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I.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
EIőzmények

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkocló KÍt. elkészítettefO73,I. télévifeladatel]átási beszámolóját,
me|yet a Kisfalu Kft. FelĹigyelő Bizottsága megtárgyalt, és a 7fl2013. (10.10.) szálĺ(l
határozatáva|
egyhanglilag elfogadott, továbbá elfogadásľa javasoĺta aYźlrosgazdálkodisi és ÉénzrigyiBizottságnak
(4. számí melléklet).

II.

A beterjesztés indoka

A Kisfalu Kft.

a Budapest Főváľos VIII. keľĹi|et JózseÍVáros onkormányzat és a Kisfalu JózselVárosi
Yagyongazdálkodó Kft. kozt fennálló Megbízási Szeľződés l.3. pontja alapján' a teljes
tevékenységéľőlféléventetájékoztatást a Képviselő-testĹiIet hatásköľreI rendelkező, i||etéies
bizo|tsága, így a Városgazdálkodási és Pénzügyi BiZottság felé.

III. Tényál|ásĺ adatok

A Kisfalu Kft elkészítettea2013.|, félévrevonatkozó szöveges
részletezĺink.

Iv. A

beszámolót, melyet az a|ábbiakllan

dtintés taľta|mának ľész|etes ismertetése

Bevnznľo

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I2I6lf072. (X.10.) számű határozatával döntött a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľnrányzat és a Kisfalu Józscfvárosi

YagyongazdáIkodó Kft. közt kötendő egységes Megbízási szerzodés a|áírásárő|.
A szerz(5désben fogla|taknak megfe|elően elkészĹilt a Táľsaság 2013' első

végľehajtásáról sző|ó beszámoló,
felépítésének
megfele|ően.

VAGYoNKEZELÉSI DIv

luo

a Kisfalu

fělévi fe|adatainak

Józsefvárosi Vagyongazdá\kodő

Kft'

szervezeIi

FELA DATKoRÉBE TARTozo TEVÉKENYsÉGEINK

Lakások és nem lakáscélú helyiségek, üľes telkek, Ĺizenri épĹiletek, lrázioľvosi ľendelok, és egyéb
do logbéľletek kezelése, üzenreltetése, béľ|enrényeIlenoľzése'

Háztakarítői, házfelügye|ői, liftrigyelői tevékenység ellátása

tulajdonban lévő épületekben, valam int az üzemi
Lakásbérbeadás

épĹi letek

l00

%o-ban cinkormányzaĺi

és az üres telkek előtti jáľdatakaľítás,

-

az onkormányzati tulajdonú lakóépĺiletek fetújítása tźrsashźzzá alapítás és elidegenítés céljából,
egyedi döntés alapján, valamint a bérbęadható tires helyiségek felújítása és karbantartása a
hasznosításba történő bevonás céljából

-

Felújítás, bontási, egyéb beruh źnási feladatok ellátása, bonyolítása, műszaki ellenőrzés
KöZút-karbantartási, kertészeti, beruházási és felújítási feladatok, valamint az oktatási, nevelési,

szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekgyorsszolgálati és karbantartási
fęlaĺlatainak ęllátása, továbbá a lráziorvosi rendelők üzemeltetése, karbantaľtása és
gyorsszolgálata

-

TársasháziKözosképviselet ellátása

VAGYoNHASZNoSÍTÁSI DlvÍzro FELADATKÖRÉBE TARTozo TEvÉKENYsÉGEINK

-

onkorm ányzati tulajdonosi képviselet a ttrsasházakban, Ônkormányzatot terhelő pénztigyi
kötelezettségek aktualiz á|ása, vízőra szerelés

- A

lakás-' és nem lakáscélri helyiség-bérlemények,I)}c/o-ban cinkormányzati tulajdonú épületek
tetőtereinek elidegenítése, adásvételi szeľződések nyilvántaľtása és pénzügyi bonyolítása

-

Nem lakás célúhelyiségek bérbeadása, bérleti díj beszedése, kezelése, bérleti díj hátralék

-

Üres telkekre' onkormányzati épületekre vonatkozó ingatlanhasznosítási javaslatok, valamint

-

Üres telkek, egyéni gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérbeadása

-

Lakásbérlemények bérleti díjának

behajtása, az onkormányzat tu|ajdonában léVő telkek és egyéb dologbérlet bérbeadása és a díjak
beszedése
a

korábban értékesítettingatlanok adásvéte|i szerződéseiben foglalt teljesítések kovetése

ľłRľozoľnvÉrnľysBcanr
PÉľzÜcvIolvÍzló ptlłołrroRÉľB
és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjak beszedése,

hátľalékkezelés,

-

Hźnelszámolási fęladatok és közüzemi szolgáltatási számlák kiegyenlítése

TIľxÁnsÁcl, łoľłlľlszľnÁclosľnvÉrBľysncrlnx

-

a Kisfalu Kft. Losonci utcai székhelyén' és azOr utcai telephelyén titkáľsági feladatok e||źÍása,
iratkezelés. admi nisztľáció

VAGYoNKEZELÉSI D|v|uo FELADATKoRÉBE TARToZó TEVÉKENVSEGEINK 2013.
FELADATELI,Áľ,tsĺ'

A Vagyonkezelési Divíziő egységei:

-

Műszaki,|ntézményi és Közterĺileti Iľoda
tnkormányzati Htnkeze|ő lroda
LakásgazdálkodásiIľoda
HarmóniaTársasházkezelő

Iľoda

Rea|teanr Táľsasházkezelő lroda

I. rÉĺ,Évl

MŰsz,łxl, IľľnzmÉľylÉsKÖzľBRÜlp'ľl Inooł

Az

Iroda elsődleges tevékenysége az onkormányzati Házkeze|ő Iľoda szakmai támogatása, aZ
önkormányzati tulajdonú épületek és táľsasházakban |évő onkoľmálryzati tulajdonban lévo a|betétek
kezelése. Kapcsolatunk az tnkorlnányzati Házkeze|ő Iľodával szoros' napi szintű.

1. Lakóépületek műszaki fe|ÍjgyeIete
Iroda önálló tevékenységi körébe tartozik a lakóépületek kéményekkelés az épiletszerkezetek
statikai jellegiĺ problérnáinak kivizsgá|ásával, el|rárításával, életveszé|yesállapot megszüntetésével'
lakóépĺiletek és Társaságunk telephelyének gépészeti karbantartásával - kazźrlházakkal, fűtéSi
hálózatokkal, felvonókkal, kaputelefon hálózatokkal _ kapcsolatos íigyek iĺtézése,árajánlatok
bekérése után a szeľződések előkészítése,kötéSe, a mulrka teljes műszaki el|enőrzése, végül a szám|ák

Az

teljesítése.

Az

e|végzendő feladat jellegétől függően az lroda e|készítia kö|tségvetéseket, aján|atokat kéľbe,
szakvéleményt készíttet,hatósági engedélyek kiadásában eljár. osszeállída a közbeszerzéshez
sztikséges..dokumentációt, a vállalkozási szerződés és megbízási szeľződés teľvezetet. Előterjesztést
készítaz onkormányzat illetékes bizottsága felé. Végrehajtja a hozott határozatot.
Az |roda bonyolításában az önkormányzati tulajdonú lakóépĹiletek vízfogyasztásának e|lenőľzésére
havonta olvastatja a fóInéľőket' A 15
fogyasztás felett kéľia túlfogyasztás kivizsgálását.
'n./lakás/hó
Az épületek elektromos fogyasztását is
havi ľendszeľességgel e|lenőľzi. A kiugľó fogyasztások okát
szintén kivizsgáltatják.
z.

Átfogó, időszakos statikai vizsgálatot végeztettünk
műemlék Iakóépület záľófödémén.

a

Budapest VIII., Horánszky

u. 16.

számĹl

Csatlakozó gázvezeLék tomörtelensége miatt a Budapest VIII., Práter u. 55., Bródy Sándor utca 15., és
Dankó u. |7. számú épületeken a Főváľosi Gázművek a gázszo|gáltatást megszüntette,a gázvezeÍ.ék
cserét elvégeztettünk
Gázszo|gá,|tatás helyreállítása miatt a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 11. II. 7., Magdolna u. 6. III. 6.,
Vajdahunyad u. f4.II. emelet 7. számú lakásokban cseréltünk sázvezetéket.

3. Kéményfelújítás
Közbeszerzési eljárás eredményekénL 2013. január 30-án 7 épület 72 kéményjáratának felújítására
kötottünk szęrző dést. A m unka a szerzodés szeri nti lratári dőve l e |készü lt.
4.

Éptiletbontások

2013. június f4-én kotött Vállalkozói szeľződés a|apján e|bontattuk a Budapest VIII., Baross u. 107.
számű toldaléképületet.

A

Budapest VIII.,

beszereztük.

