
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdztemlet-hasznositasi Bizottsaga

Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. .................. sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 2021. november 17-i 

iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi hozzajarulas megadasahoz a Budapest VIII. keriilet, Tolnai 
Lajos 40. szam alatti onkormanyzati tulajdonu nem lakascelu helyiseg (hrsz: 
34968/0/A/l.) kemeny szabvanyositasi munkalataihoz

Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Kovacs Otto igazgatosagi elnok 
Keszitette: Jurkovics Istvan irodavezeto
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.
1. szamu melleklet: Tulajdonosi hozzajarulas
2. szamu melleklet: kerelem a tulajdonosi hozzajarulashoz
3. szamu melleklet: Tolnai Lajos 38. kivitelezesi feladatok Karnin Group
4. szamu melleklet: Epitesi engedely jogutod tudomasulvetele

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A KBC Hungary Kft. (szekhely: 6500 Baja, Keszeg u. 7/B., cegjegyzekszam: 03 09 127373, 
adoszam: 24865171-2-03) tulajdonaban all a Budapest VIII., Tolnai L. u. 38. szam alatti, 34967. 
hrsz-u telekingatlan, amelyen a 08-151/4/2010 szamu jogeros epitesi engedely alapjan 19 lakasos 
epulet epitese van folyamatban. A jogutodlasrol szolo vegzes alapjan az epitesi engedely jogosultja 
aTLB-PLUSZ Kft. (szekhely: 1174 Budapest, Erdo u. 27., cegjegyzekszam: 01 0 324674, adoszam: 
25993750-2-42).

A TLB-PLUSZ Kft. megbizasabol a KAMIN GROUP Kivitelezo Kft. (szekhely: 1047 Budapest, 
Tinodi u. 28-30., cegjegyzekszam: 01 09 934116, adoszam: 12432626-2-41) Bakos Zsolt vezeto 
projekt elokeszito kerelemmel fordult a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-hez, a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo Budapest VIII. keriilet, Tolnai 
L. u. 40. szam alatti tarsashazban talalhato 34968/0/A/l. hrsz-u pinceszinti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseghez tartozo kemeny eloirasok szerinti szabvanyossa tetelehez kapcsolodo 
munkalatok elvegzese erdekeben tulajdonosi hozzajarulas erdekeben.

A KAMIN GROUP Kivitelezo Kft. a Budapest, Tolnai Lajos 38. szan alatti epitesi projekt 
epitkezesei kovetkezteben erintett szomszedos epiileteken kemenyjaratok magassag modositasi 
munkalatokat vegez, mivel az epites alatt allo lakohaz magassaga meghaladja a szomszedos 
epuletek kemeny kitorkollasi magassagat.

A kerelemben foglaltak szerint a KAMIN GROUP Kft. az MSZ845 szabvany eldirasainak 
megfeleloen a helyisegben a kovetkezo munkakat kivanja elvegezni:

• Meglevo FEG C18-as kesziilek lebontasa
• Ariston Class One 24 kW kondenzacios gazkazan felszerelese
• Kemenyjarat belelese
• A kondenzacios gazkesziilek egestermek elevezetd kemenyjaratba kotese
• Levego oldal kialakitasa
• Kemeny ajto csereje
• Kemenysepro nyilatkozat beszerzese
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A kondenzacios gazkazan falra tortend felszerelese es kemenyjaratba torteno bekbtese az 
Onkormanyzat reszere tbbbletkbltseggel nem jar.

A munkalatok eseteben a kdvetkezd munkalatok nem kepezik a kivitelezd kbtelezettseget:
• Gazkazan kbzponti futesi rendszerre torteno rakotese,
© Gazkazan viz oidalrol torteno rakotese
© Gazmuvek fele torteno atadas,
• EPH, gazterv keszitese
® Kondenzviz elvezetes kiepitese
® Gazkesziilek beiizemelese

A munkalatokkal kapcsolatos koltsegek az Onkormanyzatot terhelik., amelynek kbltsege a 
karbantartas-gyorsszolgalat keretet terheli. A helyiseg 2008. szeptember 30-an keriilt visszavetelre, 
azota a berbevetele irant erdeklbdes nem volt, ezert a kapcsolodo munkalatok elvegzese jelenleg 
nem sziikseges.

Az epiiletben tovabbi onkormanyzati tulajdonban allo albetet nines.

