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Tárgy: Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
10/2022. (11.16.) számú határozatának módosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára (Práter u. 11-17. kémény)

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató

Készítette: Szeip István üzemeltetési divízióvezető
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közteiület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a 10/2022. (II. 16.) számú 
határozatában döntött a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló, Budapest Vili, kerület, Práter u. 11-17. szám alatti (hrsz.: 36381) iskolaépület 3 db 
kéménytestének magasításával kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.

A határozat szerint a szomszédos Budapest VIII. kerület, Práter u. 19. szám alatti építkezéshez 
kapcsolódó kémény munkálatok során az Önkormányzat kérte a Budapest Vili, kerület, Práter u. 
11-17. szám alatti iskolaépület 3 db használaton kívüli kéménytest, összesen 8 db 
kéménykürtöjének szabvány szerinti felépítéséhez, magasításához és üzembe helyezéséhez adott 
tulajdonosi hozzájárulást.

A tulajdonosi hozzájárulást a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a - Práter u. 19 
Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonos megbízásából eljáró - kérelmező Rising Green Környezettudatos 
Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 1211 Budapest, Motorkerékpár utca 2-8., cégjegyzékszám: 
01 09 272740; adószám: 25396373-2-43; képviseli: dr. Németh Viktória Zita ügyvezető) részére 
kiadta.

A Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. 2022. március 11-én kérelmet 
nyújtott be, amelyben az iskolaépület 3 db kéménytest (2. számú mellékletben a Tető felülnézeti 
rajzon 1/2; 2/2 és 1/4 jelzésű) összesen 8 db kéménykürtö magasításával kapcsolatban hozott 
bizottsági döntés módosítását kéri. A kérelemben részletezett, méltányolható és elfogadható 
indoklás alapján az érintett kémények visszabontási és lezárási munkálataihoz javasoljuk a 
tulajdonosi hozzájárulás megadását.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a használaton kívüli kémények esetében nem javasolja 
azok visszaépítését, használatba bevonását, tartalékkéményként történő fenntartásukat, mivel az 
épületben meglévő berendezések azt nem igénylik, új berendezés esetén annak elhelyezési 
lehetőségei kívül esnek ezen kémények használatba vételi területén. Amennyiben az Önkormányzat 
az épületben lévő melegvíz és fűtési rendszer átalakítását kívánja elvégezni, a kémények 
rendelkezésre állását a kivitelezés időpontjában kell megvizsgálni, azaz a jelenlegi kivitelezési 
munkák a későbbi időpontban megvalósuló fejlesztéseknek a jogszabályi, szabványossági 
előírásoknak kell megfelelni. Amennyiben a most elvégzett kivitelezési munkák az akkori 
szabályoknak nem felelnek meg, azokat az Önkormányzatnak saját költségen el kell végezni, így a



mostani munkálatoknak nem lesz tényleges haszna, mivel az Önkormányzat a bérbeadott épület 
fűtés- és melegvízrendszerének átalakítását, fejlesztését nem tervezi. Az épületben található fűtési 
rendszer 15 évvel ezelőtt került kialakításra, az jó állapotban van, a folyamatos karbantartása 
megtörtént.
A kémények lezárásával az Önkormányzat mentesül a fenntartási, karbantartási, javítási költségek 
terhe alól.

A lezárás költsége és elvégzésének feladatai a kérelmezőt terhelik, azzal kapcsolatban az 
Önkormányzatnak sem feladata nem keletkezik, sem pénzügyi kötelezettsége.

Az épületen található kémények, kéményfejek állapotuk miatt karbantartást igényelnek a szerkezet 
avulása miatti veszélyhelyzetek elkerülése érdekében (beázások, lehulló darabok baleset okozása 
stb.). A tárgyi kémények állapota nem jó.

Előzőek alapján javasoljuk a tulajdonosi hozzájárulás megadását a 3 db használaton kívüli 
kéménytest, összesen 8 db kéménykürtőjének előírások szerinti lezárásához, visszabontásához.