Víg u. 39.

szám alatti lakóépület bontására vonatkoző hatősági engedélyeket

5. Lakóépü]et felújítások
Budapest VIII., József u. 4L. számi lakóépület udvari, pincetér feletti régi födém elbontását és új
kialakítását af013.január 23-án kotött válla|kozási szerződés szerint elvégeztettük'
Tervezési szerzódést kcjtottĺink a ľ,lÁv lakótelep (Budapest VIII., Hungáľia krt' 2-4.) elektromos
közmű és közvilágítás tervezésére.
A

6. Egyéb
Kaputelefon rendszer javításátvégeztuk a Budapest VIII.' Dankó u' 16., 20.,Bezerédi u.6., Korányi
Sándoľ u.20., Ülloi u' 58.' Víg u. 4. Iakóépü|etekben.
Biciklitámaszokka] kapcsolatban elmondható, hogy az Irodánk által javasolt helyszíneket a
költségvetésben biztosított 1 rnillió fedezet eľejéiga Képviselő-testület hagyta jővá a I65lfO13.
(V.08.) számú dontésével.A fovárosi tLllajdonú helyszínek teľvezésre és engedé|yezésérea BKK-val
felvettük a kapcsolatot és a Fóépitészi lrodáva| kozös egyeztetést taľtottunk fO73. május 17-én.

Tájékoztattak a megbeszé|ésen, hogy a kivitelezés |szárő|ag a BKK által jóváhagyott tervek alapján
kezdődhet és a fóvárosi fenntartású útvonalat érintő helyszírreket a BKK a Főváľosi onkormányzattal
Társaságunk haladéktalanul elkezdte.
külön egyezteti. A tervek készítését

A

7.

Intézmény felújítás.karbantaľtás

kerületi, önkormányzati fenntartású általános iskolák, óvodák, bölcsodék karbantartását

folyamatosan végezted ük.

/013. április 18-i munkaterület átadással elkezdődott a Teleki téri Piaccsarnok építése,melynek

a

nrűszaki eIlenoľi munkálatait végezzuk.
2CIt3. április 19- én kötött vállalkozási szerződés keľetében 2013. május 30-i teljesítési határídővel
bonyolítottuk a Budapest VI[., BezeÉdi u. 3. és 5. szám alatti épiiletękhez tartozó helységcsoport
felújítását, mely a Katasztrófavédelem részéręoktatási cé|zat(: helyiségként került átadásra.
A Budapest VIII.' Baross u. 103' A-B. száln alatti bölcsődében a Lakásszovetkezet áItal, panelfelújítás
keretéb en

A

v é gzett

ny íIászár ő cseréj ét m tĺszaki l ag

el

lenőr i ztü

k

Budapest VIII., Csobánc u. 5. számú alatti Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda csoportszoba
melletti helyiségek aljzatbeton bontását, betonozását, burkolását végeztettük.
A Józsefvárosi Intézményműkodteto Központ kialakításáľa a Budapest VIII., Baross u. 84. szám a|atti
önkormányzati tulajdonú helyiség felújítását 201.3. április 2-i teljesítéssel bonyolítottuk.
Elkészíttettĺika Budapest VIII., Hoľánszky u' 2|. szám alatti bölcsőde elektromos felújításterveit.
2013. júniusf9.-án kötott válla|kozási szeľzodéskeretében bonyolítjuk a Budapest VIII', József kľt.
,,l0'
száln alatti Józsefvárosi Ga|éľia teljes köľÍi felú.iítáSát.
A Budapest VIII., Német u. 14. szám alatti Németh Lász|o Altalános Iskola bővítése kapcsán a
meglévo spoľtudvaľ koľszerűsítését20 1 3. május 20-ára elvégeztettük.

B. Útfelűjítási- karbantartási t'eladatok:
2OI3. évre vonatkoző útf.e|űjítási tervezet javaslatunkat az tnkormányzat kéréséreátdolgoztuk,
mely alapján ff ker:j'leti út és járdaszakasz tervezésére vonatkozóan összeállítottuk a kozbeszerzésí
dokumenůciót' mely eredményeként az onkoľmányzat fO13. O6.f7.-én megkötötte a tervezői

A

szerződést.

oľronvlÁľ Y Z AT I Hĺzl<ĺ'znĺ'oIno nĺ
onkoľmány zati iroda fóbb fe|adatai:

a
a
a

Lakások és nem lakáscélúhelyiségek, üres telkek, ĺizemi épületek keze|ése, tizemeltetése,
bérleményellenőrzése,
birtokba adás, birtokba vétel dokumęntálása, nyilvántartások vezetése, társirodák
täjékoztatása, közmiĺ adatok |ej e lentése,
béľleményekmrĺszaki Ĺigyintézése, helyszírri kivizsgálása, az ügyekben töľténő intézkedés,
dokumentálás, nyilvántarĹás, társiľod ák tájékoztatása,
bérIemények műszaki fe lméľése.koltségbecsiések készítése,
MNP III program ęlőkészítése,folvamatos támogatása,
épületek, telkek folyamatos takaľítása, lonrtalanítása' ezek ellenoľzése, dokumentálása,
nyilvántaľtása, társirodák

táj

ékoztatása,

épĺiletés egyéb károk fęlméľése,dokumentálása, kárbejelentés ellátása a biztosító felé,

a
a
a
a

ny i lvántartása, kapcsolatt artÁs a biztos ítás i alkusz kópviselőj ével,
bérleményekköztizemi fogyasztásának illetve közmĹlszárrrláinak ellenoľzése, kapcsolattaľtás a
közművekkel,
beérkezett - panaszos - iratok kivizsgálása, illetvę a társiľodák tájékoztatása, dokumentáIása,
nyilvántartások vezetése (iľattár' progľamok)
társirodák feladatellátásának folyamatos támogatása'

munkaidon

kívüli ügyelet

katasztľófavédelem)

el|átása, kapcsolattartás

a

hatiságokkal

(rendőrség,

.

ügyfélfogadás,

Az

Iroda az önkormányzati tulajdonban álló épületek, lakás és nem lakáscélri helyiségek, illetve a
Társasházakban lévo önkoľmányzati albetétek te|jes körű kezelését látja el.2011. július |-tő| az
ingatlanszolgáltatási csoport háztakarítő, házfelügyelő munkavállalói, illetve az á|ta|uk végzeÍl
feladatellátás is Irodánkhoz tartozlk

Ez

évben is kiemelt hangsúlyt kapott az önkoľmányzati lakóépületek vízfogyasztásának kérdése.A
vízelfolyások csökkentése érdekébentöbb eléľhetőségen, az Or utcai központi, a Tavasnnező utcai
oHK lľodai, illetve a gyorsszolgálat diszpécseréné|is jelezhették a bérlők (munkaszĹineti napokon is)
a csőtöréseket.

A gyorsszolgálat minden

hónapban jelentettę aZ egyes épĹiletek tís|zotĺvízfogyasztását' A fovízméľők
rendszeres havi leolvasása lelretővé tette a havi átlagfogyasztás fo|yarnatos nyomon követését. Kiugró
eltérésesetén a sziikséges intézkedéseket azonnal megtettük, bár bizonyos terĹileteken az elöregedett
hálőzat miatt a hibakeresés nem mindig ke||ően eredményes.

Az Iroda munkatársai az önkoľmányzati tulajdonú épületek' lakások' helyiségek, telkek, tizemépületek
és felnőtt lráziorvosi ľendelők műszaki álIapotát rendszeľesen ellenőrzik, fotókat, ilIetve

készítęnek a bérleményekben tapasztalt meghibásodásokľó|, intézkednek annak

jegyzőkönyveket
javításáró|.

zots.''l.

|

'

kaŕbäń'táŕ,*á'śjíł
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Azlroda munkatársai az érvényben lévo megbízási szerződés szeľint, 2013. első félévbenaz a|ábbi

tźtb|ázatban leírtak alapján végezte kezelési, ĺjzeme|tetési,és béľleményellenorzésifeladatait.

f0ĺ.3. |. fé|évbenkezelt épü|etek. béľIeménvekés tevékenvsések daľabszáma

keze|t bérlemények és tevékenységek

marclus

április

I.

június 2013.