Elozoek alapjan javasoljuk, hogy a Bizottsag jarulj on hozza a tulajdonosi hozzajarulas kiadasahoz 
a KAMIN GROUP Kivitelezd Kft. (szekhely: 1047 Budapest, Tinodi u. 28-30., cegjegyzekszam: 
01 09 934116, adoszam: 12432626-2-41) reszere a Budapest VIII. kerulet, Tolnai L. u. 40. szam 
alatti, 34968/0/A/l. hrsz-u pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseghez tartozd kemeny 
eloirasok szerinti szabvanyossa tetelehez kapcsolodo munkalatok elvegzesehez.

II. A beterjesztes indoka

A munkalatok vegzesehez sziikseges tulajdonosi hozzajarulassal kapcsolatos tulajdonosi dbntes 
meghozatalara a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag jogosult.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa

Az elvegzendb munkalatok az epiilet aliagmegovasat, az erintett szakaszok allapotanak javuiasat 
eredmenyezik.

Az erintett epiileten a kemenyjaratok magassag modositasi munkalatai penziigyi fedezetet nem 
igenyel.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag hataskbre a Budapest 
Fbvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulet es szervei szervezeti es 
miikbdesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 7. szamu mellekletenek 
4.1.1. pontjan alapul.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ..../2021. (XI. 17.) szamu 
hatarozata

tulajdonosi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos 40. szam alatti 
onkormanyzati tulajdonu nem lakascelu helyiseghez (hrsz: 34968/0/A/l.) tartozd kemeny 

szabvanyositasi munkalataihoz

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dbnt, hogy
1 .) hozzajarul a KAMIN GROUP Kivitelezo Kft. (szekhely: 1047 Budapest, Tinodi u. 28-30., 

cegjegyzekszam: 01 09 934116, adoszam: 12432626-2-41) a Budapest Fbvaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo Budapest VIII. kerulet, Tolnai L. u. 40- szam 
alatti tarsashazban talalhato 34968/0/A/l. hrsz-u pinceszinti nem lakas celjara szolgalo 
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helyiseghez tartozo kemeny az MSZ845 szabvany eloirasai szerinti szabvanyossa tetelehez 
kapcsolodo alabbi munkalatok elvegzesehez:
• Meglevo FEG C18-as kesziilek lebontasa
® Ariston Class One 24 kW kondenzacios gazkazan felszerelese
• Kemenyjarat belelese
• A kondenzacios gazkesziilek egestermek elevezeto kemenyjaratba kotese
® Levego oldal kialakitasa
® Kemeny ajto csereje
• Kemeny sepro nyilatkozat beszerzese

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t. az eloterjesztes mellekletet kepezd 
tulajdonosi hozzajarulas kiadasara, valamint az elvegzett munkak ellendrzesere es atvetelere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjesztes eldkeszitojenek javaslata a kdzzetetel 
modjara: a honlapon.

Budapest, 2021. november 10.

Kovacs Otto
igazgatosagi elnok

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Leirta: Jurkovics Istvan irodavezeto

PENZUGYl FEDEZETET IGENYEL / NEM 1GENYEL, IGAZOLAS:

Veres Gabor
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag elnoke
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TULAJDONOSI HOZZAJARULAS

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67., 
adoszama: 15735715-2-42) (a tovabbiakban: Onkormanyzat) megbfzasabol es 
meghatalmazasabol a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek feladat- es 
hataskoret gyakorolva, a katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek 
modositasarol szolo 2011. evi CXXVIII. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan 
hozott 138./2021. (III.ll) szamu polgarmesteri dontes alapjan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. (1084 Budapest, Or utca 8. cegszama: 01-10-048457; adoszama: 25292499-2-42; 
kepviseli: Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato)

tulajdonosi hozzajarulasat megadj a

a KAMIN GROUP Kivitelezd Kft. (szekhely: 1047 Budapest, Tinddi u. 28-30., adoszam: 
12432626-2-41, cegjegyzek szam: 01-09-934116) reszere a Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos u 40. 
szam alatti, 34968/0/A/l. hrsz-u pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseghez tartozd 
kemeny MSZ845 szabvany eloirasainak megfeleld szabvanyossa tetelehez kapcsolodo 
alabb felsorolt munkak elvegzesehez:

• Meglevd FEG C18-as kesziilek lebontasa
• Ariston Class One 24 kW kondenzacios gazkazan felszerelese
• Kemenyjarat belelese
• A kondenzacios gazkesztilek egestermek elevezeto kemenyjaratba kotese
• Levegd oldal kialakftasa
• Kemeny ajto csereje
• Kemenysepro nyilatkozat beszerzese.

