

I6.ép.27.|akźts- 2 db kéménv
7. Vaidahunvad u. 11 Epület 2 010 667 Ft+ AFA

8. Vaidahunvad u. 11 I. em. 13.lakás 274 309 Ft+ AFA
9. Vaidahunvad u. 11 Fszt. 1/b.lakłás f74309 Ft+ AFA

osszesen: 11.470.000,- Ft + AFA, azaz tizenegymilliő négyszźrhetvenezer forint + adófizetési
kötelezettség napján érvényes áfa összege'

2') A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2013. október ......
Munkaterülettewezelt átadása: 2013. október .... (minden külĺin étesítes nélkül)

3.) A kivitelezés befejezési hatĺárideje:

a) a munkateľiĺlet átadĺĺstól számított 30. nap a kivitelezés befejezéséľeo

b) 45. nap FóKETtisZ Kft. megfe|előssĘet igazo|ószakvélemény beszeľzésľe.

4) A végsámla összegének áttutalźsźt Megrendelő a szźtm|a kézhezyéte|étől szímított 30 napon
beliil vállalja.

5.) A Megrendelő kapcsolattaľtójiínak neve: .... 1083 Bp. V[I., Őr u.8. Tel: 314-1098/
Yźů|akoző képviselőjének neve: Tel:

ó.) Felek I. osrtáýí minőségben állapodnak meg.

7.) Yá||akoző a teljesítésről szóban értesíti a Megrendelőg és kitíĺzik az źltadás-átvétel időpontját.

8.) KöZterület-hasznźúatihoruÁjáru|źs beszerzése aYái|a|koző fe|adatz.

9.) Az épitési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történit és azt aYáila|koző
köteles állandóan a munkahelyen taľtani.

10.) A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáľól Yáil|akoző köteles gondoskodni.

11.) A szĺmla benyujüásának feltétele az e|végzett munka megfelelősségét igazo|ő ľórÉľÜsz rn.
źÄta| kiźúllított szakvélemény, va|amint a hatÁrtdőre történő hibátlan teljesítés, amelyet a
megrendelő mÍĺszaki ellenőre igazo|.

I2.) Fizetés módja: átutalás, a szám|akézhezvéte|étő| szrámított 30 napon belül.
Megrendelő neve' címe: Józsefuárosi onkormányzat |082 Bp. Baľoss u. 63-67.
Szam|ázási cím: Kisfalu Józsefuĺáĺosi Yagyongazdálkodó Kft.1084 Bp. or u. 8.

13.) Vállalkozónak felróható késedelĺnes te|jesítés esetén Megrendelő kótbért szźtmit fel, meýnek
mértéke

végszámlánál: napi 50.000,- Ft

I4.) Ie|en szerződést Felek kizźrólagíľásban módosíthatják.

15.) A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes k<irű felelősséget váltal.

16.) A Vállalkozó kije|enti, hogy a nemzeti vagyonľól szőllő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (l)
bekezdés 1. pont b) alpontja a|apján át|áthatő szervezetnek minőstil. Yá||a|ja" hogy a szerzodés
tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely a|apjźn máľ nem
minősül át|áttható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt
váitozás miatt, vagy egyéb okból már nem minősü| át|źlthatő szervezetnet a Megľendelő a jelen
szerző dést azomalli hatźů|y a| felmondhatj a.



|7.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzódés mellékletét képező ,,Beszźů|itői adat|apban,,
feltiintetett adatokban beálló váItozásró| haladéktalanu| tá$ékoztatĺi köteles a Megbiző| eZ a
szźtm|akiťlzetésfeltétele.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzadés nem tarüa|naz aPo|gźni Töľvénykcinyv rendelkezéseit, a
Nemzeti vagyonról szóló tö,ľvényt, M eg;réb vonatkozó jogszabályokat valamint az álta|źnosan
elfogađott szakmai szokásokat kell iranyadónak venni.

Je|en szerződés készĺilt 3 oldalon, 6 egymássa| egyező példányban, melyet felek elolvastak, értelmeztek
és mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezothelybenhagyő|aglrtaka|á.

Budapest,2013. ...

Vállalkozó Megľendelő

Jogi szempontból ellenje Esĺ zem..

Rimán Edina
jegyző
nevében és me gb ízásźlb ó|

dr. Mészáľ Erika
a|jegyző

Fedezet: .... dátum: Budapest,2013.

Pénztigyileg ellenjegyzem:

Pĺáris Gyuláné
pénzngyiigyosztá|yvezetĺĺ
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BUDÁP'EST FovÁąos
Ko ÁŃYĺ.i'ivATALÁ.

V' Kgnureĺl ÉpĺrÉsÜcyl Es..t.EÖKSEGVĚDELMI HĺvATALA
ÉpÍĺÉsreluGveLpĺl osZTÁLY

Budäpest Főváros Kormányhivata|a V. Kerĺi!éÍi Építéstigyi és orölĺségvéde|ml Hivatí|a
(a .twanbial<ban Hivatal) hatáskörében e$árva a !áf.gyi ingatĺanra vonatkozi kÖzigazgatási hatosági

ügyben af atábbi táiékoztatást adom: :

Tisztett, Üg1ife|tink!

A kozi$äffiäšĺ-häfóŠägi ä]jáiásés siótgäĺtátás-áitään-oš śŻäTälýđľÔ1*SŻ-o1łÍZoÜtrVrcxt: törvélĺy
(iovábbiakban Ket.) 29'. .s (3} bekezdés a) pontjára. hlvatkozássa| a tár$y!' ĺig1łben ,érintett
íigyfe|eket tájékoztatom; hogy táľgyi ingatlanon |akóépÍi|et kéményeinek jókarbantaľtäsi

:Ĺigýében a tényá|lás.'.további..tisztázésa miatt hiv#|bĺÍt építésfelĺigyeleti hatóságĺ egaľĺst
!nĺ!ítok;

A'. l{ét. 29i, $ .(5} bekezdésébén fög|aĺtak.aĺa Pján tájéko.ztatom, hogy

tigyiľatszám: BP.5D/001J02551I2l2013
Ügyintéző: Jónás Zoltán
Telefon:' 0ô.í.485€9-87
E-mail:

Ügyfél neve: Kisfa|u Kft.

Ügyfét címe: 1084 Budapest, Őr u' 8'

Az ilgy tárgya: 
ĺ .

:

az ugy iktatásĺszáma:
az e6áras megindításának napja:

äi.ugyinté' 'łési hátáiidŐi .. . .

az ügyĺntézđ neve:
äz''uEEy.'el kapcsolätosan szemé|ýesén vagy
postai úlon az iratok, beadvánýokilé4dáśának
helye/címe; 

' .

.áz 
'rioľ1ntézo'.e 

eneuĺ"es.i.l]', 
. 

.

szemé|yes ilgyintézés:

í 056 Bud?pest, Váci u' 62.64' . ĺ 3il Bp. Pf. 234. . Te|efon: +36 (í ) 485-69-86 . Fax: +36 .(1)'235j1 703
'. E.ńai|: ébřtesfelÚoveĺet.oest@0Fkh.bÍkh:öov.hu 1 Honlap: www.korma4yhivatal.hu

ł.*ucrŔ---

Tárgyl Budapest V|ll.. keriilet, DiószeghyS u.
22. szám ałattĺ ińgatĺanon :meg|évŐ társasház
kéményeinek jókarbantańási ügye.
TájékoĄatás épÍtésfelíigyetéti hatósági
eliáras megind ításáról.