Januar
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r75

775
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175

társasházi éoületek

8f6
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f
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1003
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4996

4985
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i001
4974

ĺisszes helvisée

1898

1895

1,894

1891

1890

lBBB

lBBB

összes lakás + he|visés

6894

6BBO

6876

6865

6859

6854

6854

48
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48
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B

8
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B

8

8
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felnőtt háziorvosi rendelő

B

8

B

B

B

8

8

375

338

375

426

464

44r

f4L9

összes önkormánvzati

tisvfelek száma

tulaidonú telek

fé|év

ff3

beérkezett elektronikus levelek

2r1
i30

koztizemi számlák ellenőľzése

670

béľleménvellenőrzések

ratok száma

birtokba adás

/

vétel

I13

LTf

367

I4I

1,173

125

L20

135

125

780

IT42

1f36

11i0
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750

5848

235
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13
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Az tnkormányzatiHázkeze|ő Iroda létszátna osszesen 16 fő, melyből 9 fő házkęze|ő referens,6 fo
műszaki ľefeľens és 1 fő irodavezeto. Irodánkhoz tartozik még az Ingatlanszolgáltatási Csopoľt,
melynek |étszáma 46 fő, ebből 19 fó házfe|ugye|o,ff fő há:ztakarito,f fő felvonó-tigyeletes, 2 fó
ellenőr, és l fő csopoľtvezető.
A változások értęlmében az eľedeti ot terĹilet helyett négy terĺilet válik el egymástól, melyek szerint
egy teľťllethez, csopofth oz egy fő műszaki ľefereqs és egy fó házkeze|ő referens tartozĹk.

Az

ötödik csopoń két fő bérlemény e]lenőr' kik folyamatos béľleményellenőrzést végeznek
elsosorban az önkormányzati éptiletekben, de szĹikség-szeľintaTársasházakban lévő önkormányzati
bérleményekben is. A helyiségek megtekintéseii, a laká.s és helyiség pźlyázatok során biztosított
megtekintéseket, és a kozművekkeI folyó helyszíni ellenoľzéseket végzi egy fő házkeze|ő refeľens.
A közmű szám|źtk el|enőrzését, a közmiĺszeľződésekkel kapcsolatos. egyeztetéseket, és a közmű
helyszíni ellenőľzéseket két fő htĺzkeze|ó referens végzi.
Az Irodai adminisztrációt, postázást, levelezést, szabadság nyilvántartást YéEZ| az adminisztratív
kolléga, továbbá egy fó azirodavezeto helyettesi teerrdőket látja el, aki ellenőľzi a kimenő |eve|eket,
folyamatosan figyelemmę| kíséľia megľendeléseket, továbbá a hatósági bérleményellenőrzéseket
megtervezi és megszervezi, a ki.ilső lrelyszínen irányítja a kollégák munkáját. Folyamatos
kapcsolatban uan aZ irodavezetőve|, és az eręc|eti beosztásának megfelelően, mint műszaki refeľens
résil' vesz az iroda munkájában, segíti a kollégák munkáját. Az iľodavezeto távo|léte esetén
helyettesítési feladatokat elláda.

Egy fő iľodavezető mutrkakörének megfeleloen irányĺtja és ellenőrzi az irodán dolgozó kollégák
munkáját'

További feladatellátások:

_

részvétela

lÉlBr- progľamban kijelölt

kľízislakások felmérésében,koltségbecsléskészítése.

ľendkívüli hideg iclójárás miatri folyamatosan kapcsolatot taľtottunk a lakossággal, és a
Katasztrófavédelemmel, illetve a Közteľület FelĹigyelet iigyeleti szo|gá|atával, továbbá a

Rendőrséggel. Intézkedtĺinka fűtés nélktil maľadt lakások eseĺébenolajradiátoľ kiszállíttatása és
beüzemelése, majd visszaszállítása ĺigyében.

Az Iroda munkatársai kiemelt feladatnak tękintik az MNP IIi. progĺamban foglalt ĺinkoľmányzati
épĹiletek eIlenőľzését, így ľésztvettiink a pľograln eiőkészítésifeladataiban is, adatokkal,
helyszíni felméľésekkel,ellenőrzésekkel.

-

f013. első félévbenis folyamatosan toľténtęk lomtalanításolc, melyet lľodánk osszehangolt

a

Közterület-fenntaľtó Zrt. á|ta| meghirdetett Iomtalanítási akcióva].

ügyeleti rendszer megszęrvezése : az ę|múlt évek tapasztalatai szükségszeľÍĺvé
tették az Irodán
belül aZ ügyeleti ľendszer megszervezését'Folyanratos a kapcsolaĹ a lakossággal és a
hatóságokkal az ügyeleti telefonvolralon, mely hi,tköznap) a lnunkaidon kívüli időszakban is
|elretővé teszi az azonnali intézkędést.

- A

pályázatta kijelölt lakás. és nem lakáscélú heliliségek helyszínen toľtęnő nregtekintésének

biztosítása, a pá|y ěnati ki írás ban szerep lo i díl po nt szeľint.

A

Társaság által nem pá|yázatra kiírt lakás- és nem lakáscélú helyiségek bemutatása hivatalos
megtekintő nyomtatvány bemutatása után.

Üres helyiség béľleményekmegtekintésével kapcsolatos feladatok ellátása

(nyitás-zárás
bonyolítása, helyszíni szemle biztosítása, állapotfelméréseés folyamatosan fotók készítése).

Lakás-, illetve nem lakáscélú helyiségek bérleti jogviszony keletkezésével' megszíintetésével
kapcsolatos részleges bérbęadói feladatok ellátása: birtokbavétel, birtokbaadás, ennek során
mérőórák leolvasása, kulcsok túadćsa,jegyzőkönyv készítése,fotókkal is dokumentá|t műszaki
felméľés, társ i ľod ák táj éko ztatása, köznr ű ve kn e k ej e enté s.
I

l

Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos végrehajtási ügyek, helyiségfoglalókkal kapcsolatos
ügyek, bérleménykiürítés, kapcsolattartás a feladatot ellátó Ügyvédi lrodával, a birtokbavételi
eljáráson való ľészvétel,jegyzokonyvkészítés,fotók készítése,társirodák tájékoztatása.

A tervszeľíibérleményellenőrzéskeretén beltil a bérlőve| rendelkező vagy üľes |akásokban
helyiségekben végzett bérleményellerrőrzésekroljegyzokonyv és fotókészítés.

és

Csatlakozó gázvezeték tömörtelensége miatt a Budapest VI[., Bródy Sándor u 15., Práter utca
55. számú épt'ileteken a Fővárosi Gázművek a gázszo|gá|tatást megszüntette, így a gázvezeték
cseréje miatt elektromos olajradiátoľ ľezsó kiszállításáról és beÍizemeléséről intézkedtĹink.

A

bérleményekrendeltetésszerű és gondos haszná|atának évenkéntiľendszeľes ellenőľzése
a lakás á||agáÍ' rongáló tevékenység esetén a szükséges
intézkedéseketmegtesszük.

során eltérő haszná"lat vagy

részvételijnkkel történt

a Rendőrség, a KÉKpont a|apítvány és az Elektromos Művek

munkatáľsai bevonásával az onkoľlnányzati épt'iletek közösségi részein zajló ellenőľzések, Ĺlgy
mint pince' padlás, kapua|j, lépcsőházak, közös wc-k, továbbá az llres lakások, üres helyiségek,

a kábítószeres injekciós tűk szakszeru begyűjtése, jogta|an áľamvéte|ezések
megsziintetése is.
Rendkívüli bérleményellenőľzéseket végzünk a Józsefvárosi onkormányzat, illetve a táľsirodák
_ a Katasztrófavédelem, Rendőrség, Családsegítő Szo|gá'|at, egyéb hatóságok - továbbá
társasházkezelők kęrésére,illetve az ugyfé|szó|gáluton tett panaszok esetében, majd az
e l l en őrzése n tap aszta|takľó | írás o s tájékoztatäsuk i s me gto ľténi k'
A szerződésszegő bérlőkke|, használókka| szembeni felszólításokat is elkészítjük, majd
postázzuk, illetve személyesen átvetetjük a béľlovel/használóval. Eľedrnényte|enség esetén a
tulajdonosi előteľjesztés e|készítése'bíľósági peľes' vagy peľen kívüli eljáľást
továbbá

kezdeményezünk.

Jogeľős kiürítési végzéstkövetoen az onkoľmányzat képviseletébena végľehajtó általi
kiköltöztetésen részt veszünk, továbbá szükséges a lakatos szakember biztosítása, szükség
esetén a végľehajtás során a helyiségben található ingóságok kijelölt helyľe' raktározás cé|jára
történő elhelyezése. Kiüľített helyiség, i||etve |akás biľtokbavéte|éľől,a kiĹiľítéstkovetoen az
éľintett osztályokat íľásban tájékoztatni szükséges.

Az Allami

Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgálattal közösen

bejáráson való részvétel.

megtartott koztisztasági

Akáľ tervszerű, akár ľendkívtili bérleményellenőrzésen észle|t onmaga el|átására nem' vagy
csak részben képes személy/ek élethe|yzetének javítása, illetve ha kcizegészségügyileg is

kifogásolható állapotú lakáskcjrülményeket tartanak fenn, és/vagy a lakóközösség nyugalmát
zavaró magatartást tanúsítanak, az illetékes Iľodák haladéktalan tájékoztatása.
Uľes bérlemények, illetve l)}c/o-ban önkormányzati épületek esetében a kozizemi szám|ák
fe|u1vizsgá,|ata, kollaudálása, majd a Számvite|i és Háze\számo|ási Iroda felé tofténő
továbbítása.

