
Eldterjesztes
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Elokeszito szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 

Keszitette: Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato ____ .

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: r-.. 4'

Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

A kepviseld-testiileti tiles idopontja: 2021. oktober 21. ..................sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti 
lakoepiilet kiiiritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz mindsitett tbbbseg 
szukseges.

Jogi kontroll:

Z1LVIA
ZO

Beterjesztesre alkalmas:

A dontesre az SZMSZ szerint hataskorrel rendelkezik:
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi X

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi X

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat es elfogadasat.

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 36204. hrsz-u,
Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatt, az Onkormanyzat 1/1 tulajdonaban allo
479 m2 alaptertiletu telken allo lakoepiilet. eRKEZETT
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Az epiiletben 19 db lakas es 2 db nem lakas celjara szolgald helyiseg van. A lakasok kozul 14 
db lakott, 5 db tires. A helyisegek koziil 1 db berlos.

Dr. Hanko Balazs, a SOTE strategiai es fejlesztesi rektorhelyettese eloszor 2019. november 
28-an kereste meg Piko Andras polgarmester urat egyeztetes celjabol azert, hogy folytatodjon 
a Jozsefvarosi Onkormanyzattal korabban elkezdodott Semmelweis XXL Fejlesztesi Projekt 
targyalasa.

A Semmelweis Egyetem a kertilet ket kiilonbozo helyszinen tervez fejleszteseket 
megvalositani.

Egeszsegipari-Biotechnologiai Science Park megepitese Orczy negyed 145-ds,

- Semmelweis XXL projekt kereteben megvaldsulo fejlesztes a Corvin Negyed 126-os 

tombjeben.

A fejlesztesek megvalositasa erdekeben a Polgarmester a 215/2020. (V. 20.) szamu dontes 2.) 
pontjaban ugy hatarozott, hogy a Semmelweis XXL Fejlesztesi projekt megvaldsitasahoz 
kapcsolodo kormanyzati dontest kovetoen az eloterjesztes targyat kepezo, 126-os es 145-ds 
tombok fejlesztesere vonatkozd egyezteteseket lefolytatja, es a Kepviselo-testiilet ele terjeszti.

A Semmelweis Egyetem 2021 augusztusaban bejelentette veteli szandekat a 145-os tombben 
talalhato

Dugonics u. 14. szam alatti lakoepiilet

- Dugonics u. 16. szam alatti lakoepiilet

Kalvaria u. 18. szam alatti telek

- Kalvaria u. 20. szam alatti telek

Kalvaria u. 22. szam alatti telek

Koris u. 7. szam alatti telek

Koris u. 11. szam alatti lakoepiilet

ingatlanokra, tekintettel arra, hogy ezen epuletekre kormanydontes sziiletett.

A 126-os tombben talalhato

Szigony u. 37. szam alatti telek

Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet

Tomo u. 17. szam alatti lakoepiilet

- Tomo u. 21. szam alatti telek

ingatlanokra meg nines kormanydontes.

Radai Daniel alpolgarmester a kerelem megerkezeset kovetoen jelezte a Semmelweis 
Egyetem fele, hogy a Szigony utca 39. szam alatti epiilet miiszaki allapota miatt sziikseges 
mielobb meghozni az ingatlanok hasznositasara, tulajdonjoguk megszerzesere vonatkozd 
dontest, ugyanis az epiilet bontasa indokolt.

2021. szeptember 17.-en az epiilet foldszint 7-es szamu lakasaban leomlott a mennyezeti 
vakolat. A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. (tovabbiakban: JGK Zrt.) megbizasabol 
Mdzes Laszlo statikus szakerto 2021. szeptember 19-en keszitett statikai velemenye 
kimondta, hogy a lakas eletveszelyes. A folyamatos epiiletmozgasok eredmenyekeppen 
tovabbi vizsgalatok, biztonsagi munkalatok sziiksegesek, amelyek a lakas kis alapteriilete 
miatt lakott allapotban nem vegezhetok el.
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Az epiilet ugyan meg nem eletveszelyes, azonban a Futureal Csoport altal folytatott Tomo utcai 
epitkezes miatt ott elhalado munkagepek es a munkalatok okozta foldmozgasok kovetkezteben 
konnyen azza valhat.