MeIlék|et:.
Hiv' szám: Fővárosĺ Kéményseprőipari Kft.
Vlll. ker. Kirendeltsěge 300008598 számú
figyelmeztetője

'Bp;, 'V|l|.. kerĺilet, DiószeghýS: ;.|!L, 22:; szám alattj
ĺngatlanon meg|év.ő. táľqaŠhäz.' .kélmépyeinek

Jót<aľbantartási ügye.

'B 
p.s. oĺoo ĺ ĺoi25 5 1 t 2] 20 1 3

2013. június 11.

90 nap
Jónás Zoltán
BFKH V. Kerti|eti Építĺéśĺigyi és oľökségvédelmi
Hivatata (Hivatal)
Í.056 Budapest V. keŕĺi|et; 'Vác!,',u' 

62=64. stám
fildszint, 1Sos számú iroda
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A Ket' 33' s (3) bekezdése értelmébel 
"1-,ig^y-in.ézési 

határidÍ:i::* számĺt be:

- a hatáskori vagy illetékességi "it","gv"Jäiä"án"t, 
o"t".iniä'-"ri.á,o hatiság kijelÖlésěnek

.' 
- 

- ł1ilffiľ=tđľ'ffiJŤi*;;r'; 
' li jľ,,u*ege, aoatok 

: koz|ésére irányulo

'' fe|hívástol az ańnar te[esĺtěséig lerj.edő 
idö' ..' '']' '.

a szakhatisag eljärásának iditartama,

az eljárás felfÜggesztésének idótaftama' 
]a,.:-'.íffi 

:łM"ľ."j'.tr':ľ'ľj,::.lä,ľ.11l3il1;tlenĺtoüzemzavarvagymás
'erńáiiińatattan 

esemény idötartam1' 
] f LA ^A|^ ^żoĺĺitłcÄoeŚ ĺd

á'Ŕeŕéem,. ä ä;ié; ;;.iy.!]]'-ť fo:1ĺ1ľľ::ľ**éges id o'

_ :ffi;ĺ;.['J:ľJffí;ä'ffiľ'.,.ľ#il.', napjätÔlannak kéŽ' e€itéséig teľ,edö

idótartam, valámint a hirdetrnény.' ĺä.iaooá. á keznesĺtesi-ä.bľ.,"t"i'azott és' ä kézbesÍtés!

os'gondnok útján ttrténi köz|és időtartama'

. .'-'*^.o^^..tł"í ir|ŕiben a Ket. 68' $ (1) bekezdésében foglaltak szerint - a Ket. 69.

;?ł"jĘäľ.,ľ.ľ,1xľ*ä,[?ľ::ffi,lq'""ľ.:1*äůŤJ':ĺ|ľĹ:*ľffiJJJ#lľszakaszában
ĺetekíńtnet' A Ket'69' $ (5) bekezd9: l':+ffiä;lé;;i;' 

iľatĺeLxĺntes során azarra jogosu|t

maśäntot kivonatÓt 
'io,ĺtn"t 

""gy 
*á;;';*' ĺ,.ĺnet''. ł *á'ont"t és a kivonatot a hatiság

kére!émĺé nitelesĺti. nzíreter<emor ĺ,ĺu.iäno*. i"iic111 j:Ľa;' lV. me|léklete szeľint az ira|

másotatert, Vagy az 
"ioäi-l."s,ĺt"tt 

t<ivonatert roltségtérÍtést kell fize1ni (illetékbélyegben). A nem

hitę |esĺtett ĺenymasota1 ĺlbtéke oldatanként 1 00 fori nt.

: . '.:-ł...Ĺxa! gy az..eljárás.soľán nyilatkozatot.*:u 
n;''sĺ s (1) értelmében, ?1ii.g]:T:.: 

joga van atihoz'''ho

. ľilł?l'ätr'š üT'*ĺx'jľjj:ľJi:Éliŕ:.1ivatalrĺnk 
ĺrásban. szóban Vagy ĺrásbelinek nem minósiiló

'elektřonikus Úton ;;*h;i kaposolatot ";";;*nji ::l'l':''ľ,$ľ':ľl.t'ů!3:"|ł.ą:ů:i'Tj!!

ĺíľm':ľ: ĺlľľl'"ä:i1äffä::!-ľľ."łi*"i:J,"s:'ľJoäiää"yat 
a *e1,1t1tnia, u*l b.:

kelt mutatnia ľ.io"lälo'uáń, :Aż .ur.tijliiřäś]liĺoĺ-.ł'... . xano9g1anÍ':.j"* mĺnősři|

ela*tronir.,". ugy.,iiäJ!:1"'l'é, " 
*v.n'iläl'ĘiläI*i ĺsvJäii."łarásókbąn .','--ľ:::

' 
ĺ''ĺľ*í*:.m:ł.ľf;ä3l':':ľ::. g,?"-K,:.ľ.':J:}::::íiäľłľ:ľ,,3ľ'-,.ľffi'x'ii!äiľ:

üäJ[é ľ#ä''.x J;Hľl?lJä tęľ..ľä:i:ffi'.ľ:jä;' Ä"i l; : il; äil{Ĺ :.*:' ( Khtv' ) 5. s

(2} bekezdésén, "ääJi;iläř*itu,o,átĺi"ł.'iřä,ĺ"ĺ<rJl 
szolo.zĺ,,;i;;.Nl|. 13.) Ko:Ľ rendelet {. $

{2) bekezdé,un, 
j].š-iłi**":9:,.n"Ĺ."i.ön.i.",.ł...:.ĺĺi-u"x"ioesén, az épĺtesügyi és az

épĺtésfe|ügy"l"ti ŕ"to".agok-kĺjelölesérő,'u,-,,.,iu*oäe,i 
ĺ"tet"l"1,a-szoli 343/2006. (Xll.23') Korm'

..'..ľeńdelét.'3..s(.l)bekezdésa,'poňt!ao,"ąraňjĺi"ir..*1er,el"trt;r$zen

Büoapest, 2013. itilius 04' : ' I .Famuki
hivatalvezetö

# :-L :r-=:- :::: :=-:--;-:::::
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:VJ|!.KlłendetBó$
ĺ082 Budai'í!t.8aÍos9jub.i'8ą T.ct: 3í1.2861

Fax

Figyelmeztető száma
K|adág időpontJą.

Ká||ította

Lakás tuIajdonosa
Cĺm
Nyomtatványt átvette

Ií'syi épütet keze|6je vagy
közös képv|se|őJe

Rende|etilkategór|a

Kéményhasználat módja

Az ész|e|t prob|éma:

FigyeImeztető
300008s98
20í3. áprĺ|is 0E.