Rendkívüli bérleményellenőrzések alka|mával' illetve az E|míj Zrt. éftesítésea|apján, az
esetleges áľamlopások ellenőrzése, és intézkedés a |raladékta|an megsztintetésre.

onkormányzati Házkeze|ő lrodához érkezett mĺÍszakihibabeje|entések fogadása, majd
helyszíni szemlét kovetőęn - ha szükséges _ a hibaelhárítás azonnali megrendelése és
eIIenőľzése.

A kivite|ezők által benyújtott számlák és a megrendelés szerinti munka teljes körtĺ ellenőľzése.
A számlák TERC program segítségéveltoľténő ellenőrzése és kollaudálása. A munkálatok
folyamatos műszaki ellenőrzése. A számlák és a hozzákapcsolódó mellékletek továbbítása a
Gazdasági és Pénzügyi Iroda felé.
A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában |évo lakóéptiletek' lakások, helyiségek üzemszeľi'i
állapotának fenntartása, üzemeltetése. Épületek szerkezeteinek, gépészeti berendezéseinek
folyamatos karbantartása annak éľdekében,lrogy a lakás és helyiségbérl'őkrészéreaszerzőďés

szeĺinti használati fęltételek teljesüljenek.
Díjbeszedő Zrt. és más közüzemi szolgáltatók számláinak ellenőrzése, bonyolítása (ELMŰ,
r.orÁv RT. Gázművek, stb.), szolgáltatási szerződések lebonyolítása.
Minden olyan feltétel biztosítása, amely a kozmúvek részéreszükséges a lakossági
szolgá|tatásokhoz. (ELMŰ, Csatornázási Művek. porÉľusz,Gázművek, Díjbeszedő Holding
Zrt., F őv ár os i Közterület F enntartő Zrt.)
Ezen belĹil is kiemelten a kĺĺziizęmiszolgáltatók bejutásának biĺosításaa mérők rendszeľes,
illetve ľendkívüli leolvasása, cseréje vagy eIlenőrzése cé|jtlből.
Ügyfélszo1gálratbiztositása: a bérlok szóbeli, íľásbeIi panaszbejelentéseinek fogadása, szükség
szerinti azonnaIi, illetve egyezteteÍt időpontban a panasń kivizsgálása' (f0I3. első félévben
ügyfeleink számaf419 fo vo|t.)
A Polgármesteľi Hivatal fogadóóráin val'ő részvétęl,
Épüleřek, ingatlanok źltvétéIe,átadása (az onkoľmányzat, illetve a RÉv8 Zrt., megkeľesése
alapján). Lakások kitirítése, egyéb épület-felújításokkooľdinálása. Corvin Projekt tęrületén lévő
onkoľmányzati tulajdonú épületek műszaki bejárása, az építkezéseksoľán esetlegesen
keletkező sérülésekfe\tárása, káľtalanítási igény és a helyreállítás soľán kapcsolattaľtás a
kivitelezokkel. Műszaki bejárások, az MNP [[I. pľogľamma| és a tömb-rehabilitációval
előkészítésévelkapcsolatos feladatok ellátása, épĺiletek elozętes és utólagos nrűszaki szem|e
jegyzőkonyveinek elkészítésęés eljárás a beľulrázó illetve a kivitęlező felé.
Ú; epuleter esetében a béľlőkbekoltöztętése' garanciális időn belül a bejárásokon történő
részvétel, garanciális javítások ellenőrzése mind mennyiségi, mind minőségi szinten.
Budapest VIII., Lujza u, 14. szźľmalatti épület lakásainak birtokba adása, a garanciális
javításokhoz kapcsolódó ügyintćzések.
Budapest VIII., Dankó u. 1.6', f0. szám(l felújítottépületek gaľanciális ügyintézése bejá'rása.

Gépkocsi parkoló helyek birtokba adása.vétele, parkoló helyek felméľése,folyamatos

jelentéskészítés
a Helyiségbérbeadási Iroda felé.

Folyamatos a kapcsolattartás a Józsefváľosi onkoľnrán yzat á|ta| megbízottbiztosítási alkusszal,
az érvényben lévő tűz, elemi károk, üveglöľés, felelősségbiztosítás vonatkozásában, Ezek

a|apján túz, illetve egyéb káľesetnél jegyzőkönyv készítését,és a biztosítási bróker
táj ékoztatását kell elvégezn ü nk
A Józsefvárosi Felnőtt és Gyeľnrek řIázíoľvosi Rendelokre vonatkozóalr a sztikséges
hibaelhárítási munkák koordinálása.

Közreműködünk
fe

az

önkornrányzati épületek kameľarendszęľénęk hatékony működési

ltételinek elokészítésében.

Az önkormányzatí tulajdonú épĹilotek ľovaľés káÍevok teljes körű irtásának előterjesztését és
lebo nyolítás át

vé

geztik.

Epület kiĺirítések:

Az

onkoľmányzati HtnkezęIo Iroda

a

Táľsaság feladatkörébe integrált épület kiürítések
Víg u 39. szám alatti

munkafolyamatában, az a|ábbi épületek esetében vott ľéSZt:Budapest VIII',
épület kiürítéseaz épu|et bontása miatĺ.

Bérlemény ellenorzések:

20l3. első félévbena bérleménye|]enőľzések darabszáma összesen 4|f9 db,lnely tartalm azza a kozmű
szolgáltatókhoz kapcso|ódó ellenőľzések és az onkormányzati bérlemények biľtokba adása' il|etve
vétele soľán végzett ellenőľzéseket is. onkényes beköltozők fe|szólításra 156 esetben hagyták el a
béľleményeket'A telkek és parkolók 134 esetben voltak vizsgállva.
Fentiekhez tartozik a2013. évi MNP III előkészítéséhezkapcsolódó bér|emény ellenőľzés.
Ingatlanszolgáltatási csoport:

A201'I.július 1{ől az Ingatlanszo|gáltatási cs,opott is irodánk részétképezi.A csopoľt munkatársai'
az érvénybenlévő megbízási szerződés a|apján végz1k az onkormányzati tulajdonú épti|etek' telkek
esetében az épulet- és jáľdatakarítási, felvonó-ügyeletesi feladatokat, valamint a hulladéktároló
edények mosását, fertotlen

ítését, zászlők ki

helyezését és begyűjtését.

A

fenti feladatok elvégzésétaz e||enőr munkatáľsak folyamatosan végzik, melyekrol épĹiletenként
ellenőrzési lap kerĺil kiálIításľa, valamint fotók késziilnek. A munkavészéssel és elIenőrzéssel
kapcsolatos anyagok az Iroda irattárában találhatók.

Munkaidőn túl
Munkatdon
tül folyamatos
folyarnatos te|efbnügyeletet
teIefonügyeletet taľtunk, iIletve folyamatos

a

kapcsoIattartás a

Rendőrségge|, Katasztľófavéde|emmel és az ÉpkaľZrt. munkatársaival, és a rendkívtiiĺnĺaeg miatt a

Kozterület-felĺigyelet ügyeletes munkatáľsaiva|' f0I3. e|ső fe|évben munkaidőn kívül, hétvégén

munkaszüneti és ünnepnap 13 esetben kellett intézkedni.

Az Iľoda munkavégzése a Kisfalu Kft.

Vagyonkezelósi Divíziójának részekénta szervezeti és
működési szabá|yzatnak megfelelo fe|adatkörrel torténik' tevékenységéľőlhavonta teljesítmény
kimutatást készít,az épületek és a béľleményekváLtozásának figyelembe vételével.

LłxÁsc.łzDÁ LKoDÁSI IRoDA
A Lakásgazdálkodás i Iľoda fő bb fe ladatai
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o
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o
o
o

:

hatźrozoft idejű bérleti jogviszony lrosszabbítása, előbéľ|etijog alapján
béľbeadás pá|yźnat űtján
rendkívüli élethe|yzetben |évőkkel |étesített bérlet, pá|yázaton kívül
bérlo ha|álauttn a lakásban visszamaradt jogcím nélküli használók elhelyezése
bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok teljesítése éľdekében
bérbeadás béľlőkijelölési és béľlő kiválasztásijog a|apján
béľbeadás házfelügye|ői szolgá|ati j eĺleggel

bérbeadás közszolgálati alkalmazottak részéreszolgá|ati jelleggel, felnőtt- és gyermek házj- és
gyermekorvosi feladatok ellátására szolgáIati jelleggel
töľvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban e|oíľtbérbeadási vagy elhe|yezési köte|ezettség

alapján
bérbeadás közérdekű célok megvalósítása érdekében
bérbeadás HVT területén feltétel bekovetkeztéig
béľbeadás olyan jogcímnélkiiti lakáshasználók elhelyezése keľetében' akik korábban bérlők voltak
bérbeadás nem lakás céIúhelyi helyiség lakássá minosítésétkovetőerr új béľ|eti szeľzodés kotésével

béľbeadás a lakások és helyiségek bérletére,valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokĺól szóló |993' évi LXXVIII. tv (a továbbiakban: Lakástörvény) hatálybalépése előtt
ideiglenesen bérbe adott lakások béľ|ői részére
bérbeadás az onkormányzat hajléktalanokkal foglalkozó pľogramja keretén belĺil, azok részére,
akik a programban meghatározottak szerint bérleti jogviszonyt létesíthetnek
béľbeadás jogcím nélküli lakáshaszná]őktészére, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dcjntése
a|apján
bérbeadói felmondással érintett lakás ismételt bérbeadása
béľbeadói felmondással érintett lakás használatba adása

o
o
o
o
.
o
o
o
.
o
.

