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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának részletes ismeľtetése

A BudapestiBpítő és Szerelő Zrt, (1163 Budapest, Új Kőbanya u.23.) a VIII. kerület Déri Miksa u.

7. szźtm alatti ingatlanon 23 lakásos tźxsashźn építését tervezi.

A tervezés kapcsiín a ľorÉľÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a szomszédos épületek kéménye-
inek helyszíni felméľéSét elvégezte és megállapította, hogy a kivitelezés következtében szélnyomás
szempontjából kedvezőtlen kitorkollási helyzetbe kerül a Víg utca 30. szźm a|atĺi épület (1. számú
melléklet) Déri Miksa utca felé eső szĺĺľnyán 5 db kéménytest. A r.orÉľÜsZ jegyzókonyvében ész-
ręvételezte, hogy a vázlatrajzaÍI613 _ 7l1 _ 8l3 _ 9l3 _ 10Ą számmal jel<ilt fa|azott kéményjáratok
tetőn kívülí szakasza állagromlott, omlásveszélyes, valamint a kéményjĺíľatok alsó és felső tisńítási-
ellenőrzési lehetősége nem biztositott (2. számű melléklet). Ugyanakkoľ megállapitotta azt is, hogy a
feltilvizsgálat idején az érintettkéményekĺe ttizelőberendezés nem volt telepítve.

e ľorÉľÜSZ vizsgáIatimegá|lapításai a|apjánaz új taľsashĺíz kivitelezője (Budapesti Építő és Sze-
rc|ő Zrt.) kezdeményezte afenti számú kémények megsztintetését, melyet _ a rorÉrÜSZ feltigyele-
te mellett _ saját kĺiltségén elvégezne. A hivatalos megsziintető eljarás megindításához szfüséges az
épület tulajdonosánakhozzájźruló nyilatkozata, me|yhez a kivitelező kérelmet nyújtott be (3. szźlmu
melléklet).

A Déri Miksa utca7 . szźlm a|atti ttrsashźn építése kapcsán sztikséges kéménymagasítások iigyében a
Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatat Városfejlesztési és FőépítésziŰgyosnáIy 20|5. szeptember 28-án
kelt állásfoglalásában településképi szempontból előnýelen megoldásnak minősíti a kéménymagasí-
tásokat és a taľtalék vagy használaton kíviili kémények megszüntetését tĺĺmogatja (4. szátlu mellék-
let). A kémények keze|óje, a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.Yagyongazdálkodásilgazgatő-
ság is vizsgá|ta a kéményeket és a megsziintetésükhöz az alábbi feltételekkel megadtfü hozzájaru|á-
sukat (5. szźmÍlmelléklet):

- a Víg u. 30. ftjldszint 5-6. szźtmű lakásban a szobai fiítést korszerii elektľomos hotáľolós
ká|yháva|, éjszakaí, mérőkfutyźls mérővel k<jtelesek megoldani, a bérlő jelenleg olajradiá-
torokkal biztosítja a fiĺtést,



- a Víg u. ftjldszint 8. számú lakásban a szobai fiĺtést korszeriĺ elekhomos hőtaľolós káIyhá-
val, éjszakai, mérőkźrtyás mérővel kötelesek megoldani a bérlő jelenleg olajradiátorokkal
biztosítja a fütést,

- a Víg u. 30. I. emelet |4. szźlmú lakásban a szobai frĺtést koľszeriĺ elektľomos hőtárolós
kźiyháva|, éjszakai, mérł5kźttyás mérővel kötelesek megoldani, abérlojelenleg oIajraďiá-
torokkal biztosítja a fiĺtést,

- az utcai lejaratú vendéglátó helyiség jelenleg cirkóüzemű gazkésnilék kéményhasznáIatu
égéstermék elvezetését - amennyiben a hozzájtru|ásunkban jelzett kéménycsopoľtok va-
lamelyikét haszná|ja_ továbbľa is biztosítani kĺitelesek,

- kémények megsztintetése L<ĺzfuő|aga ľorÉľÜszKft.. előírásai aIapjarltöľténhet. Kötele-
sek - a nyilvántartási tĺĺrĺĺlhetőségre _ a ľŐrBľÜsz rt. nyi|atkozatátbeszerezĺi aké-
ménycsoportok megsziintetésének megfelelősségéről.

A kéľelemben szereplő Víg utca 30. (hľsz.: 34944) szźtm a|atti |akőház I\\%o-barl a Budapest
Józsefuaľosi onkormrányzat tulajđonában á|I, így a kéményekkel kapcsolatos tevékenysé gek e|végzé-
s éhez sziiksé ge s a tul aj đono s önkormĺín y zat ho zzźĄ źxuIása.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesńéstárgythan a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺire.

ilI. A diĺntés cé|ja' pénzügyĺ hatása

,ą. ľorÉľÜSZ Foverosi Kéménysepľőipari Kft.-nél ttiľténő kéménytest megsztintetési eljĺírás
megindításához sztikséges a tulajdonos onkormanyzat tulajdonosihozzé|áruIása.