A munkalatokat a Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos u 38. MSZ017-19 munkaszamon 
nyilvantartott projekthez kapcsolodoan vegzi el.

A munkalatokat a KAMIN GROUP Kivitelezd Kft. sajat koltsegen kifogastalan mindsegben 
vegzi el 2021. december 31 -ig.

A KAMIN GROUP Kivitelezd Kft. a munkalatokkal kapcsolatban karteritesi, vagy egyeb jogi 
igennyel az Onkormanyzattal szemben nem elhet.

Budapest, 2021. november ...

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
megbfzasabol eljaro

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato





1047 BUDAPEST, TINODI UTCA 28-30.

+ 361 238 8038 | IRODA@KAMINGROUP.HU

www.kamingroup.hu

KAMIN GROUP
K I V I T E L E Z 0 KFT

Novaczki Eleonora
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpotni Zrt. 

Vagyongazdalkodas igazgatosag 
igazgato

Targy: Kivitelezesi hozzajarulasi kerelem

Tisztelt Holgyem!

Kerem, hogy az altalunk MSZ017-19 munkaszamon nyilvantartott ,1084 Budapest Tolnai utca 
38. projekt altal erintett 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 40. a Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Onkormanyzati tulajdonaba levo utcai pincehelyiseg futeskorszerusitesehez 
hozzajarulasat a mellekletben csatolt „kivitelezesi hozzajarulasi nyilatkozat”, „tulajdonosi 
nyilatkozat” alairasaval megadni sziveskedjek.

in do Idas: A Budapest Tolnai utca. 38. projekt epitese miatt az MSZ 845 szabvanyban 
meghatarozott 15 meteres biztonsagi tavolsagon beliil talalhato a Tolnai utca 40. ingatlan kemeny 
csoportjai melyekkel az epitkezes miatt kemenymagastas szempontjabol foglalkozni kell.
Ez alapjan erintette valik az Budapest VIII. keruleti onkormanyzat tulajdonaba levo utcai pince 
helyiseghez tartozd kemeny is.
A kemenyjarat toldatokkal torteno magasitasa az uj epiilet magassag kiilonbsege miatt nem 
megvalosithato, tovabba a jelenlegi kesziilek iizemkeptelensege miatt, a fiistgazelszivo 
ventilatorral torteno magasitas sem lehetseges (iizemkeptelen kesziileket ventilatoros 
beszabalyzasa nem lehetseges)

A kemeny a vontkozo BM rendelet es az MSZ 845 szabvanynak nem felel meg, ezert hasznalatat 
csak az alabbi javasolt muszaki tartalom kivitelezese utan tudjuk szakvelemenyeztetni:

• Meglevo FEG C18-as kesziilek lebontasa
• Ariston Class One 24 kW kondenzacios gazkazan felszerelese
® Kemenyjarat belelese
• A kondenzacios gazkesziilek egestennek elevezeto kemenyjaratba kotese
® Levego oldal kialakitasa
• Kemeny ajto csereje
® Kemenysepro nyilatkozat beszerzese

mailto:IRODA@KAMINGROUP.HU
http://www.kamingroup.hu
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A kondenzacios gazkazan falra torteno felszerelese es kemenyjaratba torteno bekotese az 
Onkormanyzat reszere tobbletkbltseggel nem jar.

A kivitelezesi munkanak nem resze:
• Gazkazan kozponti fiitesi rendszerre torteno rakotese,
• Gazkazan viz oldalrol torteno rakotese
• Gazmuvek fele torteno atadas,
® EPH, gazterv keszitese
• Kondenzviz elvezetes kiepitese
® Gazkesziilek beuzemelese

Kerem a kivitelezeshez torteno hozzajarulasat resziinkre madni sziveskedjen.

Budapest 2021. 10. 19.

Bakos Zsolt 
vezeto projekt elokeszi'to

mailto:IRODA@KAMINGROUP.HU
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KIVITELEZESI FELADATOK ES INFORMACIOK 
MSZ017-19 Budapest Tolnai u. 38. Projekt 

Tolnai utca 40. utcai pince helyiseg

A Budapest Tolnai utca. 38. projekt epitese miatt az MSZ 845 szabvanyban meghatarozott 
15 meteres biztonsagi tavolsagon beliil talalhato a Tolnai utca 40. ingatlan kemeny csoportjai 
melyekkel az epitkezes miatt kemenymagastas szempontjabol foglalkozni kell.
Ez alapjan erintette valik az Budapest VIII. keriileti onkormanyzat tulajdonaba levo utcai pince 
helyiseghez tartozo kemeny is.