Nagy János, Kabai Lászń
KFszK ltś/
í o89. Budápest, DIoSZEGHY sÁMUEt u ooa É9u|á. Jun, .'

postáaĺa
KISFALU KFT. ío84. Budapest, ÖR U ooo8

Nem meghatározható

A kéményekfélsó ellen.ózése' szükség qzgĺĺntitisáĺtási |ehetósége nem biáosĺtott te|jes
|t9s9z{p-an hiá1vzó tetójárda miatt.Ázi 3Í}, &'Éz.' í. brashg]uńbzo kéľnénycsoporĺ
KIlolT(o|Iäsai széhyomás qzemporltjából.kedvezótten; A.taltalék.iéménv(ek) e|ĺenóżese.
:''lľi9.:z:ĺin!tisäĺtása, a |a|(lásoktian nem.látľrató, lefĺiläŹott tisäĺtoajtiithianyaüan ném
lifl?gl1tl.s'.ľlĺsfqe9.ą he|yreál|ĺtásuk. Beton anyagĺt kéméąýisztĺtĺei toromźsák ajtó
a|ka|mazása ülos|A kivÍte|ezés során fém.anyagú, ňinósÍtdtt szerkezeti elem /tisztÍtďetlenózóe|em/beéFĺtéseszÜkséges.'' ._
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J,orr os-Főváľo s i Katasztr óÍavédeln ĺ lgazgatő sáry
Közép-pes ti Kataszt őfavédelmi Kiľendeltsé g

H.l08l Budapest, Dotogház utca 3. B: 1.t43 Budapest Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax (36-1) 459-2457 e-maiL kozeppest@tuzoltosagbp.hu

tigyiratszĹĺm: 546-2/2oI3tI<PK Tárw:

IIiv. śz4m:
ÜwipÍező.;
Télefolszĺm:
E-mail: - . '

Egéstermék-elvezr,tő
megtilüísa.
rNW423/2013
Sąĺnú Zoltĺłn tíĺ. szds.
459'2309/94260 mellék
kozeppest@tuzoltosagbp.hu

HATAROZAT
A Budapest VIII. keľĹilet Kisfatudy u. 5. fsz. 2,. szź.m|a|atti ingatlanh oz tartoző
égésteľmék.elvezető hasznźiatźú a szaba|ytalanság megsziintetéséig

megti;ltom.
Felhívom az érintettek ťrgyelmét,. hogy az iŁemeľtetést csak a szabalytalanság megszĺintetésének
tiizvédelmi hatóság felé a FOIGTÜSZ őJIAI kiadott nýlatkozattal történő ígazolásźÉ követően
kiadott hatósági engedély biĺokában lehet ismételten megkézdeni.. 

:.'

Ahatfuozat fellebbezésre tekintet nélkĹil azonnď végrehajtható. 
'.

A határozat _ az abban foglďt kötelezettség nem teljesítése esetén _ végľehajtható, melynek
keretében esetenként 5.000,- Ft.tól (azaz ötezer forinttól) természetes sżemély esetén 500.000,. Ft-
ig (azaz otszźzezer forintig), jogi szemé|y, vagy jogi személyiséggel nem rendekezó szewezet
esetén{000-00Ą-Etag{azaz oaymiłliófoľintig) terjedő e$áľłási bíľság kiszabasának van.holye.

Amennýben az égéstermék.elvezetőt a tilďom ellenére tovább tizemeltętik, vagy engedély nélkĺil
azt ismét iizembe helyezik, az ingat\arĺtulajdonosávď szemben 5.000,. Ft.tó| (azaz ötezgr forinttól)
30.000'. Ft.ig(azaz harmincezer forintig) terjedő tíĺzvédelmi bírság szabható ki.

Az e|jarás során ügyfelet terhelő eljáľĺĺsi költség nem meľiilt fel.

A hatźtrozat ellen, az lĺásbeli közlésétől szĺmított 15 napon belül, a Fővaľosi Katasztrófavédelmí
Igazgatóságnak címzett, de hatóságomhoz benyujtandó, 5.000,. Ft értékíĺ illeték.bélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni. Ha a fęllebbęzésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem
módosítja vagy nem vonja visszą a fellębbezésről az annak elbíralźsaru jogosuI1 Fővĺírosi
Katasztľófavédelmi Igazgatőság dönt. A másodfohi döntést hozó hatóság a sérelmez ett: döntést,
valamint az azt mege|őző eljarĺíst megvizsgálja; ennek sonín nincs köwe a fellębbezésblen
foglďtakhoz. A másodfoki döntést hozó hatóság a fellebbezési eljarast.nregsziinteti, ha.valaĺnenný
fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A masodfohi döntést hoző tntőság a d'öntést
helytenhagyjąrnegvaltonatjavagymegsemmisíti.

ĺNDoI{9tÁs
A FoKÉTÜsz ľovĺrosi Kéményseprőipari.Kft. (1082 Budapest, Baross u. 86.) kéményseprő.ipari
közszo|gá|tatő 20t3.07. |9.én értesítette hatóságunkat, hogy a2O|3. 07. o3-aÍI a Budapest VIII.
Kisfaludy u. 5. fsz. 2,. szźm alatti ingatlan égéstennék-elvezetőjének ellenőruése soráĺr élet. és
vagyonbi*onság közvetlen veszé|yezteÍését észlelte, miszerint az I đb egyedi falazott kémény,
melyen fiirdőszobából 1 db gáz.vízme\egítő és t db gaz fatflĺtő iiemel, dugult. A közszolga|tató
képviselője a használót íriĺsban felszólította az égéstermék-elvezető iizemeltętésének azoĺlna|i
|eáI|ításaru

A kéménysepľő-ipaľi kilzszo\géitatásról szóló törvény végrehajtasarőI sző|ő 347/2012. (xII. 11.)
Koľmarryľendelet 1. $ (2) bekezdés e) pontja a|apjn az ,,olyan őgéstermék-elvezető hasznólata,

tizemeltetésének

egyedi falazott

cýu:k.-.

. '.-...rs ĺ "i-íin..ľií: R:\ ť{ 'r:rs'l Ę'j š'.'ü'Ł' Á o
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amelynél a jogszabály szerinti mťszaki vizsgólatot, ellenőrzést és tisztítást nem végezték eľ, élet-és
vagyonbiztonság kdzvetlen veszélyeztetésének minősiil.

A tíĺzvédelmí hatósági feladatokat ellátó szervezetelaől, valamint a tíizvéđetmi bíľsagról' és a
t.űzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosítasĺĺľól szóló 25912011. CXII. 7.) Konn.
rendelet (a továbbiakban: Ko1m. rendelet) 9/A. $ (1) bekezdése ďapján ,,A tűzvédelmi hatóság, a
Ksktv. 7. $ (2) bekezdés b) pontja szerinti tĺźjélmztatást lrôvetően a szabálytalan óllapot
tnegsziintetéséig rne gtiltj a az égéstermék-elvezető iizetneltetés ét.,'

A hatłĺrozątot aközígazgatrĺsi hatósági eljáras és szolgáltatás ráltalános szabályđról szóIó 2004. évi
CXL. töľvény (a továbbiakban: Ket.) 101. $ (5) bekezdés a) pontja ďapjan fellebbezésre tekintęt
nélkül azonnal végrehajthatővá nyilvĺĺnítottuk, :tekintettel. a:ľą hogy a helyszínen tapasrta|t
szabálytalanság életveszéllyel fenyegető he|yz9t megelőzése, elhĺíľít.ása vagy kaľos
következményeinek enyhítése miatt szfüséges volt.

A hatarozatban foglaltak nem teljesítése esetén a végrehajtasról és a foganatosításról a Ket. 101. $

(6) bekezdése, a Ket. 134. $ d) pontją valąmint a Ket. 61. $ (1).(3) bekezdése álapjan adtam
tájékoztatast. A tíizvédelmi bíľság kiszabásĺĺnak lehetőségét Korm. rendelet 9/A. $ (2) bekezdése
biztosítją a bírság összegét a kéménysepľő.ipari közszolgáltatasról szóló 20|2. évi XC. tör.vény (a

továbbiakban: Kskw.) l2. $ (2) bekezdés f) pontjahatrírozz;ameg.

Döntésem a fenti jogszabĺĺlyhelyeken alapul.

