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.-biztositlsa.gelletí megadom. - nem adom ffiCg, mert

Ennek az engedélynek a kcivetke zo te|tételei vannak :

(IrandÓ a miiszaki véleménÍ 
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r..i'tltt levtÍ ée-a

mirehzŐ rryitat{ro at násel*tá.elr l- . 
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lIÖrÖtt levŐ része.H
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Az így f lmeríilŐ k ltségek fedezésére a sfŐváros

.......tétele alatt letétbe he|yefi,t

.........aranypengŐ biy'ositéki sszeg szolgál.
A telek határvonalait gyalogjáro magasságát

ki kell ttizni és evégbŐl a pÉlgármesteri I I I. tigyosztáIy
nyilvántartási (D) a|y{ztá|yának vezetŐjénél (Ktiz-
ponti városháza, ,Ramermayer Károly.utcai rész,
I I I. em. 425. sz. yJ, i||etve ezen a|osztá|y kertilet szerint
i l letékes m i ktizegénél kell jelentkezni.

szám
az építkezés a,....,.,. .'.''.....'./193.......'.-III.
megíndult telekegyesítésse|, szabá|yozással,
és tulaidonjogi korlátozással kapcsolatos,

.##h telekk nyvi keresztíilvitelét a hasznátlatí engedély
kérelmezése alkalmával az illetékes keríileti eliiljár r
mint elsöfoktl építésiigyi hatríság mérniiki hivatalánál

Biidm'pest FÜváros
Levéltára

.. i'..D,,,',.,,,,.,..az ppgedél g!

^merrvlh.n Ápítte

eleget nem tenne, a lebontást és eltávolítást a hat

maga fogja épittető veszélyére és terhére végreffitani.



A szíikséges ktizmíívek (gáz, víz, vi||any, telefon, csatorna stb.) bevezetése iránt oly idŐben

ke|l intézkedni, hogy a sztikséges munkálatok az tburkolat lefektetése elŐtt elvégezhetök legyenek.

Amennyiben a székesföváros régebben beépített terÍileteín, kíiliintis en az I. kef., Várban és a

hozzácsatlakoző teriileteken' a II. keríiletben,lbuoa egész teríiletén, a IV. ker., Belvárosban és a ktirnyékén

a fiildmunkálatok során bármilyen, a mai kornál régebbi letetek (talromok, kótiiredékek, sírok, sírktivek

vagy más tátg:yak) keríilnek felszínre, erról - a leletek érintetleníil hagyása mellett - azonnat jelentést

kell tenni az i||etékes keríiletí eliiliárő t mérniiki hívatalának. A leletet pedig eredetí állapotában kell

megÍiízní mindartdig, amíg a Fóvárosí M zeumnak, vagy az Aquincumí M zeumnak kikíildiitt kiizege

a továbbí eljárás iránt nem intézkedik.

A:l építkezés megkezdését a keriileti elii ljárÓ r mérn ki hivatalának kell bejelenteni és általá.

ban a ke!,cj idŐben megkell tenni mindazokat a bejelentéseket, melyeket azÉpítésrigyi Szabá|yzat elŐír.

A terveket a végrehajtással megbí zott szakért(5, illetve szakértok legkésóbb a munka meg.

kezdése el tt aláírrri ktjtelesek.

A szomszécltulajdonosokat érdeklŐ kéménymagasbításokra nézve az |ipítésiigyi Szabá|yzat,

96-100. $-a szerint kel l  el járni.

Amennyiben a k zcsatorna mélysége nem biztosítja a házicsatorna Zavartalan lefolyását

- vagyis magasabban fekszik, mint a csatornázandő pince, illetve alagsori helyiség padlÓvottala-,

ott a csatorna vizének és iiríjlékének visszatÓdulása ellen az Ép|tésiigyi Szabá|yzat 321. $.ában elŐírt

zál. ókészul ék alkal ntazan dÓ.

Az építési anyag lerakására és az állványok elhelyezésére sztikséges kcjztertilet kijeliiÍését

a keríileti el ljárÓ r mérn ki hivatalátÓl kíilÖn ke|l kérni.

Az építkezésre nézve megállapított ktiltin feltételeken kívtil az Építésiigyi Szabá|yzat és az

1937. évi VI. t.-c. rendelkezései k te|ezöL<.

Az építési engedé ||ye| az engedé|yes a saját felelŐsségére és veszélyére él. (Ép. Szab. 20. $.)' 'tr

Az építési engedély feltételei az inqit l: i:t mindenkori tulajdonosát k telezik. (Ép. Szab.39.$.)