Utca pince helyiseg meglevo allapot:

Meglevo allapot szerint a helyisegben kozponti fiitesi rendszer van kiepitve, melyre 1 db FEG 
C18-as gazkesziilek van kotve.
A gazkesziilek jelenleg szetszerelve, alkatreszei erosen korrodalt, iizemkeptelen allapotban 
talalhato, a jelenlegi eldirasoknak nem megfeleld kemeny belelessel es kemenyajtoval, 
legbevezeto nelkiil, hibas fust csovezessel.

A kemenyjarat toldatokkal tortend magasitasa az uj epiilet magassag kiilonbsege miatt nem 
megvaldsithato, tovabba a jelenlegi kesziilek iizemkeptelensege miatt, a fiistgazelszivo 
ventilatorral torteno magasitas sem lehetseges (iizemkeptelen kesziileket ventilatoros 
beszabalyzasa nem lehetseges)

A KEMENYEWTOK 
SZAKMAI 

| 55 SZOVETSEGENEK
pArtolo EMI MINOSITETT ............  DfEmi
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A kemeny a vontkozo BM rendelet es az MSZ 845 szabvanynak nem felel meg, ezert hasznalatat 
csak az alabbi javasolt muszaki tartalom kivitelezese utan tudjuk szakvelemenyeztetni:

® Meglevo FEG Cl 8-as kesziilek lebontasa
© Ariston Class One 24 kW kondenzacios gazkazan felszerelese
® Kemenyjarat belelese
• A kondenzacios gazkeszulek egestermek elevezetd kemenyjaratba kotese
© Levego oldal kialakitasa
© Kemeny ajtd csereje
• Kemenysepro nyilatkozat beszerzese

A kivitelezesi munkanak nem resze:
• Gazkazan kozponti futesi rendszerre torteno rakotese,
• Gazkazan viz oldalrol torteno rakotese
• Gazmiivek fele torteno atadas,
® EPH, gazterv keszitese
® Kondenzviz elvezetes kiepitese
® Gazkeszulek beiizemelese

Budapest, 2021. 10. 19.

Bakos Zsolt
vezeto projekt eldkeszito

mailto:IRODA@KAMINGROUP.HU
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Budapest FOvAros VIII. KerOlet

JOzsefvArosi OnkormAnyzat JegyzOje

Ugyiratszam (ETDR azonosfto): 201800035666
Iratazonosfto: IR-000229467/2018
Iktatoszam: 08-320/2/2018
Ugyint£z6: Geszier Szilvia
Elerhetosege: +3614592228, geszlersz@jozsefvaros.hu

Targy: Budapest VIII. Tolnai Lajos utca 38. sz. 34967 hrsz. alatti ingatlan epitesi engedelyenekjogutddlasieljarasa

V^GZES

Tudomasui veszem, hogy a Budapest VIII. ker. Tolnai Lajos utca 38. sz. 34967 hrsz ingatlanon 19 
lakasos lakoepiilet letesitesere kiadott 08-151/4/2010 (05.20) sz. jogerds epitesi engedelynek es 
az epiiletben 1 db szemelyfelvono letesitesere kiadott 08-865/7/2010 (06.25) sz jogerds epitesi 
engedely jogutodja a TLB-PLUSZ Kft. ( 1174 Budapest, Erdo utca 27., cegjegyzekszam: 01 09 
324674, iigyvezetok: Korosi Balazs, Hari Peter Antal)

Vegzesem ellen onallo fellebbezesnek hely nines; az csak az iigyben hozott hatarozat vagy az 
eljaras megszuntetd vegzes elleni fellebbezesben tamadhato meg.

INDOKOLAS

A Montfr-Coop Kft. (1039 Budapest, Szamos u. 5/B.) mint epitteto reszere a 08-151/4/2010 (05.20) 
sz jogerds hatarozatommal epitesi engedelyt adtam a Budapest, VIII. keriilet, Tolnai L. u. 38. sz, 
34967 hrsz alatti ingatlanon 19 lakasos lakohaz epitesere es a 08-865/7/2010 (06.25) sz jogerds 
hatarozatommal engedelyt adtam az epiiletben talalhato 1 db szemelyfelvono letesitesere.

A 08-865/7/2010 (06.25) sz jogerds hatarozatom rendelkezese szerint a szemelyfelvono letesitesere 
vonatkozo engedely a 08-151/4/2010 (05.20) sz jogerds hatarozatommal egyiitt ervenyes.