IL A beterjesztés indoka
A munkálatok végzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos tulajdonosi döntés 
meghozatalára a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A tulajdonosi hozzájárulás megadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

A kémények lezárásával az Önkormányzat a fenntartással, karbantartással kapcsolatos költségek 
alól mentesül.

IV. Jogszabályi környezet
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet I. fejezet, 6.§ 19. pontja, II. fejezet 15.§ 
(1 ) és (3) pontján alapul.

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatásköre a Buda-pest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletének 
4.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: 10/2022.(11.16.) számú TVKB határozat
2. sz. melléklet: Kéményseprői nyilatkozat
3. sz. melléklet: Méltányossági kérelem
4. sz. melléklet: Iskolaigazgató nyilatkozata

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága........ /2022. (V. 25.) számú határozata

Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 10/2022. 
(11.16.) számú határozatának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (Práter u.

11-17. kémény)

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy
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1 .) visszavonja a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11-17. szám alatti (hrsz: 36381), 100 % 
önkormányzati tulajdonban lévő iskolai épület 3 db használaton kívüli kéménytest, összesen 8 
db kéménykürtöjének visszabontási, lezárási munkálataival kapcsolatban hozott 10/2022. 
(11.16.) számú határozatát.

2 .) tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest VIII. kerület, Práter u. 19. szám alatti (hrsz: 36380) 
társasház bővítése miatt a Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1211 Budapest, Motorkerékpár utca 2-8., cégjegyzékszám: 01 09 272740; adószám: 
25396373-2-43; képviseli: dr. Németh Viktória Zita ügyvezető) részére, a Budapest VIII. 
kerület, Práter u. 11-17. szám alatti (hrsz: 36381), 100 % önkormányzati tulajdonban lévő 
iskolai épület 3 db használaton kívüli kéménytest, összesen 8 db kéménykürtőjének 
visszabontási, lezárási munkálataihoz.
A munkálatokat a Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. saját költségén 
kifogástalan minőségben végzi el 2022. augusztus 31-ig.
A Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. a munkálatokkal kapcsolatban 
kártérítési, vagy egyéb jogi igénnyel az Önkormányzattal szemben nem élhet.

3 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. a 2.) pont szerinti munkálatokra vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás kiadására, valamint az elvégzett munkák ellenőrzésére és átvételére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont esetében: 2022. augusztus 31.
3. pont esetében: tulajdonosi hozzájárulás kiadása 2022. május 31., munkák átvétele 

2022. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

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

Budapest, 2022. május 17.
Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató

készítette: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Leírta: Szeip István üzemeltetési divízióvezető

PÉNZÜGYI FEDEZETET 1GÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: h) s

Ellenőrizte

DR^VÖRökÉziLVIA 
'“ALJEGYZŐ

Beterjesztőre Alkalmas: jóváhagyta:

ApTps CSILLA
JEGYZŐv

Veres Gábor
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke
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TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67., 
adószáma: 15735715-2-42) (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából és 
meghatalmazásából eljárva a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ...72022. (05.04.) számú határozata 
alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Ör u. 8., cégszáma: 01-10- 
048457; adószáma: 25292499-2-42; képviseli: Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató)

hozzájárulását adja

a Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 1211 Budapest, 
Motorkerékpár utca 2-8., cégjegyzékszám: 01 09 272740; adószám: 25396373-2-43; képviseli: 
dr. Németh Viktória Zita ügyvezető) részére, a Budapest VIII. kerület, Práter u. 19. szám alatti 
(hrsz. 36380) társasház bővítése miatt a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11-17. szám alatti 
(hrsz: 36381), 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő iskolaépület 3 db használaton kívüli 
kéménytest, összesen 8 db kémény kürtőjének visszabontási, valamint lezárási munkálataihoz.

