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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  december  03-aj ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Tömő 
utca  56.  és  60.  szám alatti lakóházak kéményeinek rendezéséhez 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 

1. Kérelem 
2. FÖKETÜSZ nyilatkozat  (3  oldal) 
3. Kémény helyszínrajzok  (2  oldal) 
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kezelői hozzájárulás  (2  oldal) 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az  ARAN Invest  Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 273510;  székhely:  1082 Budapest, Leonardo 
da  Vinci utca  10.  fszt.) (a továbbiakban: Építtető) a  Budapest  VIII. kerület, Tömő utca  58. 
szám alatti ingatlanon  56  lakásos társasház építését kezdte meg. 
Az építési engedélyben a  Budapest  Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala előírta, 
hogy a szomszédos építmények rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának biztosítá-
sára a kémények egy részét magasítani szükséges, illetve egyéb módon kell azok megfelelő-
ségét biztosítani. 
Az építtető megbízásából a tervező Litkey Csaba építész (MÉK:  01-4771)  elkészítette a 
szomszédos lakóházak kéményeinek magasítási tervét  (KM-01  —  KM-05),  melyet a 
FÖKETÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (a továbbiakban: FÖKÉTÜSZ) felülvizsgált és 
a műszaki megfelelőségéről nyilatkozatot adott. 
A  tervek alapján az Építtető kéri az új építési házzal szomszédos épületek, így a  Budapest 
VIII. kerület, Tömő utca  56.  szám és Tömő utca  60.  szám alatti önkormányzati tulajdonú épü-
letek kéményeire vonatkozóan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A  tervezési területen az új épülettől  15  m-es védőtávolságon belül eső szomszédos kémények 
rendezését a FÖKETÜSZ nyilatkozatának  (2.  számú melléklet) figyelembe vételével az aláb-
biak szerint tervezik: 

• Nyugati szomszéd Tömő utca  56:  (hrsz.:  36109)  MF+2+ magastetős, gangos társasház 
(önkormányzati tulajdonrész:  100%). 
Az épületen összesen  2  db tűzfalra felvezetett, és  29  db acél rácsos tartóval kiegészített 
magasított megoldás készül. 

• Keleti szomszéd Tömő utca  60:  (hrsz.:  36107)  MF+1+ magastetős, gangos társasház 
(önkormányzati tulajdonrész :100%). 
Az épületen összesen  4  db tűzfalra felvezetett, magasított kémény, és  8  db acél rácsos 
tartóval kiegészített magasított megoldás készül. 



A  tervezett magasítások: 

he lyszín: Érintett kéménycs. kezelés magasítás megj.: 

 

kémények száma: sorszám: módja: cm: 

 

Tömő  u. 56. 3 1/3 rácsostartóról 8,15m 

   

2/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

3/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

4/5 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

5/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

6/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

7/4 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

8/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

9/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

10/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

11/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

12/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

13/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

 

6 14/7 rácsostartóról 7,39m részben belül 

 

3 15/3 rácsostartóról 8,46m 

  

4 16/4 rácsostartóról 8,95m 

  

3 17/3 rácsostartóról 8,86m 

  

3 18/3 rácsostartóról 8,86m 

  

4 19/4 Tömő 58.1apostetőről 10,79m 

  

3 20/3 Tömő 58.1apostetőről 10,79m 

  

4 21/4 rácsostartóról 9,89m 

  

3 22/3 rácsostartóról 9,32m 

 

Tömő  u. 60. 2 1/2 Rule 58.  lapostetöröl 12,18m 

  

2 2/2 Tömő  58.  lapostetőről 12,18m 

  

3 3/3 rácsostartóról 11,30m 

  

3 4/3 rácsostartóról 10,41m 

  

2 5/2 rácsostartóról 9,33m 

   

6/3 nem változik 

 

15m-en  túl 

  

7/2 nem változik 

 

15m-en  túl 

A  fentiek szerint magasított kémények mellé acél rácsos-tartós állványzatok épülnek, védőko-
saras hágcsóval, melyek a kémények állékonysága mellett a felső ellenőrzés lehetőségét is 
biztosítják.  A  meglévő tetőkibúvókat, kéményseprőjárdákat minden esetben felújítják és biz-
tonságos acélkorláttal látják el.  A  tervezett új épület lapostetős, így az onnan végzendő, szom-
szédos épületek tűzfalán lévő magasított kémények kezeléséhez hozzájárulnak, a későbbiek-
ben is biztosítják  (3.  számú melléklet). 