Az epitesi engedelyek ervenyet az epitteto kerelmere a 08-77/7/2013 (04.10) sz jogerds 
hatarozatommal es azt kovetoen a 08-387/19/2014 (09.03) sz jogerds hatarozatommal 2014. 
november 10-ig meghosszabbitottam.

A 08-550/4/2017 (10.19) sz vegzesemben tudomasui vettem, hogy a Budapest VIII. ker. Tolnai 
Lajos u. 38. (34967 hrsz.) sz alatti ingatlanon 19 lakasos lakoepiilet letesitesere kiadott OS- 
151/4/2010 (05.20) sz jogerds epitesi engedelynek es az epiiletben 1 db szemelyfelvono letesitesere

Bl 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 8 459-2100 V30
www.jozsefvaros.hu

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE 
ZARADEKOLVA - ETDR
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kiadott 08-865/7/2010 (06.25) sz. jogerds epitesi engedely jogutodja a KBC Hungary Kft. (6500
Baja, Keszeg utca 7. B. ep., cegjegyzekszam: 03 09 127373, iigyvezeto: Korosi Balazs) 

2018. junius 8-an Szekely Krisztina, mint a TLB-PLUSZ Kft. meghatalmazottja ETDR feluleten 
benyujtotta jogutodlas tudomasulveteli kerelmet.
A kerelemhezcsatolta a KBC Hungary Kft. es a TLB-PLUSZ Kft. 2018. majus 8-an kotott ingatlan 
csereszerzodeset, a TLB-PLUSZ Kft. meghatalmazast, eljaras illetek befizeteserol szolo atutalasi 
bizonylatot.

Az eljaras 2018. junius 9. napjan indult.

Az ingatlan - a tulajdoni lap tanusaga szerint - KBC Hungary Kft. tulajdonaban van.

Az Elektronikus Epitesi Nap 16 Adminisztracios Rendszerben (e-naplo) nyilvantartott 2014/2540/50 
szamu epitesi naploval igazoltan a kivitelezest megkezdtek 2014. oktober 7-en.

Az dltaldnos kozigazgatasi rendtartdsrol szolo 2016. evi CL. tv. (tovabbiakban: Akr.) 43.§ (7) c) 
pontja ertelmeben melloztem a fuggo hatalyu dontes meghozatalat.

Az epitesilgyi es epitesfelugyeleti hatosagi eljardsrol es ellenorzesrol, valamint az epitesilgyi 
hatosagi szolgdltatasrol szolo 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet 53§ (1) bekezdese ertelmeben a 
jogutodlast tudomasul veszem

Felhivom a Jogutod figyelmeL hogy a jogeros epitesi engedely es a hatalyos jogszabalyok alapjan 
az epitmenynek hasznalatbaveteli engedely megadasara alkalmas allapotbankell lennie a kivitelezes 
megkezdesetol szamitott 5 even beliil (2019.10.07.). A jelenleg hatalyos jogszabalyok alapjan az 
epitesi engedely hatalya tovabb nem hosszabbithato.

Tajekoztatom a Jogutodot, hogy 2017. december 31. es 2020. december 31. kozott az elozoeknel 
szigorubb kovetelmenyeknek megfelelo energiaigenyu; 2020. december 31-et kovetoen pedig az 
epiiletet az epuletek energetikai jellemzoinek meghatarozasarol szolo miniszteri rendelet szerinti 
kozel nulla energiaigenyu epuletet lehet csak hasznalatba venni.

Az illetekekrol szolo 1990. evi XCIH. tv. Melleklet XV. fejezet 13. pontjaban eloirt illeteket a 
Kerelmezd atutalassal lerotta.

Fellebbezesi lehetoseget az Akr. 116.§ (1) bekezdes alapjan zartam ki.



Illetekessegemet az Akr. 16.§ (1) a) pontja, hataskbromet az epitesugyi es az epitesfelugyeleti 
hatosagok kijeldleserol es mukodesi felteteleirol szolo 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet l.§. (1) 
bekezdese allapftotta meg.

Budapest, 2O18.junius 14.

Danada-Riman Edina jegyzo 
neveben es megbfzasabol:

Ertesiilnek:

1. TLB-PLUSZ Kft. - kerelniezo 1174 Budapest, Erdo utca 27.

2. KBC Hungary Kft.-tulajdonos

3. Szekely Krisztina -meghatalmazott

6500 Baja Keszeg u. 7/b.

ETDR feliileten

4. BFKH V. V. KeriiletiHivatala- Epitesugyies OroksegvedeliniOszialy, EpitesfelugyeletiOsztaly 
ETDR feliileten