A munkálatokat a Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft., saját 
költségén 2022. augusztus 31-ig elvégzi.

A Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. saját költségén köteles a 
munkálatokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi helyreállítási munka elvégzésére.

A Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft. a munkálatokkal 
kapcsolatban kártérítési, vagy egyéb jogi igénnyel az Önkormányzattal szemben nem élhet.

Budapest, 2022 .............................

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
megbízásából eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága

J E G Y Z Ő K Ö N V V I Kl X’ O N A T

Készüli: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 2022. február 16- 
án (szerda) 15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal HL emelet 
300-as termében megtartott 1. rendes üléséről

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11-17. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú épület használaton kívüli kémények visszabontására és lezárására, a 
munkálatok elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

10/2022. (11.16.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Budapest VHL kerület, Práter u. 11-17. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület 
használaton kívüli kéményeivel kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

I .) tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest Vili, kerület. Práter u. 19. szám alatti (hrsz.: 36380) 
társasház bővítése miatt a Rising Green Kft. (székhely: 1211 Budapest, Motorkerékpár utca 2-8.; 
cégjegyzékszám: 01 09 272740; adószám: 25396373-2-43; képviseli: dr. Németh Viktória Zita 
ügyvezető) részére, a Budapest Vili, kerület, Práter u. 11-17. szám alatti (hrsz.: 36381). 100% 
önkormányzati tulajdonban lévő iskolai épület 3 db használaton kívüli kéményteste összesen 8 db 
kémény kürtőjének szabvány szerinti felépítéséhez, magasításához és üzembe helyezéséhez.
A munkálatokat a Rising Green Kft. saját költségén kifogástalan minőségben végzi el 2022. 
május 31-ig.
A Rising Green Kft. a munkálatokkal kapcsolatban kártérítési, vagy egyéb jogi igénnyel az 
Önkormányzattal szemben nem élhet.

2 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. az 1.) pont szerinti munkálatokra vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás kiadására, az elvégzett munkák ellenőrzésére és átvételére.

f elelős; Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2022. március 3 I.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

K.m.f.

Veres Gábor s.k.
Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság 
elnöke

Szarvas Koppány Bendegúz s.k. 
Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság 
alclnöke

A jegyzököny yi kivonat hiteles.
Kiadva; 2022. február 18.

Czira lAnA^ndula

Jogi és Szervezési ügyosztály 
Szervezési Iroda vezetője
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Az ingáikul címe, helység: Budapest köz leiül ei Práter utca hsz. 11-15 Ib cin. ajin:

Tulajdonos ne'e; Magyar Bencés Koitgrcyáció Pannonhalmi I óapátsóú lel

Cime. haz: 90911 helység Pannonhalma köziéiük'i; Várkerület hsz; 1 lh. cm ajm:

Megrendelő neve: Rising Green Környezettudatos Építőipari iS Szolgáltató Kft. tel

Cime.n.sz: 1221 helység: Budapest közterulei: Motorkerékpár utca hsz: 2-S lh cin ajtó:
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csoport számjdzése 1 1 1 1 2
MŰSZAKI ADATOK , , ,

jurat szamidzcse 1 2 3 4 i

1 üzelőamag: loldgáxfth. ITMTR szemű), fai! ). olajlOi. egyébíl.:)

Jellege db szám

‘t Égéstermék -elvezetés szerinti besorolása Um. Cx.x

2 Gyártmánya

á Típusa

2 Névleges bemenő hoterhelésv tkWílij

Fűstcsonk mérete 1 mm >

Telepítési helyisége

,.t só-a csőben (Cl. vagy szert álaszioti (S) rendszer

Tclíes htissza .ebhői higgőlegcs hossz im)

x Keresztmetszeti inéíctcí-iHrnmi

£ ~ kánytőresci (X,'.ilb)

ír ^4 Osszckötöelein - külső btiíkólat anyaga

~ Ilöszigeidésének ■ külső burkolatának viisiíiiisava tinin)