A tul aj dono si dĺi nté snek onkorm ány zatunkat éľintő p énzngy i hatása ninc s.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat vagyoniĺľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 66120|2. CXn.13.) önkormanyzati rendelet |7. $ (1) bekezdés
e) pontjan, valamint a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-tęstiilet
és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési Szabźlyzatźnő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmrínyzati renđe|et 7 .

számu mellékletének 1.1.11. pontjĺín alapul.

Fentiek aIapjźn kérem aTisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájźrulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozzti javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájźruIźlsźń ađja a VIII.
keľület Víg utca 30. szĺím alatti (hĺsz.:34944) ĺinkoľmányzatitu|ajdonú épület ľorÉľusZFőváĺosí
Kéménysepľőipaľi Kft. jegyzőkönyvi váz|atrajzźn 613 _ 7l| _ 8l3 _ 9ĺ3 _ |Ilt számmal jelölt ké.
ménýestek megsztintetéséhez, az a|ábbí feltételekkel és kik<jtésekkel:

a. jelen tulajdonosi honájaru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti a munkálatok elvég-
zéséhez sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a ftildszint 5-6. szźlmű lakásban a szobai fiĺtést korszeľiĺ elektromos hőtárolós kálvhával.
éj szakai, mér őkźnty ás mérővel köte l e s ek me go l dani,

c. a ftĺldszint 8. számú lakásban a szobai fiitést korszerií elektromos hőtaľolós kálvhával.
éj szakai, mér óká'rty ás méľő ve l kötele sek me go ld ani,



d. azl. emęIet |4. szźtmű lakásban a szobai fiĺtést koľszeľű elektromos hőtárolós kálvhával"
éj szakai, mér t5kěrty ás méróve l kötele sek me go ldani,

e. azutcaí lejaľatu vendéglátó helyiség jelenleg cirkótizemű gazkészn|ék kéményhaszná|a-
tu égésteľmék e|vezetését - amennyiben a hozzź!źrulźtsunkban je|zett kéménycsopoľtok
valamelyik ét haszĺá|ja- továbbľa is biztosítani kötelesek.

f. kémények megszĹintetésekizźltőlag a FOKÉTÜSZ Főváľosi Kéményseprőipaľi Kft. elő-
írásai a|apjáĺtörténhet. Kcjtelesek _ a nyilvántartási törölhetőségľe _ a ľ'orÉrÜsz r.o.
városi Kéményseprőipari Kft. nyilatkozatźúbeszerezni a kéménycsopoľtok megsztinte-
tésének megfelelő s égér o|.

g. jelen tulajdonosi hozzájáruIas csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásź.ľa|, a döntés napjátő| szálmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatarido: 20|5. október 19.

A döntés végľehaj tás źú v égz(5 szew ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététe| módjríra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. októbeľ 12.
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Buďa esti E ítő és Szeľeilő Zľt,.
Eĺ x1.63 Buđapest' j Kőhánya v.23.

T: (36 1) 401-04

Kisfalu .}ózsefvá rosi Va gyon gazdá llĺo đó Kft.
Műszaki, Intézményi és Kłizteľĺileti lľoda
Zsidi Lajos irodavezető úľ

r.:ii'łiĐt:ľ

Tárgy: Víg utca 30. szám alatti iinkoľmányzatitu
kém ényeinek megszĺĺntetése

ĺ<pn'nĺ,nnł

Tisztelt Zsidi Lajos uľ!

Cégünk' a Budapesti Építő és Szerelő zfut. aVIĺI. Déri Miksa ut7. (hrsz:34943) szétm alatti
ingatlanon teruezi 23 lakásos táĺsasház kivitelezését.

A szomszédos épületek kéményeinek helyszíni fęlméľése során megtĺ|lapításra keľült, hogy a Déľi
Miksa út 5. . Víg utca 30. szám a|atÍi, cĺnkormányzati tu|ajdonban lévő tźnsasház aDéri Miksa úti
széľnyon 5 đb olyan kéménytesttelľendelkezik, mely szélnyomás tekintetébenhelyzetébőI
adódóan vizsgélandő.

A helyszíni felmérés soľán azonbanazisrnegźllapítástakeľĹilt, bogy akéményekĺe nines
tiizelőberendezés telepítve, azazva|aĺrleĺľryi érintett kémény üzemen kívüli. A helyszíni bejáráson

tapasztakal<ról a FOKÉTÜSZ jegyzőkönyvet készitett,melyet jelelr levelünkhöz is mellékelĺink.

A kémények hivatalos megszüntetéséről intézkedni szĺfüséges. A kémények tényleges lezatását a
r.orÉľÜsZvégezteÍí és ellenőľzi, mely munka köttségét cégtink váIIaI1a, ellęnben a

munkavégzés csak az épiletkezelő.jének, illetve tulajđonosanak írásos hozzájarulásával kezđhető
meg.

Kéťfü ezért, hogy a fentiek ismeretében a kérdéses kémények hivatalos megsziintetéséhez, mint
az épu|et kezelőjének képviselője,hozzć$źltu1ni, és hozzájaruLásáról írásban nyilatkozni
szívęskedien.

Budapest, 2015. szeptember 23.

Köszönettel,

László

Cé gtr e gy zékszám: 0 1 - 1 0- 044 8 8 9
Adószám: 12181344-f.42

építtető
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