Elsodlegesen a fsz. 7. szam alatti lakas biztonsagarol kell gondoskodni. A berlokkel a JGK Zrt. 
felvette a kapcsolatot krizislakasban tortend elhelyezesuk erdekeben, azonban a berlok 
jegyzokonyvben lenyilatkoztak, hogy a lakast nem kivanjak elhagyni, a vegleges elhelyezesig 
ott kivannak maradni. A JGK Zrt. kezdcmenyezte a Kormanyhivatahial a hatosagi epitesiigyi 
felulvizsgalatot a szakvelemeny alapjan a berlok kotelezes alapjan torteno elhelyezese 
erdekeben. Az epiiletben jelenleg 14 lakott lakas van, melyek eldzetes kiiiritesi koltsege 
legalabb 150 millid forintra becsult.

A kiuritett epiiletben a kozmiiveket ki kell kottetni, a kozos teruleteken talalhato lomokat el kell 
szallitani, a berldket el kell koltoztetni, tovabba a Semmelweis Egyetemmel kotendo szerzodes 
alairasaig, illetve annak az Egyetem reszere tortend atadasaig orizni szukseges. Ezen koltsegek 
a megjelolt 150 M Ft-os kereten felul jelennek meg az Onkormanyzat terhere, am azokra 
elegendo az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben fedezetet biztositani.

Az epiilet kiiiritesehez tulajdonosi dontes es penziigyi fedezet biztositasa sziikseges.

Az eldzetes egyeztetesek alapjan az epiilet kiiiritesere az Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegveteseben jovahagyott, meg fel nem hasznalt 150 M Ft-os keret modositasa, valamint a 
2022. evi koltsegvetes terhere eldzetes kotelezettsegvallalas sziikseges. Az Onkormanyzat 
2021. evi koltsegveteseben az 5.1. melleklet 21100 cimen 7. Felujitasok felhalmozasi 
eldiranyzaton rendelkezesre all minddsszesen 150 M Ft penziigyi fedezet a Budapest VIII., 
Berkocsis u. 30. es Tolnai L. u. 37. szam alatti epuletek kiiiritesere. A feladat a Berkocsis u. 
30. es Tolnai L. u. 37. szam alatti epiiletek kiiiritese mellett kiegesziil a Szigony u. 39. szam 
alatti epiilet kiuritesevel, igy a jelenleg rendelkezesre allo bruttd 150 M Ft-os eloiranyzat a 3 
epiilet kiiiritesevel kapcsolatos koltsegekre biztosit fedezetet. Ebbol az osszegbol a 2021. evben 
azok az igenyek teljesithetok, ahol a berlok a berleti jogviszony penzbeli megvaltasat kerik, 
mivel ezekben az esetekben nem kell kozbeszerzesi eljarast lebonyolitani a cserelakas felujitasa 
erdekeben, az iigylet bizottsagi dontessel, a berbeadd es a berld kozotti megallapodas 
megkotesevel, es a kifizetes teljesitesevel lezarhato. A penzbeli megvaltast tartalmazo 
megallapodasok mar a 2021. evben az illetekes bizottsag ele keriilnek, mig a lakas felujitasi 
kozbeszerzesi eljarast indito eldterjesztes az eldkeszites nagyobb munkaigenye miatt varhatoan 
csak a 2022. evben keriil a bizottsag reszere benyujtasra.

Fentiekre tekintettel a berleti jogviszony penzbeli megvaltasahoz kapcsolddo kiadasok 
telj esitesere a penziigyi fedezetet a felujitasi kiemelt eloiranyzati sorrol az allamhaztartason 
kiviili felhalmozasi celu penzeszkozatadas kiemelt eloiranyzat sorra szukseges atcsoportositani.

Fentiek alapjan kerjuk a Kepviseld-testiiletet, hogy az epiiletek kiiiritesi kiadasaira az 
Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetese terhere, valamint a berleti jogviszony penzbeli 
megvaltasanak penziigyi fedezetere a 2021. evi koltsegvetesben torteno biztositasaval 
kapcsolatos dontest meghozni sziveskedjen.