Az önkormányzati épület kezelője, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kéményekkel 
kapcsolatos átalakítások elvégzéséhez megadta a kezelői hozzájárulását  (4.  számú melléklet). 

II.  A  beterjesztés indoka 
A  kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  Tömő utca  58.  szám alatt épülő társasház építési engedélyében előírt, illetve a FŐKÉTÜSZ 
által kiadott kéményseprő ipari nyilatkozatban jóváhagyott, a szomszédos épületek kéményei 
magasításának elvégzéséhez szükséges a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulá-
sa. 

A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 



IV.  Jogszabályi környezet 
A  Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.11.  pontján alapul. 

Kérem a határozati javaslatok megvitatását, elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Tömő utca  58.  szám alatti in-
gatlanon elkezdett új társasház építése okán tulajdonosi hozzájárulását adja a szomszédos 
Tömő utca  56.  szám alatti (hrsz.:  36109)  és a Tömő utca  60.  szám alatti (hrsz.:  36107)  ön-
kormányzati tulajdonú lakóépületek érintett kéménycsoportjainál a biztonságos égéstermék 
elvezetés kialakításához, a kéménymagasítások elvégzéséhez. 

A  Bizottság hozzájárulását — a Litkey Csaba építész (MÉK:  01-4771)  által készített, illetve a 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari  KR  által jóváhagyott tervdokumentációban foglalt 
műszaki megoldásokhoz — az Építtető,  ARAN Invest  Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 273510; 
székhely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci utca  10.  fszt.) részére az alábbi feltételekkel és 
kikötésekkel adja meg: 

1. jelen tulajdonosi hozzájárulás az Építtetőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb 
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

2. a vonatkozó Kéményseprő-ipari nyilatkozatban (FŐKÉTÜSZ Kft.— 30/2018/MS/TE) 
előírt követelményeket a kivitelezés során be kell tartani, 

3. a kivitelezés során csak az építőipari előírásoknak (jogszabálynak, szabványnak) meg-
felelő technológiák és minősített termékek alkalmazhatók, 

4. a meglévő kémények biztonságos üzemét a kivitelezés alatt fent kell tartani, 

5. az Építtetőnek a kivitelezést befejezően, az érintett kémények vonatkozásában az át-
alakítás megfelelőségét teljes körű FÖKÉTÜSZ  KR  műszaki vizsgálatával és nyilat-
kozatával kell igazolni, 

6. az Építtető köteles az érintett kémények átalakításának elkészültéről az épület kezelő-
jét, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t írásban értesíteni, 

7. az Építtetőnek, illetve a társasháznak mindenkor biztosítania kell az érintett magasított 
kémények kezelésének lehetőségét, ehhez a Tömő utca  58.  szám alatt épített lakóház 
lapos tető igénybevételét, 

8. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  2  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018.  november  27. 
C2cOE 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 



DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMA EDINA SO 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI  ES  PÉrzÜGyI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: k.g.x./cer 

ELLENŐRIZTE: 
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1.  számú melléklet 

  

ARAN Invest  Kft. 

1082 Budapest Leonardo  da  Vinci u. 10. fszt. 

www.praterpark.hu 

PIPA -11  

I  PARK  

Szabo  Endre ügyintéző 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest  Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Baross  u. 63-67. 
1082 Budapest 

Tárgy: kérelem tulajdonosi hozzájárulás iránt 

Tisztelt  Szabo  Endre Úri 

- 161 
hOEA 

Társaságunk, az  MAN Invest  Kft.  a  VIII. kerület Tömő utca  58.  (hrsz:  36108)  szám alatti ingatlanon 
56  lakásos társasház kivitelezését kezdte meg. 
Az  építési engedélyünkben  (BP-05/107/00182-6/2018  sz határozat, ÉTDR azonosító:  201700018758, 
iratazonosító:  IR-000039565/2018)  foglaltak szerint Társaságunk elkészíttette  a  szomszédos 
épületek érintett kéményeinek magasítására illetve azt helyettesítő műszaki megoldásokra 
vonatkozó terveket. 

