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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapesti Éľítő és Szerelő Zrt. (székhely: 1163 Budapest, Ú: Kőbanya u. f3)
(továbbiakban: Epítő) a Budapest VIII. kerĹilęt Déľi Miksa u.,ĺ. szźm alatt ingatlanonZ3
lakásos társasház építését tervezi,

A tervezés vonatkozásában a porÉrÜsZ Fovźrosi Kéménysepľőipari Kft. a szomszédos
épiiletek kéményeinek helyszíni felmérését e|végezte és megállapította, hogy a kivitelezés
kövętkeztében szélnyomás szempontjából kedvęzőtlen kitorkollási helyzetbe kerül a Víg utca
30. szám alatti épület Déri Miksa utca felé eső száľnyán 5 db kéménýest (1. szĺĺmú
melléklet).

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat Yétosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága 2Ot5.
október 19-i tilésén tárgya|taazęrre vonatkozó előterjesztést, és a |06912015. (X.19.) szźmn
hatźxozatában rigy dönt<itt, hogy egy kiegészító _ h, jelu pont alatti, ,,az 5 ďb kéménycsoport
á|tal énntett lakásoknak biĺosítani kell 1-1 db a|tematív, szi|ard fattizelést lehetővé tevő
égéstermék e|vezető berendezést'' _ feltétellel tulajdonosihozzájarulźĺsát aďja a Budapest VIII.
kerület, Víg utca 30. szám alatti (hľsz.: 34942) önkoľmányzati tulajdonú épület porÉľÜsz
Fővaľosi Kéménysepľőipari Kft. jegyzőkönyvi váz|attajzán 613 - 7lI . 8l3 - 9l3 - I0l|
számma|j elölt kéménýestek megsztintetéséhez.

Épíftető 2OI5. október 30-án kelt levelében ľészletes műszaki megfontolások és jogi érvek
felsorolásával kérte a fenti hatźrozat h. pontjábarl foglaltak felülvizsgálatát, éskezdeményeńe
a 20|5. október l9-i előterjesztett javaslat vá|tozatlan foľmában töľténő jóvahagyáséLt. A
Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 2OI5.
november 23-i ülésén ismét napiľendre tűzte az tigyet, de érdemi tátgya|ása nem tortént, az
előterj esztés visszavonásra keľült.

Építtető ismételt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz és a hivatkozotÍ' h. pontban
foglaltak műszaki megvalósíthatőságának feltilvizsgá|ata a|apjźn a következő javaslatot tette.

Epíttető a fszt.5-6, 8 és I. em. 14-es lakások
korábbi aján|atát visszavonja tekintettel arľa,
nem fosadta el.

lakószobáinak fiítéskorszenĺsítésére vonatkozó
hogy azt a bizottság váLtozat|an tartalommal

UT( . .Y:. .sz. napiľend
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Epíttető a bizottság javaslatźú figyelembe véve az 5 kéménycsopoľt által éľintett 7 lakás
lakószobáit ellátó 1-1 db szi|aľd fatiizelést lehetővé tevő égéstermék elvezető berendezést épít
ki, amennyiben a feltárásokat követően az muszakilag megvalósítható és az énntett lakások
bérlői a munka elvégzését lehetővé teszik, és engedélyezik. Amunka tarta|mazzamaximum 7
lakás 1-1 db taľtalékkéményének KAMIX arryĺagga| történő bélelését és a 7 bélelt kéményre
szélnyomás-kompenzátorok felszerelését.

F;zeĺ javaslat elfogadása esetén az onkormźnyzat tulajdonosi hozzájźtru|ását adja a I0l1
kémény és a fennmaľadó béleletlen kémények lezátásához.

A javaslat előnye, hogy a lakások kapnak egy taľtalékkéméný, amit a későbbiekbęn a bérlők
esetleg használhatnak. Hźúrtnya viszont, hogy a jelentős mértékű beľuhazás olyan
éptiletrészben töľténik, mely hasznáIatot kíviil maľad' nem hasznosul és az onkormányzat
továbbľa is fizeti a taľtalékkémények kéményseprési díját, mely a fatüzelésre alkalmas
kéményekľe tekintettel a korábbi díj kétszerese lesz. A javaslat további háttźnya, hogy
Epíttető nem tud felelősséget vállalni azért, ha a lakók a munkák elvégzését szźnnźlra nem
teszik lehetővé, eztEpíttető nem is vá||alja.

Aben:hánćts Épíftetőnek előzetesen kalkulálva 4.600.000,- Ft+Afa ĺisszegbe kerül.

II. A beteľjesztés indoka

A kéľelemben foglaltakkalkapcsolatban a döntés meghozatalźtraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés'célja, pénzügyi hatása

A Budapesti Epítő és Szeręlő Zrt.kére|ménekaz elbírálása.

A tulaj dono si dönté snek onkoľm źny zafinkat érintő p énztigy i hatása ninc s.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet
A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 6612012. Qil.13.) ĺlnkormĺányzati reĺđe|et 17. $ (1)
bekezdés e) pontjan, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
Képviselő-tęstiilet és Szervei Szewezetĺ és Mfü<idési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkoľmĺínyzati rendelet 7 . szálműmellékletének 1. 1. 1 1. pontjĺán alapul.

Mindezek a|apj źn kéľem a hatźr ozati j avas l atok me gvitatás át, elfo gadását.

Határozatĺ javaslat

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi bízottság úgy dönt, hogy a |069lf015. (x.19.) szźtmtl

hatérozatźft módosítva, annak b., C., d. és h. pontját visszavonja egyben a Budapest VIII.
keľĹilet Víg utca 30. szám alatti (hľsz: 34942) önkormĺányzati tu|ajdonú épületné| - a

szomszédos Déri Miksa u. 7. szám alatt ingatlanon tervezett társasház építése miatt _ a

biztonságos füstelvezetés megoldása érdekében az éľintett kéménýestek rendezésére a már
koľábban kiadott tulajdonosi hozzćĺjáruIźlsźĺt az alábbiak szerint kjegészíti:

1. Epíttető a fulajdonosi joggyakoľló javaslatát figyelembe véve az 5 kéménycsopoľt által
érintett 7lakás lakószobáit ellátó 1.1 db szĹ|źrd fattizelést lehetővé tevo égésteľmék

ęIvęzeto berendezést épit ki, amennyiben a feltárásokat kĺjvetően az muszaki|ag
megvalósítható és az érintett lakások bérlői a munka e|végzését lehetővé teszik és
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engedélyezik. A munka tarta|mazza maximum 7 lakás 1-1 db taľtalékkéményének
KAMIX aĺryagga| töľténő bélelését, és a 7 bélelt kéményre szélnyomás-
kompenzátoľok felhel y ezését.

2. Épftleń a I0l1r jelrĺ kéméný és a fennmarudő béleletlen kéményeket az előírásoknak
megfelelően üzemen kíviil helyezi.

Felelős: polgármester

Hataľidő: f0|6.január 1 8.

A dĺjnté s vé grehaj tás źú v é gző szerv ezetí e gy s é g : G azdá|ko dási Ü gyo sztály

A lakosság széles k<jľét érintő döntések esętén az eIőterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjara: nem indokolt

Budapest, 20I6.januáľ 1 1.
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