- i leljes hossza ’ ebből fiiggölcges bessz im>
£ e :

S Kercsztineiszeti mérete i-i) (mm)

C T Irány törései (X1 db)

r 1 evcaö-heve/elö ■külső burkolat am aea wr *• • ■-

llöszigelelescnek ' külső burkolatának vastagsága immj

Kéményseprő-ipán jelölése ET ET ET ET ET

Gyártmánya

Típusa

Kialakítása; é|)ileit (Ei. bélelt (Bi. szerelt (S), oldaliakul kivezetett (0) C E E E E

Hőmérséklet ' nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztály ni

KoiTÚzióállóstiui knrinnéeésscl szembeni ellenállás éghelö anvagtol
> \ :iló távolságtartás osztályai

— Alsó tisztilónyikisának helyisége

5 Járatának mérete(-íHinmi

•w Járatának lakótéri •' padlástéri .'telő feletti függőleges hossza (m)

Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (mi

l .cgalsó : legfelső bekötésektől mert távolsága a kílurkollásig (mi

A járatának iránytürései (X' db)

A járatának / külső burkolatának any aga Tégki léghi tégla Tégla Tégla

.falaidnak •'hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (iiimj. .. . ' ... . . ; • ■ ■ • -, '• . •. .

g.ii.it
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Kéméiiyseprö-ipan jelölése ET ET ET

Gyártmánya

1 ipusa

<ialakitása: épített IE). bélelt (B). szereli tS), nlduHalon kivezetett (O) fi E: E

lömérséklel ! nyomás nedvességgel szembeni ellenállás osztály ai 

íurrözíóállóságí kimniiégéssel szembeni ellenállás éghető any agiul 
való távolságtartás osztályai

Msn tisztítónyílásának helyisége

áratának mérete{-!) tinin)

áratának lakótéri : padlástéri / tető léletti függőleges hossza (ml

aratanak lakótéri ! padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza ím)

.cgiilsó / Kg Ibiséi bekötésektől mért távolsága a kitorkulíásig im)

\ járatának irány törései (N ' dbi

\ járatának / külső burkolatának anyaga tégla Tegla Tegla

aratanak . hőszigetelésének kn 1 sö burkolatának vastagsága ( mm i

IVMZz.it


Szcn-inonu.viilCf zckelo hcrendc/cs hii'.ziialuUiiu kötelezeti igen ( ! > 
nem i\ > x an í V) nim s(N)
Szen^noiHniil-rrzékdö bcnndezcs szm mossnci tJo -./cinpiintiabol 
megldeln (M) nein ineslddö (N) működőképes igen (h nein (\»
Hnsziiúketon kiv iil helyezésének műszaki megí'ddóséyc dfogmh a 
igen(I). nem (hí)

Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható};

Dokumentum: Előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozat. Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz nem iiaszonlható fel.

Sots/ám
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok

A ho- és áramlástechnikai méretezés adai.ű megegy eznek a 
vizsgáim alkalmával feltárt áriatokkal: igen (1). nem (N)

.A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a

N N b

2 A 2 A 2 A
vonatkozó jogszabályi, tűzrendészei és szabványelóírások 
alapján történt.

Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékek 
hibajegyzékben.

Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő, 
vagy a tulajdonos nem ért egyel, észrevételével a területileg 
illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat 
jogorvoslatért!

Élet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba kódja
1 libajvizés cselei) TILOS az üzemclleie.' a kcmciiy sept;> allai iigizuh kn.r narie'

Rendeltetésszerű használatra alkalmas (1) nem alkalmas (N). N N N

Helyszíni vizsgálatunk során az alábbiakat tapasztaltuk:

- Műszaki vizsgálatunk időpontjában az égéstermék chvzctokie líi/clöbcrcndczcsck nem csatlakozlak.