A  FÖKÜTÉSZ Kft.  a  benyújtott dokumentációt felülvizsgálata során elfogadta (nyilatkozatszám: 
30/2018/MS/TE). 

Tekintettel arra, hogy  a  szomszédos épületek önkormányzati tulajdonban vannak, ezúton kérjük, 
hogy az érintett kémények mellékelt tervdokumentáció szerinti magasítási munkáihoz tulajdonosi 
hozzájárulásukat adni szíveskedjenek. 

Köszönettel, 

Perlaky Zsolt és Szilágyi Tünde ügyvezetők 
MAN Invest  Kft. 

— építési engedély  (BP-05/107/00182-6/2018  számú határozat ÉTDR azonosító: 
201700018758,  iratazonosító:  IR-000039565/2018)  — másolat 

— FÖKÜTÉSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. által jóváhagyott kéménymagasítási 
tervdokumentáció — másolat 

— FÖKÜTÉSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 30/2018/MS/TE számú nyilatkozata  a 
tervdokumentáció jóváhagyásáról — másolat 

— Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Igazgatóság kezelői 
hozzájárulása — másolat 

2018.  november  14. 



2.  számú melléklet  1.  oldal 

EÓKÉTOSZ 
Fővárosi Kernénysepralpad Kft. 
Postacim:  1399 Budapest Pt_ 641 
Telelon:  06/1-999-0661 
Fax: 06/1-332-1150 

vrtve.kemenysepronu 

VIzsgglatl  elm/  Épitkezás helye:  1083 Budapest, Tone;  utca  58 
HRSZL:  36108 HRSZ  2.: 

Mensefidelo:Aran Invest  Kft 

1082 Budapest. Leonardo  da  Vinci ulna 10 fszt 

Tu  laisbnos: Aran Invest  KA 
1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci  utca  10 fast. 

Terve*  LITKEY DESIGN KU 

1135 Budapest,  Pannónia utca  12 

11H11111111111111 
6 0 0 7 9 6 0 7  

Kéményseprii-ipar 
nyilatkozat 

telatkozatszám: 30/2018OEMS/TE 

Rendelésszóm: 180000144190/MS10932TV 

1111111E1111111 
60097709  

Kéménysep ő-ipar 
nyilatkozat 

NYILATKOZAT 

Nyilatkozat célja: Tervfelülvizsgálat 

Nyilatkozat tárgya: Műszaki megoldás megfelelőségéről/ HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ  NEM 
HASZNÁLHATÓ FEL! 

Érintett épftményjellege: Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység 

Tervezett vagy tervezéssel,  Ill.  helyszlni szaktanácsadással érintett égéstermék-elvezető(k) darabszáma:  43 

Értékelés: 

FOKETÓSZ Kft-hez benyújtott tervdokumentációt kéményseprő-ipari szempontból — figyelembe véve a vonatkozó hatályos 
jogszabályokat és szabványokat - felülvizsgáltuk, melynek minősítése: 

Megfelelő 

A  minősítés az alábbi követelmények együttes betartása esetén érvényes. 

Jogszabálylés szabvány követelmények: 

