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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) a 8617/2010. számú határozatában felszólította az Önkormányzatot, hogy végeztesse el Kristófcsák
Miklós tulajdonában lévő 1087 Budapest, Stróbl A. u. 7. E. ép. 116. szám alatti lakás
lomtalanítását, takarítását, fertőtlenítését a rendőrség közreműködésével. A hivatkozott
határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős a jegyző. (1. számú melléklet)
Az ÁNTSZ döntésének előzménye, hogy Nevezett szomszédai több alkalommal bejelentést
tettek az ÁNTSZ, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felé, mivel a lakásban tízhúsz, koszos, kiéheztetett kutyát tart, nagy mennyiségű hulladékot halmozott fel, a lakásból
mérhetetlen bűz árad ki, mellyel a szomszédok lakhatását nagy mértékben zavarja.
A lakossági bejelentések hatására 2009. szeptember 8-án a lakásból a kutyák hatóságilag
eltávolításra kerültek, de a tulajdonos felszólítás ellenére sem hajtotta végre lakásának
fertőtlenítését, lomtalanítását.
Az ÁNTSZ a 2455-7/2009. számú határozatában kötelezte ezek végrehajtására, azaz a
lakásból nagy mennyiségű szerves (kutyaürülék, vizelet, ételmaradék) és szervetlen hulladék
(fa- fémhulladék) eltávolítására. A lakásban tapasztalt körülmények súlyos közegészségügyijárványügyi veszélyt jelentettek, azonban Nevezett a határozatban foglaltakat továbbra sem
hajtotta végre.
Az ÁNTSZ a fentiekben hivatkozott Önkormányzatot kötelező határozatában foglaltakat az
Önkormányzatunk 2010. március 11. napján végrehajtatta az ÁNTSZ és a Józsefvárosi
Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: JVK Kft.) munkatársainak közreműködésével. A JVK
Kft. a lebonyolításra a vele szerződéses kapcsolatban álló Védőháló Józsefváros Kft.-t bízta
meg.
A Védőháló Józsefváros Kft. 5 munkatársa a 32 m3 szemetet (4x8 m3) távolított el a lakásból,
a lakás fertőtlenítését klórmeszes vízzel elvégezte, valamint a csótányírtást is végre hajtatta.
Tárgybani munkálatok költsége számlájuk szerint nettó 311.315,- Ft + 77.829,- Ft áfa =
389.144,- Ft.
Az ÁNTSZ preventív célból is intézkedést tett, az általuk kibocsátott számlájának összege
bruttó 11.250,- Ft.
Összes költség: 400.394,- Ft.
Tisztelt Képviselő-testület, az Önkormányzat fenti intézkedéseivel a lakókörnyezetet súlyosan
sértő, veszélyeztető több éve óta húzódó közegészségügyi, járványügyi problémát oldott meg,
ezért kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a Budapest, VIII. ker. Stróbl A. u. 7. E. ép. 116. szám alatti magántulajdonú lakásban
végzett lomtalanítás, fertőtlenítés költségeinek – összesen 400,4 e Ft – fedezetének
biztosítása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12107 cím dologi,
ezen belül ügyfélhívó rendszer karbantartás előirányzatát 400,4 e Ft-tal csökkenti és
ezzel egyidejűleg a 11301 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2010. július 14.
2. pont esetében az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
Budapest, 2010. július 06.
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