b'érleti jogviszony folytatásának elismeľése, megtagadása
bérlotáľsijogviszony keletkezése, megszűntetése:

a') b ér|ótárs i j o gv iszony m e gs zű né se a béľlőtársak ny i latko zata a|apjtn
b.) bérlőtársi jogviszony megszűnése bíróság ítéletea1apján
c.) béľIotársi jogviszony megszrĺnéseelhalálozással

befogadás
albérletbe adás

állampolgári cserék jővźthagyásą megtagadása
lakbér megállapítása
a) a szociális helyzet a|apjáĺ fizetendő szociális lakbér megállapítása
b) költségelvű lakbéľ megállapítása
c) piaci alapú lakbéľmegá||apítása
jogcím nélküli lakáshasználók felé a használati díj megállapítása
minőségi cserék - bizottsági döntés alapján - teljes körĹĺ ügyintézése
a lakások paraméteľváItozásamiatt a béľ|etiszeľződések módosítása
névvá|tozások miatt a bérleti szerződések módosítása

a benyújtott lakásbővítési (csatolási) kérelrnek teljes kortĺ ügyintézése (előterjesztés
bizottsági dontés a|apján a Lakásbéľleti E|őszerződés megkötése' a műszaki csatolást

készítése,
követően

végleges LakásbéľIeti Szeľzodés megkötése)

o a rehabi]itációS teľületeken - nÉv8 Zrt-ve| egyĹittmiĺködve - bérlői kihelyezések ügyintézése
o a bontandó éptiletekbőI - a Józsetváľosi onkoľmányzat és a Kisfalu Kft. között létrejott
o

-

bérlői kihelyezések ügyintézése
a Józsefvárosi Családsegíto Szolgálat felé - heti ľendszerességgel- infoľmációszolgáltatás,
hozzájuk forduló hátralékos ügyfelekkel kapcsolatban
tulaj dono si hozzájáru|ások meghozása, bérlęti szeľződések nregkotése
megállapodások alapján

a

o
. a
o
o
.

hagyatékos, jogcímnélkt'ili és onkényes szemé|yek ingoságainak bútorraktáľba történo
elhelyezésének koordinálása
megüľesedett lakások nyilvántartása
KVR programbaĺ az adatv á|tozások r o gzítése, nyilvántaĺtások v ezetése
ügyfélÍbgadás

Bérleti jogviszony felmondása. jogcím nélküli lakáshasználók

peresítésę:

:

A fenti

fe]adatkört 2011. november 1. napjától a HátľalékkezelésiIľoda láda el, kivéve - a feladathoz
kapcsolódó - használati díj megállapítását (a Lakásgazdálkodási Iroda állapítja meg), il]etve a
végrehajtáson való részvéte|t(a kilakoltatási moratórium leteltét követően a kitűzésre keľülő
végľehajtásokon az onkormány zati Házkezelo Iroda vesz ľészt).

ALakásgazdálkodási

Iroda 2013. januáľ 1. napjától 2013. június 31. napiáig I24 esetben állapított

meg használati díjat.

Épület kiüľítések:
Budapest YIII.,Lujza u.14. szám alatti épĺiletkiüľítése:
A Budapest Fováros VIII. keľü|et Jizsefváľos onkoľmányzat Képviselő-testülete a 36812010 (IX. ff.)
szám(l hattrozatáva| e|vi hozzájáľulását adta a Magdolna Negyed Pľogram II. projektben ľésztvevő
Budapest YIII., Lujza u. 74. szám alatti, (hrsz: 35371) tisztán önkormányzati tulajdonú lakóépület
felújítási progľamjának kiegészítéséhez,a rerrdőrség számára fenntaľtott szolgálati lakások kialakítása
cé|jábő|, az MNP || pá|yázatban szeľeplő műszaki taltalom megtartása mellett.

A

Vagyongazdálkodási és Üzęmeitetési Ügyosztá|y Gazĺlálkodási Irodája és a Lakásgazdálkodási

a

Budapesti Rendőr.főkapitányság

Iroda a Budapest VIII', Lujza u. l4, szám alatti épĹiletben kialakítandó ľęndőrségi szolgáIati lakásokra
vonatkozó Együttmtĺköclési Megállapodással (béľlőkijelölésijog) kapcsolatos egyeztetések éľdekében

VIll.

kęľĺilętiRendŐr.kapitányság vezetojéveI felvette

a
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kapcsolatot, hogy az épu|et műszaki átadás-átvételéig a bérleti szeľződést _ a Rendőr-főkapitányság
által kijelölt - béľlokkel iľodánk megköthesse.
A Budapest VIII., Lujza u. 14. szźtm alatti épü|et miĺszaki átadás-átvéte|e 2OI2. május f9. napjá'n
megtörtént.

A

Képviselő-testület

a

227lf012(VII.5.), valamint

a

355l201f.(X1B.) számú határozatáva|

bér|okijelolési jogot biztosított a VIII. keľületi Rendőr-kapitányság, és a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatőság részére. A fenti határozatok alapján, a lőzsefvárosi onkormányzat, a VIII. kerületi
Rendőľ-kapitányság' a Főváľosi Katasztľófavédelrrri |gazgatóság. és a Belügyminisztéľium között
201f. oktőber 26. napján Megállapodás jött |étľeösszesen 12 db lakás bérbeadására, amelybol 5 db
lakásra a Fővárosi Katasztrófavédelmi |gazgatőság, míg 7 db |akásľa a VIII. kerĺileti Rendőľkapitányság jelölhetett ki bérlőt.
A kijelölt bér|őkkel a VIII. kertileti Rendőľ-kapitálryság és a Fővárosi Katasztrófavéde|mi lgazgatőság
közreműködésével a lakások bérbeadását előkészítettük. A kiielĺjlt béľlők f}|f. decemberében a
tulajdonosi nyilatkozatokat átvették, amelynek alapján az ővadék befizetését, valamint a kozjegyzoi
okirat elkészítését
folyamatosanintézték. A bérleti szeľződéskötésre 20l3. év I. féIévébenkerü|t soľ.
A Budapest VIII.. Víg u. 39. szám alatti épület kiürítésę:
A Budapest Főváros VIII. keľt'ilet Józsefváľos onkonnányzat Képviselő-testülete 2013. február ZO-i
ülésénelfogadott f013. évre szóló koltségvetésében a 71602 cím alatt, a Budapest VIII., Víg u. 39.
száĺm a|atti, 1'007o-os önkoľmányzati tulajdonú épület bontásáľa 57.623.000.-Ft került elkülönítésre
dologi előirányzaton.
A Budapest Főváros XIV. kerület Zug|o onkoľInányzat Váľosépítésiosztá|y ÉpítésliatóságiCsopon

2013'március 11. napján kelt,8-3910l4lf0I3 száműhatározatában

bontási engedélyt adott

ki

azépu|et

ľendkívüIi rossz statikai és műszaki áIIapota miatt.
A 2013. évi koltségvetés e|fogadását követoen TáľsaságLlrrk Lakásgazdá|kodási Irodája ismételten
megkezdte a tárgyalásokat a Budapest VIII., Víg u. 39. szám alatti épületben található 5 db lakott lakás

bérlőjével. A bérlők cserelakásokat ne|n fogadtak

megfizetése mellett kívánták megszĺintetni.