MSZ845  8.4.1.  Kéménytoldó kizárólag megfelelö statikai állapotú égéstermék-elvezetö berendezésre telepíthetö. 
MSZ845  8.4.12.  Tömörségi osztálya feleljen meg  a  magasitandó kéményjárat tömörségi osztályának, vagy haladja meg annak 
szabványban rögzített mértekét. 
MSZ845  8.4.15. A  kéménytoldó meglévő égéstermék-elvezető berendezéssel  veto  összeépítését, csatlakoztatását tömören, 
megfelelően megválasztott csatlakoztató idommal kell megoldani. 
M5Z845  8.4.18.  Kéménytoldás esetén,  ha  az  a 2,0  m-t meghaladja, akkor  a  meglévő nedvességgel szemben érzékeny. járat 
béléscsövezéséről gondoskodni szükséges,  a  csatlakoztatott tüzelőberendezés tüzeléstechnikai paramétereinek 
figyelembevételével. 
MSZ845  8.4.2. Ha a  magasítandó égéstermék-elvezető berendezés műszaki állapota nem teszi lehetővé kéménytoldó 
telepitését, akkor annak felújításáról, átalakításáról, eseriejéröl gondoskodni kell, 
MSZ845  8.4.20. A  kéménytoldó heitágulási feltételeit biztositani kell. 
MSZ845  8.4.22. A  kéménytoldót rögzitö tartó, támasztó szerkezetek statikai számítását  el  kell végezni, figyelembe véve  a 
szélnyomás hatását. 
MSZ845  8.4.24. A  fémszerkezete kéménytoldás  es  tartószerkezet villámvédelméről az  MSZ  EN 62305  szabványsorozat szerint 
gondoskodni kell. 
M5Z845  8.4.3.  Kéménytoldó kizárólag háromhéjú, hőszigetelt, megfelelöségigazolassal ellátott, merev  fall')  nestermékeivezetö 
berendezésböl kivitelezhető. 
MSZ845  8.4.6. A  kéménytoldó statikai állékonyságát minden esetben biztosítani kell,  1  m hosszúság felett tartó-, 
támasztószerkezethez kell rögzíteni. 

Jogszabályi követelményekből (ere kikötések: 

A  béléstest  ill,  az égéstermék-elvezető berendezés kizárólag arra jogosult szervezet által minösített, érvényes szállitói 
megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező lehet. 
A  meglévő égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ vonatkozásában a FOKETÜSZ Kft. által kiadott műszaki 

Males  másolat példány  2. 1 /  3.  oldal 



2.  számú melléklet  2.  oldal 

. • - FÖKÉTUSZ 
Fővárosi Kérnenyseprólpad  KR 
Postacím:  1399 Budapest  Pf.  641 
Telefon:  06/1-999-0664 
Fax: 06/1-332-1150 

vinvw.kemenysepro.hu 

Nyllatkozetszám: 
30/2018/MS/TE 
Rendelésszám: 

180000144190/MS10832TV 

Vitsdati cím Építkezés helye 083 Budapest.  Tömő utca  58 
HRSZ I.:  36108 HRSZ  2.: 

Mergrendeld: Aran Invest  Kft 

1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci  utca  10 fszt. 
Tu  lams Aran Invest Kit 

1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci  utca  10 fszt. 
Tervező: LITKEY DESIGN  Kft 

1136 Budapest. Pannonia  utca  12 

NYILATKOZAT 

felülvizsgálatban, illetve előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozatban foglaltak az irányadók? 
A  meglévő égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ biztonságos üzemét  a  kivitelezés alatt és után  is  fent kell tartani, 
az eredeti funkció és kialakitási mód megtartásávall 
A  szomszédos épület, épületek érintett kéményeinek biztonságos üzemeltethetőségéről, /megfelelő kitorkollási magasság 
biztosítása, karbantarthatóság, stb./  a  kivitelezés alatt és után  is  gondoskodni szükséges! 
A  tüzelőberendezés(ek) és az égéstermék-elvezető berendezés(ek) tkémäny(ek)/ mindenkori biztonságos üzemét igazoló, az 
égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való megfeleltetést, illetve ennek 
hiányában az  MSZ  845:2012,  MSZ  EN 13384-1,  MSZ  EN 13384-2  szerinti hő-, és áramlástechnikai méretezést az 
épületgépész tervezönek  el  kell végezni. 
A  tüzelőberendezések folyamatos égési levegő ellátásáról gondoskodni szükséges! 
Az  állandó felső tisztítási lehetőség biztositása érdekében  a  tetőhájazat fölé történő kijutást közös használatú helyiségből kell 
megvalósítani  a  biztonsági feltételeknek megfelelő módon (szabványos, minősített elemekből kialakított kéményseprőjárda, 
külsőfali mászóhágcsó, tetőkibúvó  ill.  egyéb más, szabványnak megfelelő megoldással). 
Az  égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ tervezése, kivitelezése során az  MSZ  845  sz. szabványban, valamint az 
OTEK-ben foglaltak maradéktalan betartása szükséges! 
Az  égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ tetőn kívüli megközelíthetőségét tetőkibúvóval, valamint minősített 
elemekből kialakított kémányseprőjárda telepítésével, beépitésével szükséges biztositani. 
Nyitott égésterű tüzelőberendezés telepítése esetén depressziós /elszívásos/ szellőzés kialakítása TILOS! 

