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a
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A telek határvonalait gyalogjáromagasságát
I I I. tigyosztáIy
ki kell ttizni ésevégbŐla pÉlgármesteri
nyilvántartási (D) a|y{ztá|yánakvezetŐjénél(Ktizponti városháza,,Ramermayer Károly.utcai rész,
I I I. em. 425.sz.yJ, i||etveezena|osztá|ykertiletszerint

FÜváros
Biidm'pest
Levéltára

illetékesm

kell jelentkezni.
i ktizegénél

.'.''.....'./193.......'.-III.
az építkezés
a,....,.,.
szám
megíndulttelekegyesítésse|,
szabá|yozással,
és tulaidonjogi korlátozással kapcsolatos,
.##h
telekk nyvi keresztíilvitelét
a hasznátlatíengedély
kérelmezése
alkalmával az illetékeskeríileti eliiljár r
mint elsöfoktl építésiigyi
hatríságmérniiki hivatalánál

A szíikséges
ktizmíívek(gáz, víz, vi||any,telefon, csatorna stb.) bevezetéseiránt oly idŐben
ke|l intézkedni,hogy a sztikséges
munkálatok az

elŐtt elvégezhetöklegyenek.
tburkolatlefektetése

Amennyiben a székesföváros régebbenbeépített
terÍileteín,kíiliintisen az I. kef., Várban és a
hozzácsatlakozőteriileteken'a II. keríiletben,lbuoaegészteríiletén,
a IV. ker., Belvárosbanésa ktirnyékén
a fiildmunkálatok során bármilyen, a mai kornál régebbiletetek(talromok, kótiiredékek,sírok, sírktivek
vagy más tátg:yak)keríilnek felszínre,erról - a leletek érintetleníilhagyása mellett - azonnatjelentést
kell tenni az i||etékeskeríiletíeliiliárő t mérniiki hívatalának.A leletet pedig eredetíállapotában kell
megÍiíznímindartdig,amíg a Fóvárosí M zeumnak, vagy az Aquincumí M zeumnak kikíildiitt kiizege
a továbbí eljárás iránt nem intézkedik.
A:l építkezés
megkezdését
a keriileti eliiljárÓ r mérn ki hivatalának kell bejelenteniésáltalá.
ban a ke!,cjidŐbenmegkell tenni mindazokata bejelentéseket,
Szabá|yzatelŐír.
melyeketazÉpítésrigyi
A terveket a végrehajtássalmegbízott szakért(5,
illetve szakértoklegkésóbba munka meg.
kezdéseel tt aláírrriktjtelesek.
A szomszécltulajdonosokat
nézveaz |ipítésiigyi Szabá|yzat,
érdeklŐ kéménymagasbításokra
96-100. $-a szerint kell eljárni.
Amennyiben a k zcsatorna mélységenem biztosítja a házicsatornaZavartalan lefolyását
-

vagyis magasabbanfekszik, mint a csatornázandőpince, illetve alagsori helyiségpadlÓvottala-,

Szabá|yzat 321. $.ában elŐírt
ott a csatorna vizénekésiiríjlékének
visszatÓdulásaellen az Ép|tésiigyi
zál.ókészulék alkalntazandÓ.
Az építési
sztikségeskcjztertiletkijeliiÍését
anyag lerakására és az állványok elhelyezésére
a keríiletiel ljárÓ

r mérn ki hivatalátÓl kíilÖnke|l kérni.