Az építési engedély hatályát r eszti, ha jogerŐre emelkedése napjátÓl szám|tva a munkát egy

év alatt meg nem kezdik, Vagy ha a megkezdett munka egy éven át sziinetel. (Ép. Szab. 42. $.)

Ez az engedély kizárÓ|ag építési engedély, amely építtetŐt az éptiletnek vagy egyes részeinek

haszná|ata tekintetében más jogszabá|y (t rvény, kormányrendelet Vagy ttirvényhatÓsági szabá|y.

rendelet) alapján netán sztikséges hatÓsági engedéIyek Ínegszerzésének ktitelezettsége alÓl fel nem

menti, sem pedig az i|y engedélynek utÓlagos megadására igényt nem acl ; éppen ezért az épittetŐt

a saját érdekében figyelmeztetem arra, hogy az építkezést a netán sziikséges egyéb hatÓsági jogerŐs

er{edély elnyerése nélkíil meg ne kezdje, mert minden hátrány Vagy kár, mely ebbŐl eredhet, kizáró|ag

Őt fogja terhelni.

Aki eme rendelkezések ellen vét, az, az 1937.

bíintettetik.

évi t.-c. 27. $.a, illetve 28. $.a alapján

But, "Jlros
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Figyelme ztetem az épittetŐt, hogy a házadórnentesség 
'iiregadása 

iráfff- á vt'fihtozÓ aclÓttir.

vényekben, illetŐleg kormányrendeletekben elŐírt mÓdon járjon el.

{ :;1iSaját trdekében hívom f l építtetŐ figyelmét arra is, hogy aZ építkezésnél foglalkoztatott

szerzodéses vállalk ozok a munkások után kirÓtt ktitelezŐ.biztosítási járrrlékokat pontosan megfizessék,.

mert az t927 . évi XX I. t..c. 26. $.ának 5. és az |928. évi XL. t..c, 27 . $.ának 5. bekezdése értelmében'

az építtetŐ felelŐs azokért a tartozásokért, amelyek az á|ta|a megrendelt építkezéseknél felmeríiltek

és a vállalkozÓktÓl kellŐ gondosság kifejtésével sem hajthatÓk be.,
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polgármesterí III. íigyosztály segédhivatala
I. 7. napl ban bevételezte.

rovat terhére számoljon el és ezt az iisszeget

Ezen elsŐfokti véghatározat ellen a kézbesítését ktivetŐ naptÓl számított 15 napon belÍil a
FŐvárosi K zmunkák Tanácsához intézendŐ és hozzám elŐterjesztendŐ fellebbezésnek Van helye.
A fellebbezést a Ktizporrti városháza tII. em. 403. szám alatt, a polgármesteri IlI. íigyosztá|y segéd.
hivatalába kell beadni, il|etŐleg ide kell címezni. Ha fellebbezö ajogorvoslatát másutt nyujt!abe, az
ebbŐl származó késedelenr az o veszé|yére megy.

Ha harmadik személy fellebbvitele nyilVánvalÓan alaptalannak bizonyu|, az eljárÓ fellebbviteli

hatoság az i|Ietöt 1000 pengŐig terjedheto pénzbírság megfizetésére és az etjárási k ltségek megtérí.

tésére k telezheti. (Ép. Szab. 540. $.)

elbírálás végett hívatalbrí| - azesetleg beadott fellebbezésekkel egyíitt - a Föy Kiizmunkák Tanácsa

eIé terles ztendl s így csak ann ak hozzájárulása esetén válik j

si it, a FŐvárosi Kcizmunkák Tanácsát,
a Mérn ki Kamarát,
."'í *YeYŐsege.b' polgár.
mesteri III. tigyosztá|yt, a Yizm vek igazgatÓságát, a statisztikai hivata|t, a,.'.....,..,,{!|,,,'.u,,,. m. kir.
adÓfeltigyelŐséget, a Ín. kir. távÍÍó- és távbe szétöigaz;gatÓságot,. a m. kir. rendŐrség ..,..,'a'.,......ker.
kapitányságát, az országos Társadalomblztosíto lntézetl-és. v,égtil a jováhagyott tervek és hely-
színrajz hivatalos I. példányánalt kiadása mellett a,,.,,,./{/.-..,.'......'ker. eltiljárÓ urat értesítem.
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A polgármestef ffi
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vetés...'.....'..............feje zet,,..'....,.',.'.........cím...'..'.....'.'....'.rovat.'....

Ez etlen az utasításom ellen fellebbezésnek 'helve níncs.
ErrrQ i*",nn# Qs*J 
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