Az eljáras megindítĺísaľól töľténő értesítés a Ket. 29. $ (4) bekezdés b) pontja ďapján mellőzésre
keľĹilt, tekintettel aľrą hogy az e|jaras megindításźúő| számitva 8 napon belül éľdemi döntés
szĹiletett.

Az eLjárás soľán iigyfelet terhelő eljárasi költség nem meľiilt fe|, ezért aĺĺrak megĺĺllapítasráľól és

viseléséről nem rendelkeztem.

Hatźrozatom aKet.71.$ (1) bekezdésén, aKskfv. 12. $ (2) bekezdés b) pontjan,va\aĺlintahlz
e1łeni_vedrclŠezésľóL-miĺszd<i mentésről-és tŕizoltóságról szóló 1.996: évi )oo0;*törvény 11. $.án
ďapul. Haüĺsköľömet a Korm. rendelet 1. $ (1) bekezdés j) pontją illetékességemet a
katasztrófavédelmi kiľendeltségek illetékességi terĹiletéről szóló 4312011. CXI. 30.) BM ľendelet 1.

$-a, valamint ugyanezen reľtcelet 1 . melléklet e hatźrozla' meg.

A Ket. 98. $ (1) bekezdése éľtelmében az első fokon hozott hatnozattal szemben öruĺĺló
fellebbezésnek van helye, melyet a Ket. 102. $ (1) bekezdése szerirrt annĺíl a hatóságnál kell
előteľjeszteni, arnelyik a megtĺímadott döntést hozta. A Ket. 99. $ (1) bekezdése alapjan a

fellebbezést a döntés koztésétől szĺímított 15 napon belĺit lehet előterjeszteĺlt. A fellebbezés
ęlbírálásara a Koľm. rendelet 2. $ (1) bekezdése ďapjĺín a Fővaľosi Katasztrófavéđelmi Igazgatőság
jogosult. A fellebbezési eljárlĺsra a Ket. 102.105. 5-a u iranyadó. A fellebbezési illeték összegét az
illetékekrőlszóló 1990. évi XCIII. törvény 29. s Q) bekezdése hatfuozza'meg.

Budapest, 20|3.július 24.

Géczi Béla t{Ízoltó ezredes
kírendeltség-vezető

és nevében:
Budapest Baĺoss u. 86.)

4. kattÄÍ
5.cyűjtó alezľedes

.{1.iä-ł|9'ł4Ť^$+i*
..lł'.]iĺj]l+]ilil

.1'ł]i,]

':;:tr''i

Kania:
(-1. Kisfalu Kft. (108a Bp. Or u. 8.)

Ž-. Veres Sándor (1082 Budapest Kisfaludy l. 5. fsz. 2.)
g. ľlrÉľÜsz Fővárosi Kéménysepľóipari Kfr' vil' kerüteti Kirendeltsege (l

%ł.ľ*#



Cím: 1399 Budapest, Pf. &ĺ1 Fex:332.1ĺ50
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Hibakódok a6a2a2' fi|l. 11.) BM rgdeĺetnek megfeĺelcĺen



Fővárosi Kéményseprőipari Kft .

1 067 Budapest EötVös utca 21

Postacím: 1399 Budapest Pf.641

Te|.: 3í26€26; 3.|264.24 Fax: 3321-í50
efi ai|; ĺnfo@kemenysepro.hu; ww.kemsnys€pro.hu

É*exx & -

l,s,s'cą
Vlll. Kirendeltség 

I

í082 Budapesĺ Baross utca 86. Te|.: 3í4-286í .r<

FovÁRosl
KEMENYsEPRoIPARl ĺ(Fĺ

Ügyfélfogadás: H: 14.00 - 15.00 K: 7.00.9.00 Sze: 8.00. l5.00 Cs: ą00 - 9'00 P: 8.00 - 12.00

KISFALU KFT.

Ü gyi ntézó : De mé ny Zoltán né

1NllV573 l2o13.sz.

Figyelmeztető száma 300008841

Kirende|tség vezető:

Väräs Zsolt
1082 Budapest, Baross utca 86.

Tel.:314-2861

Élgyi 1086. Budapest, KoszoRU U 0004-0006/í. épĹi|et Nagy Komé|né kémény ügye

Tiszte|t K|SFALU KFT. közös képviselet!

Éftesĺtjtik, hogy a kötelezö kéményseprŐ-ipari közszolgáltatás során a 347/2012. (Xll.11.) Korm. rendelet 1$ szerint
az étet- és vagyonbiztonság közvetlen Veszétyeztetését észleltĹjk. A használót ĺrásban felszllĺtoftuk az tlzemeltetés
azonnali teállĺtására a hiba kéményseprő-ipari nyilatkozattaltöfténő elhárĺtásáig. Az észlelt problémáról
tájékoztattuk az ittetékes etsőfokú hatóságot, valamint gáztüzelés tekintetében bejelentést teftünk a gázszolgáltató

felé is.
Önnek, mint az épütet kÖzös képvisebjének, kezelőjének illetve tulajdonosának ismételten felhíujuk a figyelmét a
kémény hasznátatának tilatmára a hiba kéményseprö-ipari nyilatkozattal töĺténő elhárításáig. Szakmai kérdés
e seté n fo rd u ljo n a te rü l eti l e g i l l eté ke s ki re n d e l tség t} n k vezetöjé h e z.

Kiadás időpontja:

Kiállította:

Nyomtatványt átvette:

Rendeleti kategória:

Kéményhasználat módja:

Az észlelt probIéma:

Budapest, 2013.09.04

2C13. szepternbeľ 04.

Kabai Lász|ó, Nagy János

Nagy Korné|né

í/a. tijze|őberendezés mrjkildése kÖzben az égésteÍmék 5 percen tú|i tartós visszaáramlása,

GáztÜze|ésű haszná|atú kémény

í db. egyedifa|azott kémény, me|yen fürdőszobábó| 1 db gázcirkó Üzeme|. A kémény
dugu|t. Á készü|ék haszná|ata ti|os, életveszé|yes! A gázuzemílÍa|azot| kéménykÜrtő
eĺhásználódott, kiégett, kĺpor|ott, tömörte|en' biztonságos égéstermék elvezetése nem
biáosĺtott. SzÜkséges a kéményjáratot a bekötott tÜze|ő berendezés műszaki paraméterei

és az MSZ u5 t2o,|2 sz. figye|embevéte|éve|te|jes hosszúságában megfe|elő anyagú és
keresámetszetű minősített anyagÚ be|ső szigetelésse| ( béléscsőve| ) e||átni.

VII|. RerÍil ti Rirendeltségvezető

copyř|ght |NNoTRANsz
2000-2002
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Főýáľosi Katasztľófavéđélmi Igazgatóság
KÖżép-pestí Katasz'tľófavéđelĺil i K iĺenđelt ség

řI-1081 BudaposL Dologház uÍg-.a 3. ffi: i443 BudapesĹ'P.f: 154.
Tet (36-1).459-2'324 Fa,ĺ (36-l) 459-f45.1 e-mail:.kozep,pest@tuzoltosagbp.hu
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Egésteľmék-e|vezető Ĺizemeltetésének
mestiltjása.

Szendi Rebeka tĺi. Íhđry.
459-naa/94208mellék
szendir@h;nnltosagbp.hu
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A Budapest VIII. kertilet Magdolna u. 6lA.II. 
"Irr. 

5. szám.alatti ingatlanhoz tartoző égésteľmék-
elvezető iizęmeltetés ét a szabéłIy,talanság megsztiĺtetéséig

m'e;gtiItom.

