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1.

Előzmények

Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a I53/20I2. (V. 03.) számu
hatźrozatthan đöntött a MagđolnaNegyed Program II keretében az tĺtmenetileg kik<iltoztetett
bérlők köZtil a dtjntés iđőpontjáig vissza nem költońetętt családok visszahelyezésének
feltételeiről.

A

Képviselő-testiilet a Magdolna Negyed Program II. keretében épület felríjítás miatt
ideiglenesen elköltöztetett bérlők visszakĺjltöńetésére egymillió forintot biztosított aZ
általanos műkĺjdésitartalék terhére.

A

Képviselő-testĹilet felhata|mazta RévS Zrt-t, hogy az onkormźrnyzat nevében eljźrva,
határozott időtartamú,2072.június 30-ig taľtó, vállalkozási keretszerződést kcjssön a Fősped
Tehertaxi Kft-vel (székhely: 1084 Buđapest,Bacsó Béla u.31.) a visszakciltöztetéssel
kapcsolatban bruttó e gymillió forint kerettĺ sszeg fi gyelembevétel ével.

A

testiilet felkérte Rév8 Zrt-t, hogy

testületet.

a

visszaköltciztetés végrehajtásárő| tźĘékoztassaa
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2.

Avisszaktiltöztetésekteljesítése

Ahatfuozat értelmébenRév8 Zrt. szęrzođéstkötött a Fősped Teheľtaxi Kft-vel.

Az elmúlt május - június hónapban

13 bérlő visszaköltöńetéséte került sor, 10 béľlő a Dankó

utca 16-ba,2bér|o a Dankó utca}}-ba, és egy bérlő a Dankó utca 30.ba keriilt elhelyezésre.
A vísszakcilttiztetésre biztosított bruttó 1 millió forintos keretösszeg kétharmada kerĹilt
felhasznźl|źtsra, bruttó 666 000.- Ft.
1') Az atábbi bértőkvisszakoltÓztetésére a bérlőnek nemfeĺróható okok miatt nem kprült sor:

alatti épiilet 2 bér|őjének vissza költ<jztetése nem tĺĺrténtmeg, mivel a
szomszédos magiĺntulajdonútelek felĺil, illetve a felette lévő lakástól történő źzásbő|
szźrmaző hibak helyreállítása folyamatban van' a Kisfalu K-ft. megrendelésében, mivel a
hibák nem a korábbi kivitelezésbő| szfumanlak, nem garanciális problémák.

A Dankó utca 30. sz.

2) Ámeneti bérleményükben maradni kívánó bérlők.
Négy bérlő (Dankó u. 30. két béľlő,illetve Dankó u. 16. két béľlő) visszaköltöztetésére nem
került sor. A bérlők vonatkozásában_ egyedi esetrőllévénsző _ aKisfalu Kft-vel egyeztetve
a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsźry további döntésére van szükség.
T áĄékozató
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Kĺsfalu Kft. tájékoztatása a Bp. VIII. Dankó u. 16. II/5. (ľégiszámozás szeľint
II/6.) szám alattĺ tinkormányzati lakásbérleményben tłirténtekről.

2OI2. ápńlis 23-án lakossági bejelentés étkezett, hogy a Budapest VIII' Dankó u. 16' tr.
emelet 5. szttm alatti felújított,fiz1ka1lagmég tires, vagýs nęm birtokba adott önkormźnyzatĺ
béľleménýa korábbi bérlő feltöľte. A helyszínľekiszálló BRFK VIII. keľĹileti irodájanak
munkataľsai a felt<iréssel kapcsolatb an elj áľást indítottak.

a helyszínen jegyzőkonwet vett fel, majd a Kisfalu Kft.
onkormányzatíHźvkeze\óIľodamunkatársai az EPKAR Zľt-vel a lakást |ezáratták.

A kivitelezést bonyolító Rév8 Zrt.

A

házban élő lakók részéro|újabb bejelentés érkezett, hogy 20|2. ápńlis 26-źn fenti béľlő
isńételt betörést követett el, mely során a lakás egy nýLźszárőját (ablakot) szétfeszitette, a
fiĺtéstellĺĺtó radiátoľt kiszakította a falból, mely tettéve| az alaÍta lévő lakást is e|tntatta. A
lakásban lévő hasnlá|ati targyakat eltulajdonította. A lakók a BRFK munkatarsait is
értesítették,akik ismételten megjelentek a helyszínen. A vagyonkárok - becsiilt értéke
mintegy 600 eFt _ kaľbejelentése, illetve a rendőrségi feljelentés a Kisfalu Kft. részéľől
megtörtént.

Rév8 Zrt. kérte a Kisfalu Kft-t, hogy a korábbi bérlő visszaköltciztetését, a bérlemény
birtokbaadását - korábbi iđeiglenesenkijel<llt Tĺjmő utcai bérleményéből- függessze fel,
intézkedjen bérlő jogviszonyának megszĹintetéséről és tegye meg a sztikséges jogi lépéseket.

Jelen tájékoztatő a helý önkoľmanyzatokľól szóló 1990. évi LXV. torvény 2. $

(2)

bekezdésében foglaltakon alapul.

Kérem a tźĄékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20I2.jú1ius
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