Hibák, hiányosságok  es  egyéb észrevételek: 

Kéményseprő-ipari nyilatkozatunk a  Bp.  VIII. Tömő  u. 58.  sz. alatti épület tervezett magassága miatt felmerülő környező 
épületek égéstermék-elvezetőinek kitorkollásának megváltoztatására vonatkozó elvi műszaki megoldásának véleményezésére 
terjed ki. 
Szükséges a kivitelezés megkezdése előtt a meglévő, érintett égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előzetes kémänyseprő-ipari 
nyilatkozat beszerzése a FŐ KÉTÜSZ Kft-től. 

Általános követelmények  es  feltételek: 

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz, a véleményezett és megfelelőnek minősített, dokumentáció szerinti égéstermék 
elvezető(k) kéményseprő-pari műszaki vizsgálatát szükséges megrendelni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a tervezett égéstermék-elvezető (kémény) tervekben szereplő kialakitásától eltérnek, 
ügy a módosított kiviteli terveket a FÖKÉTIJSZ Kft. tervfelülvizsgáló munkatársaival ismételten egyeztetni szükséges! 
Kérjük a Tisztelt. I. fokú Építésügyi hatóságot, hogy a fenti kikötéseinket az építési engedélyben /határozatban/ szerepeltetni 
szíveskedjék! 

Hiteles másolat példány  2. 2/ 3.  oldat 



2.  számú melléklet  3.  oldal 

1 I  i 

• FÓKATÜSZ 
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4.  számú melléklet I. oldal 

Kezelői hozzájárulás 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró és 
tulajdonában lévő józsebnirosi Gazdálkodás Központ Zrt. mint kizárólagos 
megbízott, a  Budapest.  VIII. kerület Törn6  u. 56.  szám alatti épületen a 
kéménymagasitis lei épitéséhez 

hozzájárul. 

az  albbi  teltetelek mellett: 

-Budapest  Fóváros VIII. kerületi önkormányzat tpitésügyi Hatósági 
Osztälyán tulajdonosi hozzájárulás megkérése. 
-a szereléssel osszefüggésbe hozható bármilyen Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanrészben okozott kárazottnali helyreállitása 
-az érintett épület funkcióját a szerelés nem vältoztathatja meg. 
-a munkák befejezése utáni takaritás elvégzése 

Kérem  tájékoztatásom tudomásul véteLét. 

Budapest, 2018. 11. 13. 

Tisztelettel: 

Jakab Tibor 
Ingatlanszolgáltatási Iroda 

irodavezető 

Kapja:  Irate, 

jozscs•prosi tkeebitecasi Ko):..era 1.1 • Varunca)átOEsedal. 
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4.  számú melléklet  2.  oldal 

Kezelői hozzájárulás 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében  Aare> is 
tulajdonában lévő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  mint  kizárólagos 
menizott,  a Budapest  VIII. kerület  Tomb u. 60-  szám alatti épületen  a 
kiménymagasítás kiépítéséhez 

hozzájárul. 

at  alábbl feltételek mellett: 

-Budapest  Főváros VIII. kerületi Önkormányzat Építési Hatósági 
Osztályán tulajdonost hozzájárulás megkérése. 
-a szereléssel összefuggésbe hozható bármilyen önkormányzati tulajdonban évú 
ingatlanrészben okozott kér azonnali helyreállitása 
-az érintett épület funkeiöját a szerelés nem vá:tuztathatja meg 
-a munkák befejezése utáni takarítás elvégzése 

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 

Budapest, 2018. 11.27. 

Tisztelettel: 
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Kapja: Irattár, 
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