Felhívom az érintettek figyelryét'ho.gY az üzeme|tstést csak a szabźiyÍalanság megszünteté5énet
ttizvédęlmi 'hatóság fele a ľ.orÉľÜsz áltď kiađoft nyilatkoáttal t<jrténő ĺgĐń,Iásat kövętően
kiadott hatósagÍ engedély biĺtokában lehet ismételten megkezdeni.

A határozatfellebbezésre tekintet nélkül azonnď végľehajthati.

A batározat _ az abbalr foglalt kötelezettség nęm teIjesítese esetén - végľehajtható, melynek
kerctében esotenként 5'000,- Ft-tót (3vp4atezeĺ ĺĺľinttog ieľmészetes sz"e,mély osetén 500-000,- Ft.
ig (azdź ťiť#űěż;ěi-foľiřiťí$), jogi személy;.Vutý jogi személyiséggel nem ľebde|kező szewezet
esetén l.000i000;.Ft-íg(azaz egymillió,forintig) teĺjedö etjáiási bÍmá$''kíszabásánakvanihelye.

Amennýben az égésterrnék-elvęzetőt a tilalom ęllenére tovább iizemeltetik , vagy engedély nélhil
aztisméttizęmté.ľrelyezik, az ingatlan fulajdonosávď szemben.l5.o00,- rt,tdl17g?ł'đt foľinttól)
30.000,- Ft-íg(azAzharmincezeľ foľintig) terjedő ttĺzvédelmi bí'rsĘ szabható ki;

Az e|jarás sorĺín iigyfelet tęľhelö eljrĹľási költség nem meriilt fel'

Ahat&ozat eĺ|en, az íiásbeli kozlésétől szímított 15 napon beĺiil, a Fővĺírosi Kátaszhófavédelmi
|sazs,atosápĺ:rak címzeff;.de hátóságomhoz'benyujtandó, 5.00Q,..p1.éľté]<rĺ,.il1etékbél'yę9gęl.e.llát,gtt
felle.bbéżéssel lęłret élĺri..'.ľía: a felle'bbézesnek megfélotőeĺ az.e]śóf,otú hatóśäg:a'döntést nem.

módosí1ja ..v y ,4em vonja,'.visszá, :ä'. ľellettezesrő| az annaki,,dlb.íľalźlsára jogośplt.F'ővárosi
KaÍąszrćÍä délÍni Igazgaĺlsag di'nt. A -'ĺ"oaĺom do'ĺrtést nożó. lháió.ság a sérehoze$ điią1és1,

í'alamint az.azt. megeJőző ęrj4j?q't megv'iz.sgálja; ennek. soran.niffi kotvę a fell#ezégbeÍt
fogtaltalr}roz. a mrĺso.dfol<ĺl đöntéśt.hożó.hatoság a fellebbezesi.,ďjłárĺfut megszünteti, ha valameĺrnyi
feĺié.bbező .a fellebbeześi kérelĺnét|.Ýišśzavonta. A másodfokrl. đöntést .hożó. hatóság a d<intést

belýbänhagyją megvatoaati,a"agy.'néEsé.ĺimĺsĺtĺ.

r|ľooKoLÁs '

'.'..,. 1 i:::fffi
'

ÁeoxÉľusż rlovarosi Keńeĺry;gffiíparĺ rt.ĺlo67 Büdábest, Eötvö,s u. 21.) kéménýseprő-ipaĺi
koźszoĺgáltató,,2a1,3: 08. 15-én értesítette hatósłígunkď, .hogy a 20t3.,.a7..f|9.én á Budąpest
VIIĺ.1<ę1ii191 Magđolna a. 6/A. fszĺ' II. em. .5' sąąĺn alą.Éi ingatléq ég'ę..sÍeqre]ĺ.elveżetőjének
ellénőľzése soľán élet= és vagyon' bixonság kozvetlen veŚżéJyeztetéséť észlęl'tę, mivď ĺĺ'gyĺ
ing,att an ä kéńény ausPlt; á ĺizelő.beľendezés.imlikĺidése.közben az eáesĺ ďĺ 5 percen tuli
tartós visszalíramlrísa tapasztalhatő; a gánu:emii falazott kénnénykürtő e'lhasmĺĺlódott, kiégett,
kiporlott, tĺĺrÍrörtelen, biaonsásos .é.géstermék éIvezeĺés nem biztosÍmtt. A közszolgáltató

Äo
\\€řl l\ý

so3rosiffimqsl
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képvíselője a helyszínen áiadta az el|enőrzés eľedményét tattaLmazó dokuńęntumot, valamint 4z'

égéstermék-elvezető ĺizęmeltetesének tiltasáľól szóló figyelem felhívast'

.:|.AŤľé^én.y.sepĺö"ipaľi ko.zsżolgaltatásról szóló törvěny végľehajtasáról szólő 347lf0L2.6tr. 11.)

Koľmanyrenđełet 1' $ (2) bekezdés a) pontja alapjrín a ,,tüzelőberendezés műIa;dése laizben az

:e+ésĺęrmék 5 percen ,tĺilí taľtós vissząaramlósą'' élet.és vagyonbiztonság köizvętlen
'vęszéiyeztetésének minősĹil.

], *ł'. hańsá€"' felađatokat e}tátó szervezetekről, valamint a tűzvéđelmi bírságľól és a
$wéđetręInĺna,fogJalkozok kt'teleżőlélet. és bďesetbiztosítĺásráľól szőlő 259/f011. 6II. 7.) Korm..

reaáeł 6tovaĺtĺakbaĺĺ;Korm;'ľende1et) 9/A. $l(1) bekezđése ďapjan ,,A tűnédelmi hatőság; a
.'K.Fbt.]..,n:.$1z1..''..6ę,,zééł:..b)pontjąszerinti..tájékoztatástkovetőenaszabáĺyta
. me gszt}n łet é s é i g m e gt ĺ l tj a az é gé s ĺ e r mé k-elv ezet ő tiz e me l t e t é s é t.,,

A'hatáĺozatot a kĺizigazgatlísi hatósági etjáľas és szolgálúatas általĺános szabályairól szóló fa} . évi
' CXI-. töľvény {a továbbiakban: Ket.) 101. $ (5)'betezdés a) pontja alapjrín fellebbezesre tekintet
; nélkiiĹ azor*al végľehajthatová n1'[|y611o6uk, tekintette| arra" hogy a helyszínen tapasztaLt

szabrály'ę|ępsąg. eletves-zďlyel fuiyegető heJyze1 megeiőzése, elhĺĺľíĺĺsa yagy kĺĺľos
kÔveťke anéĺ1'el4ę'i< eńyliítése miatt sziikséges voit:.

Á n.tĺ."at ĺoglur4 nem teljesítése esetén a végľehajtásľól és a fÓgalatosítasról a KeĹ 101. $
, (6) bekezdése' á Ket. 134. $ đ) pontją vďamint a Ket. 61. $ (1)-(3) bekezdése ďapjráń ađtam
,ll'16jékozta6t. lĺ|tűzvédelmi bírság kiszabásrának lehetőseget Koľm. rende}et 9/A. $ (2) bekezdése

, ] biztosítją a bírság összegét a kéméĺ séprő.ipaľi közszolgĺíttatĺfu:óľ szóló ?0I2. évi XC. törvény (a

. tołríbbiakban: KskÍ.v.) 1 2. $ (2) bekéżdéś Đ pontj a'hatĺáro zza Í\lleg.

Döntésem a ťenti jogszabályhelyeken alapul.