A

táľgyalások lezáru|ttt követően

a

el, bérleti jogviszonyukat pénzbeli térítés

bérleti jogviszonyok, pénzbeli téľítésmellett torténő

megszűntetéséľő|aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a20|3' április 15-ei, valamint a f073.
május 13-ai üléséndöntött. A bizottsági döntés alapján a béľletijogviszonyok nregszüntetéséľől szó|ó
megállapodásokat elkészítetttik, azonban 2 |akás esetében a megállapodás aláírása elhúzódott,
tekintettel arra, hogy ezen kéÍ'lakás esetében a bérlők gondnokolt szemé|yek, és a velük megkötendo
megállapodáshoz a Gyámhivata|hozzájáru|ására volt szĺikség.A Gyámhivata| hozzájárulását mind a
két esetben megadta, amely alapján a megállapodások a|áírása ez év júliusában megtörtént. Az
épületben 2013. július 22. napjáigminden lakás birtokbavétele megtörtént.
Átmeneti kihelvezések MNP III. épĺiletekből:

YII.,Lujza u. 18. szám alattiépü|etből átmeneti kihe|yezés:
A Képviselő-testület 2013, januáľ I4.én tárgya|ta a Koľmány l649l201'f. (X[.19.) számű
Koľmányhatározatát, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III. (a
továbbiakban: MNPIII.) projekt 3 819 57f 953.- Ft támogatásban részesĺi|t.A Képviseto-testület a
Budapest

2lf01'3, (I.14.) számű határozatában elfogadta a Kormányhatározat alapján kidolgozott Támogatási
Szerzodést és annak meIlékleteit.
Budapest Józsefváros VIII. kerület onkormányzata a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kcizhasznú Kft-vel f0Í3. január 30-án aláírta a Támogatási
Szeľződést, amely szerződés aznap hatá|yba |épett.
Az MNP III. projekt része az ,,E2 l Táľsasházi tulajdonban lévő lakóépü|etek fe|újítása'' c.
pľojektelem, amelynek keretében 13 Társasházi |akőépulet részleges felűjítására kerül sor. A
Társasházak az onkormányzatKonzorciumi Paľtneľei. A Konzorciumi Együttműködési Megá|lapodás
a Támogatási Szerződés 8. számú mellékletétképezi. A 13 Konzoľciumi tag kozül az egyik a
Budapest VIII., Lujza utca 18. szám a|atti társasház.
Apá|yázat keretében a Budapest VIII' Lujza tl. 18. szám alatti társaslrázazutcai homlokzat éstuzfa|
fe|ujítására,' tetőfelújításra,,zárófodém ľészleges cseréjére,és e|ektľomos nagyjavításľa kapott Európai
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Uniós támogatást. A Támogatási Szerződés alapján a társasház a kozbeszerzési eljárást lefolytatta,
jelenleg avá||a1kozźlsi szeľzodés megkotése' és aközbeszerzésie|jźtrás kotelező Pro Regio által történő
utóel lenőrzése Van folyamatban

társasházi lakóépületben 34,1'37o-os önkormányzati tulajdon van. A Budapest VIII. Lujza u. 18.
szám alatti társasház zźtrőťodémcseréje miatt a III. emeleten lévő 10 lakásból 4 darab önkormányzati
tulajdonban lévő lakás van, melyből 1 lakás üres, illetve f |akts bérlo' míg 1 db lakás jogcím nélküli
lakáshaszná|ő á|ta| volt lakott. A lakott önkormányzati béľlakások béľlőit és használój tú átmeneti
jelleggel - a mrrnkálatokbef'ejezéséig - ki kęllett koltöZtętni'

A

Az

átmeneti kihelyezésľől a Városgazdálkodási
döntott. A bizottsági döntés alapján:

r

af0|3. március 25-i

ülésén

a Budapest VIII., Lujza u. 18. III. f9. szám alatti lakás jogcím nélküli lakáshaszná|óját Vasvári Zoltán -, a Budapest VIII. Dankó u. 20. II. emelet 5. szátm alatti lakásba helyeztük ki

o
.

és Pénztigyi Bizottság

átmenetileg,
a Budapest VIII., Lujzav 18. III. 33. szám alatti lakásľa vonatkozóan Dudás Istvánné bérlő
bérleti jogviszonyának szüneteltetéséVel egyidejűleg, a Budapest VIII. Dankó u. 16. II. emelet
B. szám a|atti lakást adtuk átmenetileg használatba

a Budapest VIII', Lujza u. 18. III. fB. szám alatti lakásra vonatkozóan Horváth Imre

és

Horváth Imrénébérlő bérleti jogviszonyának szüneteltetésével egyidejrĺleg, a Budapest VIII.
Dankó u. 16. II. emelet 5' szám alatti lakást adtuk átmenetileg hasznźlatba

Az MNP

III. teľÍ'ileténlévo további épületekból az esetleges átmenęti kihelyezések az ütemtervek
szerint töľténnek maj d.

MNP

A

III Programot érintő feladatok:

táľsirodák és táľsszeľvek ľészéľeadatszo|gźitatás (béľlő és jogcím nélkĺililakáshasználók

rryilvántaftásának megadása, a lakások paľaméteľeiről töľténo tájékoztatás stb') biztosítása.
Részlegesen és teljesen fe|újítottépti|etekbe történő visszahelyezések (.MNP Il.):

AZ MNP II. épüIet felújítási alappľogramj ának ĺészétképezte a Dankó utca 1.6., a Dankó utca f).és a
Dankó utca 30. földszinti és III. emeleti épiiletrészénekteljes felrijítása. A beavatkozások miatt
szükségessévá|t a bérlők átmeneti elhelyezése. A három éptiletbĺĺlmindosszesen 60 család
elhelyezését kellett biztosítani.

A felťtjítottépületekbe a béľlők visszaköltöztetése, a vonatkozó haszná|atba vételi engedélyek kiadását
követően f0||. nyár végénkęzdődtek meg a 201 l. deceinbęľ 31-i hatáľidĺiig a kiköltöztetettek mintegy

kétharmadát sikerült visszaköltöztetní'

A

Képviselo-testület a fennmaradt bérlők visszaköltoztetéséľe a 153lf}If. (V.03.) számú
haÍfuozatźxa|,a szo|gá|tatás megrendeléséretoi'ábbi bruttó 1 millió forintot biztosított Rév8 Zrt.
részérę201.2. jlinius 30-i hatáľidőve|. A Képviselő-testület hivatkozotthatározatának 1. pontjában úgy
döntott, hogy fenti hatáľidőn túl a béľlők visszaköltoztetésének koltségét nem viseli az onkormányzat,
amennyiben a koltözés elhúzódása a béľlő hibájából torténik.

Rév8 Zrt. MNP II. lebonyolítására vonatko ző megbiztsi szerzodése 2012. június 3O-ával lejárt.

Rév8 Zrt. 2012. július 19-én tájékoztatta a Képviselő-testĺ'iletet a koltcĺztetések lebonyolításáról. A
tájékoztatás szeľint a megaclott ic|őszakban l3 béľlővisszaköltoztetéséľe került Sor' a
visszakölttjztetésre biztosított bruttó 1 millió forintos keretösszeg kéthaľmada keriilt felhasználásra,
bruttó 666.000'- Ft. Rév8 Ztt, a tájékoztatóban jelezte, hogy minden béľlotnem sikerült
visszaköltöztetni, egyrészt a béľlőknęk nem fęlľóhati műszaki okok, másrészt a béľlokegyedi igényei
miatt.
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f072. jűnius 30-a után Társaságunk vette át az egyes béľ|ők eseteinek ügyintézését'Rév8 ZĺI-ve|
egyi'ittrnűkodve. A mindösszesen 6 béľlő esete egyediIeg keľĹilt kivizsgálásľa és az alábbijavaslatok
kerültek megfogalmazásľa, amelyet Rév8 Zrt. e|őterjesztése a|apján aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság afo13.június 3. napján megtartott ülésénelÍ'ogadott.

A bizottsági döntés alapján:

o
o
o
o
o

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

VIII.,
VIII.,
VIII.,
VIII.,

Dankó u. 30. III. emelet 8.,
Dankó u. 16. I' emelet 10.;
Kisfuvaros u. 3. fszt. 3.;

PráLer u.20lA.I. emeleĹ 5.,
Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. emelet I. szám alatti lakásokra - a béľlők ľészéľe
vég|eges jelleggel töfténő bérbeadásához - a tulajdonosi nyilatkozat elkészĺilt,a bérleti
szerzod és a|áír źsa me gtöľtént.

A

Budapest VIII., Dankó u. 30. fö]dszint 7. szánalatti lakás béľbeadásáliak előkészítésenem töľtént
meg, mert a lakás je|enlegi źil|aga nriatt nenr beköltozhető állapotú, felújításra szoľul. A felĹljítást az

EPKART Zrt.végzi.

A továbbiakban még két béľlő béľletijogviszonyálrak rendezése szükséges.
Budapest VIII., Dankó u. 16. föIdszint 4. (f5 m2, 1 szoba, eredetileg komfort nélküli, a felújítás

A

keretében osszkomfoľtosított) szám a|atti |akás egykoľi bérlóje Budapest VIII., Dankó u. 7. földszint 2.
(5B m2, 2 szoba, komfoľtos) szám a|atti átmeneti cserelakása ügyében jelenleg peľes eljáľás van
folyamatban. Szĺikségesetén a bérlő jogviszonyának rendezésére a jogeľős bírósági |latározat alapján
további tulajdonosi döntésekre keľĺiIhet.sor.