II. A beterjesztes indoka
A Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti epiilet kiiiritesevel, valamint a Budapest 
VIII., Berkocsis u. 30. es Tolnai L. u. 37. szam alatti epiiletek kiiiritesehez kapcsolodo penzbeli 
megvaltasok penziigyi fedezetenek biztositasaval kapcsolatos tulajdonosi dontes meghozatala, 
es az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben fedezet biztositasa az epiiletek kiiiritesi 
kiadasaira, mely dontesek a Kepviselo-testiilet hataskorebe tartoznak.



III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti epiilet kiiiritese, valamint a Budapest VIII., 
Berkocsis u. 30. es Tolnai L. u. 37. szam alatti epiiletek kiiiritesehez kapcsolodo berleti 
jogviszony penzbeli megvaltasa penziigyi fedezetenek biztositasaval kapcsolatos tulajdonosi 
dontes meghozatala, es az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben fedezet biztositasa az 
epiiletek kiiiritesi kiadasaira,

A dontes meghozatala penziigyi fedezetet igenyel. A fedezet a hatarozati javaslat 2.) pontja 
szerinti atcsoportositassal az Onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 25/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 21100- cimen biztosithatd.

Az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek terhere az epiiletek kiuritesenek tovabbi 
kiadasaira 150.000.000 Ft osszegii penziigyi fedezet biztositasa sziikseges.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet hataskdre a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 41 .§ (1 )-(2) bekezdesen alapul.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 34. § (1) A helyi onkormanyzat 
koltsegvetesi rendeleteben megjelend bevetelek es kiadasok modositasarol, a kiadasi 
eldiranyzatok kozotti atcsoportositasrol a Kepviselo-testulet dont.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek: Szigony u. 39. szam alatti epiiletrol kesziilt statikai szakvelemeny

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvaros Kepviselo-testiiletenek .../2021. (X.21.) szamu hatarozata
a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 

kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti 36204. hrsz-u, 19 lakast es 2 db nem 
lakas celjara szolgalo helyiseget magaban foglald epiiletet kiiiriti.

2 .) a Berkocsis u. 30. szam, a Tolnai Lajos u. 37. szam es a Szigony u. 39. szam alatti epiiletek 
kiiiritesehez kapcsolodo berleti jogviszony penzbeli megvaltas teljesitesehez sziikseges 
penziigyi fedezetet az Onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 25/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 21100 cimen a felujitasi kiemelt eloiranyzati sorrol 
az allamhaztartason kivuli felhalmozasi celu penzeszkozatadas kiemelt eloiranyzati sorra 
torteno atcsoportositassal biztositja az alabbiak szerint:

Csokken a felujitas kiemelt eloiranyzata:

- Tolnai L.u.37.szam alatti epiilet kiiiritesehez kapcsolodo kiadasok -50.000.000 Ft

Berkocsis u.30.szam alatti epiilet kiiiritesehez kapcsolodo kiadasok -100.000.000 Ft

Novekszik az allamhaztartason kiviili felhalmozasi celu penzeszkozatadas eldiranyzat 
mindosszesen 150.000.000 Ft osszeggel.

3 .) felhatalmazza a polgarmestert a 2.) pont szerinti eldiranyzat atcsoportositasok 
vegrehajtasara es felkeri, hogy a valtozasokat az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol 
szolo 25/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten vezesse at.



4 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az epiilet kiiiritese erdekeben sziikseges intezkedeseket 
tegye meg, a berleti jogviszonyok megsziinteteset, az uj berlakasok kijeloleserol szolo 
eloterjeszteseket az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. 
(VII.22.) onkormanyzati rendelet alapjan keszitse el es terjessze eld tulajdonosi dontes 
meghozatalara.

5 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek terhere az epuletek kiiiritesenek tovabbi 
kiadasaira 150.000.000 Ft osszegii penziigyi fedezetet biztosit.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 3.) pont eseteben a koltsegvetesi rendelet kovetkezo modositasa, 4.) pont eseteben 
2021. oktober 31., 5. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek jovahagyasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., a 3. 
es 5. pont tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly.

Budapest, 2021. oktober 6.