Az építkezésre
nézvemegállapítottktiltin feltételekenkívtil az ÉpítésiigyiSzabá|yzatés az
k te|ezöL<.
1937. évi VI. t.-c. rendelkezései
él. (Ép.Szab. 20. $.)
||ye|az engedé|yes
Az építési
a saját felelŐsségére
engedé
'tr és veszélyére
'
Az építési
engedély
feltételei
az inqitl:i:tmindenkoritulajdonosátk telezik.(Ép.Szab.39.$.)
napjátÓl szám|tva a munkát egy
engedélyhatályát r eszti, ha jogerŐreemelkedése
Az építési
év alatt meg nem kezdik, Vagy ha a megkezdettmunka egy évenát sziinetel.(Ép.Szab. 42. $.)
engedély,
amely építtetŐtaz éptiletnekvagy egyes részeinek
Ez az engedélykizárÓ|agépítési
haszná|ata tekintetébenmás jogszabá|y (t rvény, kormányrendelet Vagy ttirvényhatÓsági szabá|y.
alÓl fel nem
ktitelezettsége
rendelet)alapján netán sztikségeshatÓsági engedéIyekÍnegszerzésének
utÓlagos megadásáraigénytnem acl ; éppenezértaz épittetŐt
menti, sem pedig az i|y engedélynek
a netán sziikségesegyébhatÓsági jogerŐs
figyelmeztetemarra, hogy az építkezést
a saját érdekében
er{edélyelnyerésenélkíilmeg ne kezdje,mert minden hátrány Vagy kár, mely ebbŐl eredhet,kizáró|ag
Őt fogja terhelni.
Aki eme rendelkezésekellen vét, az, az 1937. évi t.-c. 27. $.a, illetve 28. $.a alapján
bíintettetik.

But,

"Jlros

'iiregadása
iráfff-á vt'fihtozÓ
Figyelmeztetem az épittetŐt,hogy a házadórnentesség

aclÓttir.

elŐírt mÓdon járjon el.
vényekben,illetŐleg kormányrendeletekben
ill:

, )'

{

:;1iSaját
foglalkoztatott
trdekébenhívom f l építtetŐfigyelmétarra is, hogy aZ építkezésnél

járrrlékokatpontosanmegfizessék,.
vállalk ozoka munkások után kirÓtt ktitelezŐ.biztosítási
szerzodéses
értelmében'
mert az t927. évi XX I. t..c. 26. $.ának 5. ésaz |928.évi XL. t..c, 27. $.ának 5. bekezdése
felmeríiltek
az építtetŐfelelŐs azokérta tartozásokért,amelyek az á|ta|a megrendeltépítkezéseknél
sem hajthatÓk be.,
és a vállalkozÓktÓl kellŐ gondosságkifejtésével

polgármesterí
III. íigyosztálysegédhivatala
I. 7. napl ban bevételezte.

az A-

vetés...'.....'..............feje
zet,,..'....,.',.'.........cím...'..'.....'.'....'.rovat.'....
rovat terhéreszámoljonel ésezt az iisszeget
Ezen elsŐfokti véghatározatellen a kézbesítését
ktivetŐ naptÓl számított 15 napon belÍil a
FŐvárosi K zmunkák Tanácsához intézendŐés hozzám elŐterjesztendŐfellebbezésnek
Van helye.
A fellebbezést
a Ktizporrti városháza tII. em. 403. szám alatt, a polgármesteriIlI. íigyosztá|ysegéd.
hivatalába kell beadni,il|etŐlegide kell címezni.Ha fellebbezö ajogorvoslatátmásutt nyujt!abe, az
ebbŐl származó késedelenraz o veszé|yére
megy.
Ha harmadik személyfellebbvitelenyilVánvalÓanalaptalannakbizonyu|,az eljárÓ fellebbviteli
hatoság az i|Ietöt 1000 pengŐig terjedheto pénzbírság
megfizetésére
és az etjárási k ltségekmegtérí.
tésérek telezheti.(Ép. Szab. 540. $.)
- azesetlegbeadottfellebbezésekkel
elbírálásvégetthívatalbrí|
egyíitt- a Föy

Kiizmunkák Tanácsa

eIéterlesztendl s így csak annak hozzájárulása eseténválik j

Ez etlen az utasításomellen fellebbezésnek
'helveníncs.
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it, a FŐvárosi KcizmunkákTanácsát,

a Mérn ki Kamarát,
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polgár.

mesteriIII. tigyosztá|yt,
a Yizm vek igazgatÓságát,
a statisztikaihivata|t,a,.'.....,..,,{!|,,,'.u,,,.
m. kir.
adÓfeltigyelŐséget,
a Ín.kir. távÍÍó-éstávbeszétöigaz;gatÓságot,.
a m. kir. rendŐrség
..,..,'a'.,......ker.
kapitányságát,az országosTársadalomblztosíto
lntézetl-és.
v,égtila jováhagyott tervek és helyszínrajzhivatalosI. példányánalt
kiadásamelletta,,.,,,./{/.-..,.'......'ker.
eltiljárÓurat értesítem.
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