A

Budapest VIII., Dankó u. 30. III. emelet 9. szám alattí lakás bérleti jogviszony ľendezésérea
Budapest Főváros VIII. kerĹi|et Józsefvárosi onkoľInányzat Képviselo.testületének 16lfO10. (III.0B.)
szálrrú önkormányzati rendelet módosítását követoen nyí|t lehetőség. (A ľendeletmĺjdosítása 20]3.
július 17. napján megtörtént, amely 20l3. jlilitls 22. napjáĺól lépett hatalyba') A fentiekben köľülírt
lakás tigyének ľendezése éľdekébenfelkértük a Rév 8. Zrt-t, hogy a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság felé dontéshozás éľdekébenaz előterjesztést készítse el.

A lakásgazdálkodási stratégia 2013. évi iľányelveinek elkészítése:

A lakásgazdálkodási stratégia f0I3. évi iľányelveire tett javaslatunkat a Képviselo.testület 2013.
június 5-i üléséntárgya|ta,amelyet aff,1'lf}13. (VI.05.). szźlműhatározatával fogadott el.
Jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének Í.elmérése.javaslattétellel:

A

Társaságunk álta| nyilvántaľtott jogcíln néIkü|i lakáshasználók helyzetének felméľésérőlszóló
beszámolónkat, valamint a helyzettik rendezésére vonatkozó javas|atunkat a Képviselő-tesĹĺilet 2013.
június 5-i üléséntárgyalta, amelyet af2flf0l3. (VI.05.) száműhatározatźtval fogadott el.

A

Budapest Józsefvárosi onkoľnlányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiľol.
valamint a lakbér mértékéľőlszóló 16/2010.(III.08.) számú onkorrnányzati rendeletének módosítása:
201'3,I. félévébenhárom a]kalommal került soľ a hatálvos rendelet módosítására. az alábbiak
szerint:

.
C
o

201'3. március 1-jével1orténő |.latá|yba lépésse| a lakbéľenlelés, és technikai pontosítás miatt,

201.3. június 10-ve| tofténo hatályba |épéssel a devizahite|es pá|yázat kiíľása, valamint a
pźiy ázaton kívül i, m inőségi lakáscse ľe szabá|y ozźsának pontos ítása m i att,
komplexebb rende|etmódosítást a Képvise|ő-testület 2013. július 17-i ĹilésérekészítettĹinke|ő. A

rendelet módosításárá tobbek közott a következok rendezése, szabźilyoztsa miatt vált
szükségessé: a többszörös használati díj rendezése, jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének
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ľendezése'a |akásgazdáIkodási stratégia idobeli szabá|yozása, devizahite|es pźiyázat kiíľásának
lehetősége, új bérbeadási jogcírnek beiktatása (pld. LELEK - program miatt), a bérleti/haszĺá|ati
díjhátralék rész|etťlzetésrevonatkozó szabá|yainak pontositása, a pá|yázaton kívüli, minőségi
lakáscseľe szabá|yozásának további pontosítása valamint technikai pontosítások miatt.

Minőségi lakáscseľe:

A

ptúyázaton kívüli minoségi lakáscseľe kiteljesedésének a lehetőségét, a lakások bérbeadását
sąabá|yoző 1'61201'0. (III.08) számú helyi rendďlet módosítása teremtette meg, melyet az a|ábbi
tźh|źzatbanközölt adatok is alátámasztanak.

Év

Kére|mek száma

Teljesiilt kéľelmek
száma

Aľány

2009.

3

0

0Vo

2010.

53

0

o%

201,r

78

8

IO-f67o

f01f.

49

12

24.48Vo

2013.
Osszesen

7
190

I

14.fĘVo

fI

1.1..05%ó

A

minőségi cseľe teljesítése a mindenkori ellátanĺJó felac|atok fĺiggvényébentoľténik' ezért ezen
igények |akáspźiyázaton kívüli teljesítésérenenr tud határidőt vállalni az tnkormányzat. A hatályos
ľendelet 1 1/A.$-a értelmében:

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság . a béľbeadő szervezethez benyújtott bérloi
kérelmek, kezdeményezések a|apján - pályázaton kívĹi| a béľlorészéľea bérleti szeľződés
kozös megegyezéssel való megszĹintetésévelegyidejűleg másik onkormányzati lakást is béľbe

,,(1) A

adhat.

(z)

Az onkormá'nyzatta| érvényeslakásbérleti jogviszonyban állók alacsonyabb komfortfokozatú,

(3)

Az

vagy kisebb alapterületű lakás béľbeadását kérhetik' a bérbe adalrdó lakás lakhatóvá tételének
megállapodásban való vállalása, és az általuk bérelt bérlemény leadása mellett. Ebben az
esetben bérbeadó köteles a visszaadott és a bérbe adandó lakás forgalmi értékkülönbözetének
4lvo-źtt bér|ő részéremegfizetni azza|, hogy a bérbeadó jogosult aZ esetlegesen felhalmozott
lakbér- és kapcso|ódó külön szolgá|tatási díihátra|ékát a béľlakások értékénekk{ilönbözetéből
kcjzvetlenül levonni.
onkormányzatta| érvényeslakásbéľleti jogviszonyban állók magasabb komfortfokozatú,
vagy nagyobb alapterĺiletű lakás béľbeadását kérhetik - jogosultság fennállása esetén - a bérbe
adandó lakás lakhatóvá tételénekmegállapodásban va|i vá||a|ása, és az á'|ta|uk bére|t

bérleményleadása mellett, amennyiben a lakáson nincsen lakbér- és kapcsolódó kĺilon
szolgáltatási díjhátľalék.Ebben az esetben béľloköteles a visszaadott és a béľbeadandó lakás
forgalmi értékkülönbözetének Soc/o-át megfizetni' Amennyiben béľlői kezdeményezésindoka
a béľlő vagy az áita|a jogszerűen befogadott személ.v ľelrdkívüIi élethelyzete, bérlő kéľelméľea
szociális ügyekkel foglalkozó bizottság javaslatára a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a
bérlo fizetési kötelezettségét csökkentheti' illetve elengedheti.
(4)

A

(2) és a (3) bekezdésben foglalt kérelmek teljesítése az önkormányzat rendelkezésére á|1ő
lakásai számának, és a lakásgazdálkodási Í'eladatainak fĺiggvénye.

(s) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kéľelmek esętében a fbrgalmi értékbecslésdíját bérlő köteles
megfizetni.
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(6)

A

(3) bekezdés alkalmazásának szempontjából ľendkívĹilié|ethelyzet külcjncjsen:

a) bérlő vagy aZ ä|ta|a jogszerűen befogadott szemé|y olyan egészségiźt||apota, melyen a
jelenlegi lakáskcjrülményei súlyosan nehezítenek,
b) bérlő vagy az éĺ|ta|ajogszerűen befogadott személy jelenlegi lakóhelyén
v eszé|y

eztetettségnek van ki téve.

(7)

Amennyiben a béľlő á|ta| ťlzetendő |akás foľgalmi éľtékkülönbözet összegét - a szociális
iigyeket gyakorló bizottság javaslata alapján - a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
mérséklivagy 100 o/o-os nlértékigcsökkenti, béľ|ő a lakást 3 évig semmilyen módon nem
cserélheti tovább.

(B)

E

$ szerinti jogcímen a lakás bérlője (bér|őtáľsak) és a vele életvitelszerűen legalább kettő év
óta jogszeľűen egyĺittlakó és lakásba be is jelentkezett házastźtrsa, szülóje (ĺirökbefogadó,

mostoha- és nevelőszülóje), gyermeke (orökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek),
jogszeľűen befogadott gyermekétől szii|etett unokája kérelmére külön-külön lakás is bérbe
adható, ha a bér|eti szeľződés |egalább két szobás lakásľa szűnik lneg' a |akáson lrincselr
lakbér- és kapcsolódó külon szolgáltatási díjhátralék, és a bérbe adandó lakások lakhatóvá
tételéta leendő bérlők megál|apodásban vál|alják, az á|ta|uk béľe|tbér|elnény leadása mellett.
A bérlők kotelesek a visszaadott lakás foľgalrĺiéftéke,és a bérbe adandó |akások forgalmi
éľtékénekösszege kozötti különbözet - amennyiben a bérbe adandó lakások forgalmi
értékénekösszege nagyobb, mint a leadandó lakásé - 50 vo-át megfizetni.''