Kovacs Otto
igazgatosag elnoke

Torvenyessegi ellenorzes:

-dffSajtos Csilla 
jjgyzo





Statikai szakertoi velemeny

a Budapest VIII. Szigony u. 39. szam alatti 

epiilet karosodasarol

Szakerto:

Mozes Laszlo 

tartoszerkezeti vezetd tervezd 

T- 01 2405, SZES1, SZES2 

epitesiigyi szakerto 

Magyar Mernoki Kamara tagja



Tarto es epiiletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

budafokigmbkft@t-online.hu

Statikai szakertoi velemeny

a Budapest VIII. Szigony u. 39. szam alatti 

epiilet karosodasarol

1. Elozmeny es az epiiletek leirasa

Mint a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Vagyongazdalkodasi 

Igazgatosag szerzodott szakertoje az epiilet kezelojenek jelzese alapjan 

szobeli felkeresere szemrevetelezeses vizsgalatot vegeztem a Bp. VIII. 

ker. Szigony u. 39. sz. tartoszerkezeti allapotat ellendrizve, hogy 

veszelyes vagy eletveszelyes allapot kialakult-e, illetve milyen 

beavatkozasok sziiksegesek a helyreallitassal kapcsolatban.

2. Helyszini szemle

2021. szeptember 17-en helyszini szemlet tartottunk.

3. Vizsgalatok:

3.1 A fszt. 7. lakds kdrosoddsok oka:

A kepen (ires telekkent lathato, szemben levo teriilet ma epitkezes.

Bp. VIII. Szigony u. 39.

mailto:budafokigmbkft@t-online.hu


Tarto es epiiletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

__________________________________ budafokigmbkft@t-online.hu___________________________________ 

Az epiilo haz novekvo talajterhe hatassal van a Szigony utca 39-re, az 

apro mozgasok, illetve az epitkezes dinamikus terhelese az eldregedett

vakolat lehullasat okozhatja es okozta.

Bp. VIII. Szigony u. 39.

mailto:budafokigmbkft@t-online.hu


Tarto es epuletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

__________________________________ budafokigmbkft@t-online.hu__________________________________

A fszt. 7. lakasban az elso mennyezeti vakolat levalas kapcsan 

tovabbiakra is lehet szamitani.

A tbbb, mint szazeves epulet szamos regi keletu, szerkezetileg soha nem 

javitott, csak elvakolt repedesekkel terhelt, igy erzekeny szerkezet.

Rezgesekre, mozgasokra, a repedesek tagulnak, ismet megjelennek, az 

epulet tartoszerkezeti allapota a repedesek ellenere is stabil, allekony.

A mennyezeti vakolat leesese nines osszefuggesben az epulet altalanos 

tartoszerkezeti allapotaval, az lokalis, helyi karosodasnak tekinthetd.

Az erintett lakasban es a tobbi lakasban is sziikseges a falak es 

mennyezetek atvizsgalasa, hogy veszelyes, feltaskasodott vakolat nem 

jelentkezett-e, illetve a laza reszek leveresre kell keriiljenek.

A lakhatas minoseget azonban a kialakult repedesek mindenkeppen 

hatranyosan erintik. A kis alapteruletu lakasban a lakhatast ezek a 

munkak ellehetetlem'tik. A veszelyes allapot, illetve az eletveszelyes 

baleset lehetosege miatt a lakas kiurlteset tartiuk sziiksegesnek.

Mivel a jelenseg tendenciozus es a vakolatok eldregedesevel is 

osszefuggesben van, az egesz epiilettel kapcsolatban is hasonlo 

megallapitasokat tehetiink.

3.2 Az epiilet zarofodem allapot ertekelese:

Bp. VIII. Szigony u. 39. Oldal
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Tarto es epuletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

budafokigmbkft@t-online.hu

Az epiilet zarofodeme a fedelszekhez felkotott szinte az egesz epiilet

teriileteneL

Mivel a rendszeres faanyag vizsgalatra nines lehetoseg, ez a megoldas 

jelentos kockazatot hordoz magaban.

Bp. VIII. Szigony u. 39. Oldal/
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Tarto es epiiletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

__________________________________ budafokigmbkft@t-online.hu__________________________________

Erre pelda a padlaster felol megkozelitheto mosokonyha helyseg fodem, 

mely a kepeken lathato modon beszakadt.

Bp. VIII. Szigony u. 39. OldalX
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Tarto es epiiletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

budafokigmbkft@t-online.hu

A beszakadas kornyeken a falazat es a fedes is tonkre ment.