Az e|jarás meginđításaról töľténő értesítés a Ket.29. $ (4) bekezdés b) pontja alapjan rnellőzésre

keľĹi|t, tekintettel arra" hogy az e|jarźs megindítísától számífuá 8 napon beliil éľđemi dőnlés

''*szĹiletett. ' .'.':: {

Az e|jźĺtás soľĺn ügyfelet teľhel'ö eijárasi költség nem meľĹilt fel, eżéľt ,annak megállapĺt"ásĺáĺól és

viseléséról nem renđelkeztem.

Hatarozatom a Ket. 71. $ (1) bekezdésén, a Ksktv. 12. $ (2) bekezdés b) pontjan, valamjntatí:z

.elleni véđákezésrdl, mĺiszati ĺnentésľől és tiĺzoltiságrÓl szóló t996. évl)cofl. töľvény 11. $-an
. alapul. Hatasköromet.a Korm. ľendelet,,'1. $].(ĺ) bekezdés j) pon1jg. i|le{élí..91sése11t .a

kataszkófaveđetmi kirendéltségek illetékességi teriileteľől śzóló Ęĺż0|1. Qil. 30J BM reĺ'dęlet 1.

. $-ą vďamintugyanezen ŕęndęleÍ 1, mellékletę hat'4r9rł'ameg. 
:.

A Ket. 98. $ (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott batározatta| szemben önďló

.fe11ebbezésn"l, l.un helye, mgĺyq a Kot. 102. $ (1) békáżaéśe, śzeĺint annĺl' a.!{ĺ5s@1kel1
elöterjesaeni; ąlrelyik a megÍ{rnadott döntést horta. A 5u1.' 

qg.. 
ig, 

(|) uekezaese^{apjlĺĺ:',a
'fel}ebbezést a äĺĺntés közlésétől számított 15 napon be}]l 1ehet:.|.ě1otelje9.ztęni. A fe'llebbozés

'' .élbĺľau*u'a a Koľm' 1ęĺde|etf. $ (ĺ) beke'z'déśe aÍapján a Főváľosi Kalxztófavď.glmí lgazgatóság
: . jogosuiĺ A fellebbezési e.ljáľĺásra a Ket. 102-105' $..,'a.17irarĺľad'-o 1 ľeltepbeiési:ílleték cĺsszegét az

illďékelaől szóló.1990' éví XCIII' tdn'ény 29. $ (2) bekęzđésę.'hattÍťoż7ameg.

Buđapest 2013. auguszfus 21.
Készült 5 p|d-ban
1 példány: 2 oldal
Kész!!g!śęi Szendi Rebeka tÍi. Íhdgy'
Kapia:

,Ą Mondok Fercncné ( 1086 Budapesĺ, N{agdolna u, 6/A- II' em. 5.)
!"2J Kisfalu Kft, - épĺlct kezelôie (1084 BudapesĹ oĺ u' 8.)

T FlKETÜsz Fóváľosí Kéĺĺrénxeprőipań kfl. (1399 Budapest, Pf.: 641.)

4. jĺatźr
5. gyůjtő



Fővárosl KéményseprőIpari KÍL
í067 Budapest Eötvös utca 2í
Postjaďm: 1399 Budapest Pf.6.41

Te|.: 3126426; 31zffi24 Fa}c 3321.í50
emaIl: in'o@kemBnysepro. hu; W.k€monysePÍo.hu
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Vltt. Klrendetťség tH
1082 Budapest, Baross utca 86. Tel.: 314-286'l

Fax:

I.

ĺi*:: :?l: j

, .:r,. :

:lií;:. 'li,i:: j

...łi :;

Tárov:

Ügyfélfogadás: H: 14.00. 15.00 K: 7.oo - 9.oo Sze: 8.00. 15.00 Cs: 7.00.9.0o P: 8.00 - 12.00

KISFALU KFT.

Ü gy intézö : D e mény Zoltán n é

í^/|||/496 l2013.sz.

Figyelmeztető száma 300008843

Klrendeltség vezető:.Vörös 
Zsolt

1AB2

: . . ,.. .^..... *-.-----.,..).|086' Budapest, MAGDoLNA U 0006A.0000/í . épÜ|et 2. lépcsŐház 2. Eme|et 5

20{-3. jtÍius29

Nagy János, Kabaĺ Lász|l

Mondok Ferencné

1/a . tÜzelóber€ndezés mÜkÖdésg közben az égéstermék 5 peÍcen tú|ĺ tańós visszaáram|ása.

Gáztüze|ésÚ használatú kémény

1 db egyedifa|azott kémény, melyen fürdőszobábó| í db gázcirkó üzeme|. A kémény
dugult. A ttizelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen tÚ|i tartós
visszaáramlása tapasztalhatő. AgázÜzemrj fa|azott kéményktirtó elhaszná|ódott, kiégett,
kipor|ott, tömörtelen, biztonságos égéstermék elvezetése nem biztosított. szÜkséges ą
kéményjáratot a bekötött tüze|ó:berendezés műszaki paraméterei és az Msz 845 l2012
sz. figyelembevéte|ével teljes hosszúságában megfe|e|ó anyagú és keresztmetszett]
mĺnősített anyag ú be|sŐ szigeteléssptÉbné|éscsőve| ) el|átni.PsĐJ\#

Budapest, 20í3'07.30

Vlll. keriileti ki rendeltségvezető

í. példány

Tiszte|t K|SFALU KFT. közös képviseletl

Értesĺtjak, hogy a kÖtetező kéményseprő-ipari közszolgáttatás során a 3472012. (Xlt,11 .) Korm. rendelet 1$ szerint
az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleltt)k. A hasznátlt ĺrésban fetszltÍtottuk az üzemeltetés
azonnalileállÍtására a hiba kéményseprö.ipai nyilatkozattaltöfténő elhárÍtásáig, Az észlelt problémárll
tájékoztaftuk az illetékes elsöfok(l hatlságot, valamint gáztüzelés tekintetében bejelentést tettünk a gázszolgáltatl
felé is.
Önnek, közÖs képviselöjének, kezelőjének illetve tulajdonosának ismételten felhĺujuk a figyelmét a

hiba.kéményseprő.ipari nyilatkozattal történö elhárÍtásáig. Szakmai kérdés
kire n deltség ü n k vezetöjéhez.

Kiad-as= ldőpontia---

K|állította:

Nyomtatványt átvette:

Rendeletl kategória:

Kéményhasználat módja:

Az észleIt probléma:

1rí. o|dal

Tel.:314-2861

Copyrlght INNOTRANSZ
2000.2002

TAVIR
veĺzjiöi2:2,s.0

Nybmtatági.dálum/idó: 201 3.07.30

.. í1:29:39
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|, övárosi Kéményseprőipari Kft .

'í067 Budapest Eötvos utca 21
Postacím: 'l399 Budapest PĹ 641
Te|.: 3,| 26Ę26: 3126ô24 F ax: 332.| -1 50

{'.,,;.ffi ffi"Ę,ĺ;# V|||. Klrĺrrlĺ|ottĺíl1;
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l.łlx
mai|: ĺnfo@kemenysepro'hu; W.kemenysęro.hu

ÜgyféIfogadás: H: l4.00. l5'00 K: 7.o0 .9.00 Sze: 8.00 - ĺ5.00 Cs: 7'0o - 9.00 P: 8.00 - l2.00

Vl|l. kerület. Polgármesteri Hivata|

Építési igazgatási iroda
Dr. Xantusz Judlt

Budapest'

BAROSS U 0065-0067.

1082

Ügyintéző: Demény Zottánné

1NlM45 t 2011.s2.