Használaton kívüli helyezés teltételei:

MSZ 845:2012 alapján:

10.1.4 szabványpont: Égéstermék-el vezető berendezés használaton kív üli bekötő cs tiszűtónv i lasát. v akim int a hiisznáhiion kívüli égésiét inch-

elvezető berendezés esetében annak tisztítom tlásál is nem éghető |.A I lüzv cdelmi osztály ti) any aggal tömören lezárva kell tartani.

14. szabványpont: Használaton kívüli égéstermék-elve/cíó berendezés.

Egy meglévő égéstermék-elvezető berendezés hasznú laton kívülivé való álalak húsát azaz amikor annak bekötöm dúsait, tisztítom hasai t 
befalazzák, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetve egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárják előzetesen egyeztetni kell 
a kémény seprő-ipari közszolgáltatóval a balesetek elkerülése érdekében.
A használaton kívüli égéstermék-elv ezetö berendezést a korábbi felső tisztítási, ellenőrzési hely énei jól látható módón. jclöloiahhiv al kell ellátni.

felhívjuk a figyelmet, hogy a használaton kívül hely ezés - fentiekben jelzett kritériumai alapján - kivitelezési munkáit követően ismételt 
kéményseprő-ipari műszaki vizsgálat megrendelése szükséges társaságunktól 

fetoahiprajz. vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:

A v izsgúhuoi v égzíi kemény suprömester név e
Varga Csaba

Oklcvdszama. 25294 Dátum: 2021 év. 06 hó. 23 nap.

Aláírása:

A v izsgaiaha véez« kéményseprő neve:
Horváth Viktor

Aláírása:

KÉMfNWNIÓ KÉMÉNYSsPRŐMI^

• 14y Budapest, Cin^jpl üt 97/a
Adomám: 27076222-2-43 
íőígiegYfékszám; Ol-O9-3‘*3O75
Swrdaszám: OTP Í17Í40E3-21457Í9Í

Miarcnddö. vaav mcabi/olt new- / , „
^^--Rising Green Környezettudatos

Aláírás
Építőipari és Szolgáltató Kft. 
p\2 Motorkerékpár u. 2-8. 

3373-2^3
d é g i s.1 g yz é k $ ? j m

. u jlhdí hi^nmhóh;n rmh . snknwii u brl^rHtrzcîoîî77riiiïr/v> illetve új trlfpúór 3 kontói» iv.iztdú kvminvsr
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága

Nováczki Eleonóra részére

Tárgy:

Méltányossági kérelem a Budapest Vili, kerület, Práter utca 19. szám alatti társasház bővítési 
projekthez kapcsolódóan a Budapest Vili, kerület, Práter utca 11-17. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban lévő iskolai épület 3 db használaton kívüli kéménytestének visszabonthatóságára 
vonatkozóan

Tisztelt Bizottság, tisztelt Nováczki Eleonóra!

Alulírott Rising Green Kft., mint a Budapest Vili, kerület, Práter utca 19. szám alatti társasház bővítési 
project generálkivitelezője azzal a kéréssel fordulunk T. Bizottságukhoz, hogy a Budapest Vili, kerület, 
Práter utca 11-17. szám alatti Szent Benedek Iskola használaton kívüli kéményeinek magasításáról 
2022.02.18. napján hozott 10/2022.(11.16) számú határozatukat - méltányossági okokból - módosítani 
szíveskedjenek - az érintett kéménytestek visszabonthatóságát és az érintett kéménykürtök 
megszűntethetőségét engedélyezni szíveskedjenek - az alábbi indokokat figyelembe véve:

- A határozat tárgyát képező 3db kéménytestet, mely 8db kéménykürtőt tartalmaz, az iskola 
hosszú évek óta nem használja, mivel azok műszakilag elavultak és használatuk jelenleg nem is 
lehetséges. Az iskola is minden kétséget kizáróan a jövőben sem tervezi azok használatát, mivel 
az épület fűtése régóta teljesen más rendszerrel és az épületen belül máshonnan megoldott 
saját, önálló kéménnyel. Sem a szomszédos társasház fejlesztési projekt kivitelezési 
munkái, sem az érintett kéménytestek ill. kéménykürtők megszüntetési munkái nem érintik 
az iskola jelenlegi fűtési rendszerét illetve az általa jelenleg használt kéményét sem. Az 
iskola vezetése is költség takarékossági szempontból a megszüntetésüket szorgalmazza 
(karbantartási- és kéményseprő felülvizsgálati költségek), amihez mellékeljük az iskola igazgató 
úr ezt megerősítő nyilatkozatát.

- A kémény magasítás!- és engedélyeztetési költségek kivitelezői árajánlatok alapján 5-6 millió 
nettó Ft-os nagyságrendre rúgnak. A jelenlegi kéménytestek állékonysága is kétséges, azok 
statikailag jelentősen rossz állapotban vannak, mely tény szintén a visszabontást erősíti. A 
költségek a jelenlegi bizonytalan építőipari körülmények miatt akár napi szinten is változhatnak, 
emelkedhetnek, az anyagbeszerzési lehetőségek és határidők is teljesen tervezhetetienek 
jelenleg. Amennyiben esetlegesen a későbbiekben (bár ennek a valószínűsége szinte nulla) a 
kémények újra használatba kerülnének, úgy a mostani határozat alapján elkészítendő 

: magasításokat amúgy is el kellene bontani a jogszabályi előírások szerint, mert a kéménykürtök 
teljes hosszban történő bélelése használat esetén kötelezően megvalósítandó. Ebből kifolyólag 
a magasítás megvalósításának költségei ablakon kidobott pénzek lennének csupán, és azok 
jelenlegi nagyságrendjére tekintettel jelentős pénzkidobásról beszélünk.



Kérjük a T. Bizottságot, hogy a fentebbi indokok alapján határozatukat módosítani szíveskedjenek, és az 
érintett kéménytestek előírásoknak megfelelő visszabontásához illetve használaton kívül helyezéséhez 
hozzájárulni szíveskedjenek, ezzel is elősegítvén az érintett társasház bővítési project mielőbbi 
befejezhetőségét és átadhatóságát,

Segítőkész munkájukat ezúton is köszönjük.

Budapest, 2022,03.11.

j RisingtóreenKft.
Fellegi B|l^ Zoíj/n műszaki igazgató



NYILATKOZAT

Használaton kívüli kémények megszüntetéséről, elbonthatóságáról

Alulírott Halmi Gábor, mint a Szent Benedek Gimnázium és Technikum (továbbiakban: iskola) 
intézményvezetője az alábbiak szerint nyilatkozom.

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattól az iskola által bérelt. 36381 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 1083 Budapest, Práter u. 11-17. szám alatt 
található iskolaépület léglaépílésű. rossz állapotban lévő, esetenként omlás- és balesetveszélyes 
kéményei, valamint az azokban lévő füstjáratok közül jelenleg egyik sincsen használatban, nem 
üzemeltetjük őket, ezekbe fűtő- vagy tüzelőberendezés nincs csatlakoztatva, és a jövőben sem 
a felújításukat, sem pedig újbóli üzembe helyezésüket nem tervezzük, ezért ezen kémények 
használaton kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez, esetleges bontásához hozzájárulásomat 
adom.

Kijelentem, hogy az iskola fűtése a fentebb említett téglaépítésű kéményektől független fűtési 
rendszerrel van megoldva.

Ezt a nyilatkozatot az iskolaépülettel szomszédos 1083 Budapest, Práter u. 19. társasház 
folyamatban lévő építkezésének építésvezetője, Nagy István (RisingGreen Kft.) kérésére 
állítottam ki.

Budapest, 2022. március 18.

igazgató