A kornyezetre is veszelyes.

Bp. VIII. Szigony u. 39. OldaL?
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Tarto es epiiletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

budafokigmbkft@t-online.hu

4. Megallapitasok

A korabbi keritessel kapcsolatos vizsgalat alkalmaval tett megallapitasok 

tovabbra is fennallnak:

- Megallapithato volt, hogy az epiilet udvari kerites szakasza nem 

megfeleld allapotu, cserere, javitasra szorul, azonnali beavatkozas 

sziikseges.

- A kerites szakasz bontasa utan el kell donteni, hogy a fa 

megtartando, vagy eltavolitando.

- Ha megtartando, a keritesszakasz csak labazatos drotkeriteskent 

epithetd vissza, mert a fa gyokere a foie epitest kimozditana, 

stabilan a kerites nem epithetd vissza.

- Ha a fa eltavolithato, a kerites visszaepitese elvileg megoldhato.

A jelenlegi vizsgalat alapjan:

- A bejaras eredmenyekent megallapithato volt, hogy jelenleg aktiv 

tartoszerkezeti karosodasa utalo elvaltozas a padlasterben lathato.

- Jelenlegi allapotaban tartoszerkezetileg turheto allapotu az epiilet 

tobbi resze, de epiiletszerkezetileg nem megfeleld allapotu.

- Egyertelmiien megallapithato, hogy ezek joreszt az epiilet koraval 

osszefuggo, avulassal osszefuggo problemak, de az epitkezes 

hatasa nem kizarhato.

- A fszt. 7. lakasban az elso mennyezeti vakolat levalas kapcsan 

tovabbiakra is lehet szamitani. A mennyezeti vakolat leesese nines 

dsszefuggesben az epiilet altalanos tartoszerkezeti allapotaval, az 

lokalis, helyi karosodasnak tekintheto. Az erintett lakasban es a 

tobbi lakasban is sziikseges a falak es mennyezetek atvizsgalasa, 

hogy veszelyes, feltaskasodott vakolat nem jelentkezett-e, illetve a 

laza reszek leveresre kell keriiljenek.

- A kis alapteriiletu lakasban a lakhatast ezek a munkak 

ellehetetlenitik. A veszelyes allapot, illetve az eletveszelyes

Bp. VIII. Szigony u. 39. Oldal^
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Tarto es epiiletszerkezeti szakerto
Budafoki G-M-B Kft.

budafokigmbkft@t-online.hu

baleset lehetosege miatt a lakas kiiinteset tartjuk 

sziiksegesnek.

- Mivel a jelenseg tendenciozus es a vakolatok eloregedesevel is 

osszefuggesben van, az egesz epiilettel kapcsolatban is hasonlo 

megallapitasokat tehetunk.

- Ugyanezen a teriileten a szomszed telekkel hataros falon 

jelentkezd nedvesedes megsziintetese csak aranytalanul draga 

beavatkozassal lenne elvegezhetd.

- A poroszsiiveg boltozatok alatti vakolat csereje vekony vakolatra, 

vagy gipszkarton, biztosito almennyezettel, leszakadas elleni 

vedelme sziikseges az egesz epiiletben, mert a kialakult allapot 

kovetkezteben, a legkisebb epiilet mozgasra is vakolat levalassal 

reagalhat.

- A lakasok hasznalata csak allando, idoszakos vizsgalatokkal 

biztositott, kikoltoztetese az epulet altalanos allapotara tekintettel 

indokolt, a mennyezet vakolattal kapcsolatos problema 

megoldasaig minimum negyedevenkent kopogtatassal vegig kell 

vizsgalni a foldszint es az 1. emelet feletti vakolatot.

- A zarofodem faanyag vizsgalata sziikseges lenne. A karosodasok 

elharitasa a korabban elkeszitett felkotesekkel keszult, de tovabbi 

karosodasok jelentkeztek.

- Az tetoterben a fbdem beszakadt, eletveszelyes a teriilet, 

lezarando.

- A teriilet helyreallitasa aranytalanul nagy koltseggel jarna, ezert a 

bontas lenne a megoldas, de addig is a megbomlott fallal 

szomszedos teriileteket kbrbe kell keriteni.

Budapest, 2021. szeptember 19.

Bp. VIII. Szigony u. 39.
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