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HATAI{OZAT

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbán1.'ai onkormányzat (1 102 Budapest. Szent LásZló téI 29.)
képviseletében eljáró Szita Sándor Attila (2459 Rácalnás. Hold u. t3') kérelmére a Budapest. X.
kelület" Szent LáSzló téI 29. sZ. a|aÍtl Kőbány'ai Polgarmesteri Hir,atal épüietének területén FP
12I6C22 típusú meglévo beépített tűzjelző berendezéS teruezett átalakításának Dolhai János
(kamarai nél'jeg1'zéki jelölése: 03-0455. !'U.I) által készített létesítési terv'dokumen1áció alapján
történő léteSítéSét.

en ge clé\'eze m a1 n l ri h b i fe t tétet e Á Le ! :

1. AZ átalakítással érintett területen az automatikus beépítet-t tr-lzjelző berendezéssel töténő teljes
körű védelmet biztosítani ke]].

2. A kivitelezés során olyan termékek és berendezések építhetőek be. amelyek ktilön
jogszabál'vban meghatáIozott megfelelőség igazolással rendelkeznek. A beépített terrrrékek
rnegfelelőségét a használatbavételi eljárás során igazolni keli az elsőfokú tűzr'édelmi hatóság
részére.

3. A kivite1ezésben résztver'ők képesítését és jogosrrltságát igazolni kell a használatba\'ételi
kérelem ben_lújtásával e91' időben.

4. A tizjelző berendezés Vezetékeinek falon és ]ödémen való átvezetési helyein az áttöIéSeket a
fal. i11etve a Íödém tűzál1ósági határértékének rnegleJelő tűzgáLló réskitoitő_rés]ezáró l'endszeffel
ke]] trjnl íteni-

Határidő : A tűzj elző berendezés használatbavétel i elj árásának rdopontja.

A berendezés létesítési engedélye a jogerőIe emelkedésétől szárnított lráronr ér'ig hatályos' arnely
időtaÍaIlr alatt a berendezés használatbavételí engedély' irárrti kórelmét be kell n.v*újtani. Ha a
létesítési engedél1' .joger'őre emelkedését követő lráronl ér'en belril a belendezés
haszná]atbal'ételének enaedél,vezése irárrti kérelrnet nem n1'újtották be' a létesítés engedél1'ezését
isrnételter-r kérelrnezni kell.

Az üg1'Íél a kérelern beadásakor ]erótta a 3.000.- Ft alapeljárási i1leLéket. mel1'en kír.ü1 eg.véb
e 1jár'ási költséget terhére r-rerrr á11apítok mcg.



HatáIozatom ellen. annak kcjzlésétő] Szánrított 15 napon belül. a Főr'árosi Katasztrólavédelmi
Igazgatóságnak címzett (1081 Budapest. Dologház utca 1.). a lratóságornhoz benyújtandó
fel]ebbezéssel lehet élni' A lellebbezésben nem ]elret olyan új tényre hivatkozni, amelyr'ől az

ügyfélnek a döntéS meglrozatala előtt tudornása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellcbbezési
eljárás illetéke 5'000'- Ft, melyet a fel]ebbezési iraton illetékbélyeggel' vag'v a Főr'árosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023 002-00319566-00000000 számú előirányzat felhaszná]ási-

keretszámlájára átutalással' aZ átutalás közlemén1.rovatában az ügyfél neve. lakcíme vag1'

széklrelye' valanrint az .úgyszám feltüntetésér'el kell rnegfizetni. Ha a fellebbezésnek megfele1ően az

e]sőfokú hatóság a döntéSt nem módosítja vagy nem vonja l'issza' a feliebbezésről az annak

e]bírálására jogosult Fővárosi Katasztrólavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó

hatóság a sérelmezett döntést. valarrrint az azt megelőző eljárást rnegvizsgál.ja' erurek során nincs

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A rnásodfokú döntést hozó hatóság a dcjntést helybenhagfia.
megváltoztatj a vagy megsernmisíti.

Az eljárás során a kÓzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

ér'i CXL. tön'ény (a továbbiakban: Ket.) 19. $ (1b) pontjában foglalt követelrnények teljesültek'

Kel72. $-ában foglaltak alapj án a sommás eljáriist lezáró - kérelemnek hel1.t adó - döntésből az

indokolást me1lőzöm.

Budapest. 201 7. október 20.
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1. Szita Sándor Attjla (2459 Rácalmás' Hold u. ]3.)
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