Figyelmeztető száma: 145008

Kirendeltség vezető:
Vörös Zsolt
1082 Budapest, Baross utca g6.

Tel.:314-2861

Tárqv: .t081 
' Budapest, NÉPszlNHÁz U oo17-oooo/1 . épület 0' |épcsőház í . Emelet 6 Czomba Lász|óné kémény Ügye

Tisztelt Dr. Xantusz Judit!

Bejelentjtik, hogy a k?:*1! k:y|.n'Ys'eoýipari ko1szotgáltatásun!sory a zĺĺ]|s6. X. 3o.) BM rendetet 2. s e),:l;iőĺf:,fl::bi tábtázat rendeteti n"t"go,i" rovatában-hivatl<ozott pontja szerinti ko)veilen étetveszétyt észtettünk
Az említett rendetet 10. s. F) pontjának megfete.tŐen Figyeĺmeztetó'.ny9mtatvánYunkon erre a kémény, i,etőteg atüzelőberendezés naszialoiańal< ŕigyelméĺ á neryszĺneň.ĺralsiiń_ĺelnívtuk. A FŐvárosi GazmŰvek RT-nél ktjtonbejelentést teftünk, a gázkésztitékěk vonatko7áś3b.a.n nń"ińiin., bejetentésu.iiiěi l,"p",olatosan bármityenszakmai kérdés merul fet, (lgy fordutjon intézkedŐ kirendettségünk vezetőjéhez.

20í 1. jÚ|ius 13.

ozinege. Liiszió, Nagy János

Czomba Lászlóné

BAROSS 88 KFT. 1086. Budapest, BAROSS U O1Z4

''.c - A kémény tisztÍÍási fe|téte]einę| hjj?lya (így kÜ|Önösen a pad]ástéri,tisztĺtóajtó Vagy a koromzsák ajtó hiánya, i||ető|eg al'koromz.sák 
ajtó vagy -tetón kívu|irĺsztít'áś ešeail" r.ě'-áni 

'"sközelítése nem biztosított)H - Kü|ön jogszabályban meghatározott ĺettéiěÉk ňĺäňv" 
"í"tt 

nem használható kémény häszná|atba véte|e, múködtetése

Gáztüzelésű használatÚ kémény

A fÜrdőszobai falazott 
Ęüľő.n í db. gáz-vízme|egítő + fa|ifűtő üzemel. A szobai falazott kÜrtőn2 db' gázfíitésű cserépká|yha' üzem-el. ejaiizemtl fa|azot|kéménykürttĺ e|haszná|ódott,

"ľ:H#ľ#łen gĹ"| ę.1' oizto n sa gos 
-éóé;termé 

k e|vezetése nóm oiztos ĺtott. SzÜ ksé g e sa KemenyJáratot a bekötött tÜzelő berendezés műszakĺ p"l.u'éiu1."ie" az előírásokÍ|gye|embe vételével te|jes.hoss.zúsagában megfe|e|ő anyagú és keresztmetszetĹÍ minősítettanyagú be|só szigete|ésse| ( bé|éscsóvel; ellatnĺ.

Kiadás időpontja:

Kiát!'ítottĺł:

Nyomtatványt áfuette:

Tárgyi épütet kezetője vagy
közös képvise|ője:

Rende|eti kategória:

Kéményhasznátat módja:

Az ész|elt probléma:

ł" f ĺ t, {.a.+ l'ĺ' ę- r.r-p .é'*.*', {.ł. ĺi '''. ŕ ł. -1Ś ě*. i

Budapest, 2011.02.19 !.

VIl I. kerü leti ki rendeltségvezető

ĺ. pé|dány

CopyrighĺNNOTRANSZ
zooo-zooz T A V I R Nyomtatási dátum/idő: 2011'07'18

veÍzió: 2.2'8.8 
1o:51:o9
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. {Jgyintézô: Vórós Zsolt

Télefpn: 31.t:28;61

DÁTUtĺl:
2012:í0.Ý6.

1.db kémény

zdb kémény

lűb kémény

1db kérnény

1db kémeny

.i.- -.- - - --- - !,--- i--.. - ---.- ---i -.---:- -

Lavotta Mikiós Ur l

Péter.

ośiztá|weuetö.

: 9áz.vĺzés.f.ali'mé|egĺtő
zdb gáz!ftéslĺ ćséreprályha

' ŕ gáz.vÍzésfa|imeĺegĺtö

gáz.vlzmeleg|tó

. gázkonÝěktoľ'

Hivatkozássa| a részünke megkit|dÖtt K96€Q l2ľfa12.ę,.lęy9|i1tre a V.lll.^Százados út

3.13. épĺi|et bé|e|et|en gázkéményeire vonatkozóanaza|ábbitájékoaatást adom:

Bé|e|ét|en gázkémények

í.ép. Í |akás Kákonyi zsósa

14 ép. 26lakás Kuruca lstván

16.é'p'27.|akás Bikícsi]Dan'ełta

, ) ,,

Budapés| 2012', novembe4 16.

FůlsÉTtisz -''J.-_ 
6}

Fírĺĺirosi t(Éményseľľ6lpaľI Krľ \l7
\ĺĺĺl. ker. Kirendeltsége
1 082. Budape-sĺ Baľsss tJ.tca 86;
Adoszárn : 1 ?1 oslt?!i?,, ł1

Zśolt

lĺirěndéttqég.vez.
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ZÜ,ĺ? i'jii.T Ż !'!
Fővárosl Kéményseprőlpań KfŁ
.|067 BudapestEötvös utca 2í
Postacĺm: 1399 Budapest Pf. 64í
T€|.: 3í26{261 3126€24 Fax 3321.150

ôfi ai|: info@kem€oyspÍo.hu; táítl^ľ.k6mény89lro.nu

Ügyfélfogedás: H: t4.00 . 15.00 K: ?.o'ó .9.oo Sze: 8.00 . t5.00 Cs: 7'00 - 9'o0 P: 8.00 - 12.00

}",vĺrr.r

}ŚýÍ5

Vl|l: kerĺi|eĹ Polgármesteri Hivata|

Jegyző

Dr. Mészár Erika

Budaoest

BAROSS U 0065{067.
í082

Ü gyintézó : De mé ny Zoltánné

1Nllll1122 I 2012'sz'

Figye|meztetó száma: 233549

Kirendettsé9 vezető:

Vtirös Zsolt
ĺ082 Budapest, Baross utca 86.

Tel.:314-2861
JórcrĺvÁrori

ivatala

.Tisztelt Dr. Mészár Erikal ,,., 
so rán a 27{t996'.(X. 3o.') BM r9ndel9!?..s' @

Bejetentjük, hogy a kötelező kéménysepr!-ipari l<o. 79za9!lt1t!1,
bekezdés atábbi táblázat rendeleti rategori; roi"ĺáoá,ĺĺ,"tro-ű,iő,tia g7eriĺn;i<azvetĺen étetveszélytészleltünk

a tárgyi cĺmen. 
|n R /tl hekazĺ]é*énl kémény, itletöIeg a tüzelőberendezé,9

Az emtĺtett rendetet 10. s. F) bekezdésének megfelelöę|'erP.a,

használljánal< ngyemeřrđńĺ,t,l,. ez illeteiěś ěä:;i9ĺ;;,:y11y19 iula,. ńe1elentés1tetttlnk. Amennyiben

bejetentéstlnkket xapcsoiatosan bármityen šiłrmai xeraas ,",íńä í"i,-ťljy.forduljon az illetékes kirendeltségünk

vőzeójéhez

!é;gyi 1082. Budapest, VAJDAHUNYAD U oo11.oooo/1. ép0|et Társasház kémény

Kiadás idópontia:

Kiá|lította:

Nyomtatványt átvette:

Tárgyi épiilet kezelő|e vagy
kiizös képvise!óje:

Rendeleti kategória:

2012' o|ĺtóber 18.

