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Táľgy: Y tůasz|ev él közmeghallgatasra

Tisztelt Címzettek!

Köszĺinettel megkaptuk a20I6. december 20-i közmeghallgatás kapcsán feltett kérdéseiket,
amelyekkelkapcsolatbarĺazalábbiakľó|tajékoztatomonöket.

A Kőris l. 4la széľľ' alatti' önkormányzati tulajdonban lévő |akĆhazzal szomszédos, Illés u.

12. szźm ďatti telekingatlanon a74 |akásból álló, 6 emeletes taľsashaz építési munkálatait _
jogerős építési engedély birtokában - a Hatósági Ügyoszĺĺly tajékoztatása szennt 2006
szeptemberében kezdte meg az építtető. Az építési engedélyben előírtak alapjźn az épittet(i

az építkezés megkezdését megelőzóen felméľette a szomszédos Kőris utca 4/a. szźnl a|atti
épület á||apotźlt. Az áI|apotfelméľésről sző|ő, fotókkď dokumenüĺlt írrísbeli összefoglaló
val.ósrĺgtaľtalmátaz ingatlan bérlőinek és tulajdonosainak alál:ĺźsaígazolta.

Az źl|Iapotfelvételnek köszönhetően lehetővé véit a Kőris u. 4la. szźlIrl alatti ingatlan -
építkezéssel ĺĺsszefüggésbe hozhatő állagľomlásĺának pontos meghatźlrozésa. 2007.

november 5-én a kivitelező megkezdte a ká:ľendezést, vďamint az áIta|a okozott krĺľok

helyľeállítását. Az Illés utca 12. szźlm alatti lakóépület építtetde az építkezésbő| eredő kłĺrok

teljes körĺi kijavítasátigazo|ó _ Kőris a. 4la szźlm alatti lakosok á|tal2007. december 15-én

a|áírt _ jegyzőkĺinyveket a hasznźiatbavételí engeđé|yezési eljĺáľas keretében az épitési

hatóságnak benyijtotta. Ezzęl egyidejíileg benyújtásľa keriilt az cinkoĺnányzati

tu|ajdonban lévő ingat|anok teljes kĺĺnĺ kezelését ellátó _ a Józsefuaľosi Vagyonkezelő Kft.
(jogutód: JGK Zrt.) áItzl. a|áírL jegyzőkĺinyv, amelyben szintén rögzítésre került, hogy az

építtető az építkezéssel összefiiggésben keletkezett hibĺĺkat elhárította.

A fentiek alapjźn megfelelően megállapíthatő,hogy az Illés utca 72. szám alatti lngatlanon

vé,gzett építkezés soráĺl, azza| osszefiiggésben a Kőris u. 4la szĺĺmú éptileten ténylegesen

keletkezett kaľok he|yreáI|ítása megtö'ľtént.
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Tájékoztatom onöket továbbá anő|, hogy a Kőris uÍca 4la szźĺm aIatti ingatlan nem szeľepel
a bontandó épĹiletek listájĺĺn, az ingat|arl felújításanak feltételeit és részleteit az Orczy
negyed rehabilitációját megvalósító, vĺĺrhatóan 20|7. évben induló program keľetein belĹil
fogi a megvizsgrilni az onkorm ěnyzat.

Bízom benne, hogy kérdéseikĺe sikerült kimerítő válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016. december 20.

TiszteletteL -*-?
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