Czinege Lásztl, Vonnák Bá|int

postfana

KISFALU KFT. 1084. Budapest, Ön u ooog

E. om|adozó kéményfei
H . Kü|ön jogszabáWan meghatározott f€ltéte|ek hiánya miaü n€ín hasaálható kémény haszná|atba véte|e, moködtetése

Kéményhasználat módja:

Az észlelt prob|éma:

Gázttizelésrj használatú kémény

A gt4, 7 13, 1ot3, 1 1 ľ2' kéménycsopo,tok gľŚ.

Budapest, 2012.10.24

"""H,h'!

Vörös Zso|t
Rirendettségvezetö

r#asÉĺ*sz - (
iĺuĺ,o"i Kómónysepľólpaĺi l(tT \*=

Vll|. keĺ' Kiľendeltsege
łoäá'n'ĺ'p"st, ljarc:.; uitcĺ 5j.

l.lĺs:ĺm: i 2i Clĺiozr.i-4z

:|lí. olda|

copJÍ|ghtlNNoTRANsz 1

200ĺt.2002 Veĺl.{ó:|2.2.9.0
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Ü gy lntéző : De mény Zoltän né

KISFALU KFT.

Budaoest

tR u oooa

í084

)oooJ1. ép0lct o. Épcsöház i . emetet ĺ3 JózecfváÍos| tnkoĺmányzat kéĺnény ggye

tctY' r

iä.ĺli;ĺ.l

Tlsztclt K|sFALu KFT. közöclképv|ce|etl

ÍN|||/1123 l2012,3z,

t|gyo|meztctó 
lzáme 233547

Klrendęttgég vezptó:

Vörös Zsolt -

ioáz eĺ,u"p.śt. Baross utca; 86'

Tel.:314-2861 "

2012. oktQ.-bpt'!8'

Fekete, fuidrési N yizinýk László

Rácz |stván.B-é'.|ä' ' . , - -łłrtáł|'üĺirítóaltó va'Ty ąkg.ĺoínz3ák 
aitó hiánye, |[otđ00 a

t;}ffiHd.ffiffi#ľffi;"* "n",", 
mokódtetést

Rácz |9tván;B0'.la.

[ę#wmľg$Hľffi i.iüiffi ;.ňä ffilłW"*..'atba vótelc, m0kóđtetése

koÍoÍnbák

F
!T

Kledás tdópont|a:

K|ál|ĺtotta:

Nyomtawányt áWettg:

Rende|eü.kategóĺ|a:
ł:ý
h

Az égz|elt prob|éma: l.lŁ:täü."{ĺiľj|ŕjĺl.Tľłľgg"ř.ľ.ľs:łřä.Ę!ľłg{..1i.i1.ľ5üłä::ůí"".

tr..:í;*iaü:ľ"ľł:ffi:ffiĘłffi ffi *i#;ffi
bé|éscsóvel )

(

BudaPest, 2012'10'24
oi'sé *u

:.ffi"-
t:.,ď;ď.

,ł \Á
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Fóvárosl Kémény.9eprő|par| Kft.
í067 Budapest Eötvöś útca 2í'
Posüaďm:.í3g9 BÜdapest Pf' 641
To|,; 3í26626: 3ĺ 26ô24 Fax 332ĺ { 50
o{gi|: iflfo@k€mgnysopío.hu: Ywł^ť.kgmenysprc.hu

v|l|. Kirendeltség
1082 Budapęst Baross Utca 86. Te|.:314-2861

Fax:

(

G

Ügyfé|fogadás: H: t4.00 . 15.00 K: 7.00 - 9.00 Sze: 8.00 - 15.00 Cs: 7.0o:- 9.00 P: 8'00 - 12.00

V|l|. kertilet" Po|gármesteri Hivatal

. Jegyző
Dr. Mésár Erika

Budaoest

BAROSS U 0065-0067.

í082

lJ gyintézó : D e mé ny Zoltán né

1Nllll1124 I 2012.s2.

FIgye|meztető száma: 233546

Klĺende|tség vezető:

Tel.:31

Tárqv: 1082. Budapest, VAJDAHUNYAD U ooĺ í-oooo/1. épo|et 0. lépcsóház o. Fö|dszint 1b Jlzsefvárosi tnkoĺmányzat kémény ügye

Tiszte|t Dr. Mésár Erikat

Bejetentjtlk, hogy a kötetezó kéményseprHipari közszotgátltatás során a 27/1996. (X, 3o.) BM rendele! 2. s' e)
néxezaěs alábbi táblázat rendeleti kategőria rovatában hivatkozott pontja szeinti közvetlen életveszélý észleltünk

:a tárgyicĺmen'
Az emtĺtett rendelet 10. s' F) bekezdésének megfelelöen ere a kémény, illetöIeg a t(]zelöberendezés
használljának figyelmét fethĺvtuk. Az ittetékes gázszotgáltató felé külön bejelentést tettünk. Amennyiben
bejelentěsünkket-kapcsolatosan bármilyen szakmai kétdés mertllne fet, úgy forduljon az illetékes kirendeltségtlnk
vezetljéhez.

Tárgy| épü|et keze|őJe vagy KISFALU KFT. ío84. Budapest, tR U 0008
közös képviselője:

Rendeleti kategória:

Kéményhasználat módja:

Az észlelt prob|éma:

Budapest, 2012.10.24

c . A kémény tlsztÍtási Íettéte|einek hiánya (Így különösen a pad|ástéÍi tisztĺtóajtó vagy a koromzsák ajtó hián}ŕa' i||etólog a

koromzsák ajtó vagy .tetón łÍvü|i tiszťtás esetén. a kémény megkÖzdĺtése nem b|ío.sítoľ)
H . Ko|ön jog.szauäiýtan meghatározott feltétěbk hiánya miatt nem haszná|ható kémény haszná|atba vétele, múkódtetése

GáztÜzelésű használatú kémény

í db. egyedifa|azott kémény, melyen 2 db. gázkonvektor Üzemel. A kémény koromzs.ákajtóval
nincs eÍäwa. Atsó fe|só eileiroześe, szüksés szeÍinti tisztĺtási lehetósége nem biáosĺtottA
gázÜzemú ĺaiffiĘffiľnykürtó e|használódótt, kiégett, kipor|ott, tömörtelen, biztonságos
ěgéstermék elvezetése ném biáosított. Szükséges a kéřnényjáratot a bekötött tüze!ó
běrendezés múszaki paraméterei és az MSZ 845 lż012 sz. Íigyelembevételéve| te|jes

hosszúságában megfäleió anyagú és keŕesztmetszetr] minósĺtett anyagú belsó szigete|éssel (

.béléscsó've| ) e|látni.

Kiadás időpontja:

KlállÍtgtta:

Nyomtatványt átvette:

csopo

2012. október í8.

Vonnák Bálint, Czinege Lász|ó

Balogh Karolina

ffi$ľ*-*ľ;u",,,,.
í. póldány í/1. olda|

Vörös Zsott

Copyrlght INNOTRANSZ
2000.2002
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Yqilő:2.2.9i.0

Nyomtatási dátu rínlidói 201 2.1 0 -21