A

minőségi csere teljesítésesoľán 2013. |. félévében- a 1 db dontésre _ az a|ábbi elosztásban került

sor:

Csäkkentett
éľtékkiiltinbiizet

T

0

Mé|tányosságból
elengedett
éľtékkĺiliinbözet

0

Bérbeadĺĺá|ta| (a
A minőségi
díjhátľalék
lakáscsere
ktizvetlen
folytán sem
levonásával)
béľbeadónak,
ťlzętęlt
sem bérlőnek
éľtékkü|iĺnbtĺzeÍ
fizetési
kiitelezettsége
nem keletkezett
0

0

B ér|akás pá|:ł ázatok fo 13 . I. fé|évéb en:

A

Budapest Józsefvárosi tnkoľmányzat Képviselő.testtiletének 464|2OI2.(XII'19.) számű határozaÍa
- 20]3. január ]4. - 2013. f'ebruár IB. napja kozott - 5 db önkormányzati bérlakás
béľbeadására ,,KSZ|20|3 típusú''nyí|t pá|yázat keľült kiírásra. Az 5 db lakásból 3 db lakásra érkezett
éľvényespá|yázat, 1 db lakásra érvényespá|yázat nem érkezett, és 1 db lakásľa nem nyújtottak be
pá|yázatot. A nyertes pá|yázőWa| a Képvise|ő-testĹilęt 1z7/2013. (Iv.03.) sz. határozata alapján a
bérleti szerződéseket megkötöttük, és a lakásokat biľtokba adtuk.

alapján

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testületének 463/20t2.(XII.]g) szálllú határozata
alapján - 2013. február 18. - 20]3. márciu's 25. napja között - 5 db cinkormányzati bérlakás
bérbeadására ,,IHl20|3 típusú''nyíIt páIyázat keriilt kiírásra. AZ 5 db lakásból 3 db lakásra érkęzett
érvényespá|yázat, 2 db lakásra érvényes pá|yázat nem érkezett. A Képviselo-testület 79Ílf}13.
(v.f2.) sz. határozata a|apján a bérleti szeľzodéseket megkotötttik' és a lakásokat birtokba adtuk.

A

Budapest Józsefuáľosi tnkormárlyzat Képviselő-testületének 12712013.(04.03.) számű határozata
alapján - 20]3. április ]5. - 2013. május I5. napja kozoĺt - 4 db önkoľmányzati bérlakás bérbeadásáľa

,,Ksz.||lf013 típusti'' nyi|t pá|yázat került kiírásra. A 4 db lakásból 4 db lakásra érkezeÍIérvényes
pá|yázat. A Képviselő-testtilet 243lf073. (VI.19.) sz., valamint a f44lf0l3. (VI.19') sz. határozata
alapján a bérleti szerződéseket megkötottük, és a lakásokat biľtokba adtuk.

A

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 334lf0Í3.

(IV.OB.) száműhatározata számíhatározata alapján - f}1'3.június 3. - f}L3.július 3. napja kdzött

-
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db önkoľmányzati bérlakás béľbeadására .,MCS/20I3 'típusil'' két fordulós nyílt pá|yázat keń|t
kiíľásľa.A páiyázaÍi kiíľás alapján a pćiyázat eľed,lnényétlegkésőbb f013. szeptembeľ f. ('hétfő)
napjáig ki kell hirdetni. Tekintettel arra, hogy a híánypótlások miatt, illetve a meghirdetett pá|yázat
második fordulójának értékeléséhez- figye|emmel a Budapest Józsefoárosi onkormányzat Képviselőtestületének 4f8lf012. (XII. 06) számű határozal a versenyeztetési szabá|yzatrő| 49. $-ľa, miszerint:
,,A Kiíró a pá|yázatok értékeléséneksegítésére_ amennyiben szükséges - megfelelő tapasztalatokkal

ľenclelkező köztisztviselőket, onkormányzat éilta| fenntaľtott intézménybendolgozó
koza|ka|mazottakat' szakértőket kéľfel (a továbbiakban: Lakáspályázatok Eľtéke|ésében
Közreműködok)'' - kĹilső szakértoket - ingatlanforgalmi éľtékbecslőt-, valamint a Kisfalu Kft.
onkormányzaÍ.i Házkezelő lroda műszaki munkatáľsait kellett felkérni, ezért aYárosgazdálkodási és
PénziJgyi Bizottságtól kértiik a 201'3' június 3. napja és f0I3. július 3' napja között meghirdetett,
,,Mc]S/2013 típusú''kétfoľdulós pá'|yázat eredlnényénekkihiľdetésihatáľidejének 30 nappal történő
meghosszabbítását. A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság a 85712013. (vII.fg.) számĹl
dontésének megfe|elően a pá|yźnat eredményét legkésőbb 2013. október l. (kedd) napjáig kell

kihirdctni

f0l3. |. fétévébenelőkészítettük a ,,DHlf}l3."'típusú,' pźiyázatot, A pá|yźlzat kiíľásáról a Képviselőtestület a2073'július 17-i üléséndöntött.
:

Egyéb:

A

Lakásgazdálkodási lroda a 20L3. I. félévében145 db tulajdonosi hozzájáru|ást adott ki, 137 db
Lakásbéľleti Szerzodést, 8 db Megál|apodást és 6 ĺ|b Használati Szerzodést kötött, valamint f1 db
előteľjesztést készített,és 5.863 tigyfelet fogadott.

TÁRsÁsHÁzKEZELÉs - H,łnľ,lóNtA TÁRsAsH ĺ,zł<E'ztĺ,őlRoo'r
Iľodánk 2013, I féIévben 6 fővel 1 02 db táľsasház kezelését végezte, A társasházak kezelőcsoportokra
vannak leosZtva,egy csopoľtban egy kezelő és egy gépi konyvelő dolgozik.
201'3 ' évet a f)1'f-ben felmerült hibák, hiányosságok Í.elmérésénekfolytatásával kezdttik, a beszámoló
közgyűlésekľe szükséges árajźĺn|atokbeszerzése éľdekében'
2013. február 1'5-ig 70 db épület adóbevallását, illetve 2013. május 1'5-ig|02 db éptiletben ipaľűzési
adóbevallást készítettükel, és nyújtottuk be. A Társasházak beszámoló közgyűlése 2013. február ]']'től' titenrezés szerint 101 db épĹiletben a törvényben meglratározott lratáridőre, azaz 2013.05.31-ig
megtartásľa került'
1 db társasházban a Számvizsgátló Bizottsági Tagok kérésénekeleget téve jrinius hónapban került
megtaľtásra a beszámoló közgyűlés, továbbá 20I3 I' fělévben a tulajdonosok igénye alapján 6 db
ľendkívüli közgyűlést taltottunk meg.

beszálnoló közgyűlésekhez tobb épü|etnél'gazdasági e|lenorzést végzo személyt kel|ett bevonni. A
kozgytĺlésekeÍa számvizsgáló bizottsági tagokkal töľtént egyeztetés után készítettük elő, hívtuk össze,
rrrajd bonyolítottuk le' A közgyűlési határozatokról, és a megszavazott új közos költség összegéről

A

minden tulajdonost értesítettünk. A beszámoló megtartása után 102 db mérleget készítettünk el.

A gazdaságihelyzetf013-ban

továbbľa is jelentősen befolyásolta a tuIajdonosok kozĺjs költség fizetési

kötelezettségének teljesítését.A felmerült hibák,

a kotelezően előíft munkálatok, a

tźľsasházak

tcibbségében a pénzugyi he|y zet miatt nem valósíthatĺi meg.
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A

közös koltség emelését a tulajdonosok a jcĺvedelmeikhez mérten próbálják viszonyítani, mely
ellentétes atársasházra foľdítandó fedezet megteľemtésével. Tobb épületben emelkedett a kintlévőség,
melyek csökkentésére, illetve a kötelezően előírt munká|atok elvégeztetése érdekében a felszólítások
kiküldése után végrehajtási eljárásokat kezdeményeztünk a tartozó tulajdonosokkal szemben'

A behajtások kovetkeztében a nagy

hátra|ékka| tartozó tulajdonosok több ép{'iletben a közos képviseloi
feladatok e||átását kifogásolták, illetve leváltásunkat kezdeményeztékarra való hivatkozással, hogy a
végrehajtási eljárás elindításáva|, a fizetési meghagyás kibocsátásával nagyobb koltség |<lfizetését
okoztuk a társasháznak - mive| az összegeket meg kel| elolegezni. Ajövedelemmel nem rendelkező,
tartoző tulajdonosokat többlet kciltség kifizetésérekötelezzük, tehát nagyobb adósságba kényszerítjük.

A beszámoló közgyűIések

megtartása után az épületek darabszáma |02.

magántulajdon
db szám
f35B

lakásinsatlan
nem lakás insatlan
keze|t ingatlan összesen

Ĺ83

f541

tinkoľmányzati tu|ajdon db
szám

fisszes db szám

179
184

f53',7

363

2904

367

A feladatok ellátása során folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Számvizsgáló Bizottsággal. Minden
olyan kéľdésbenegyeztettünk a SzámvizsgáIő Bizottsággal, amely kéľdésbenilyen tartalmű
kotelezettséget ír elő a törvény' az A|apítő Okirat, az SzMSz, illetve a kozgyű

lés i

hatfuozat.

20|3. I. félévibeszámoló közgyűlések soľán a nregtakarításokkal ľendelkező

táľsasházak

tulajdonosaival megtárgyaltuk azokat a rnunkálatokat, ame|yekľe megfele|ó pályázati kiíľás esetén

támogatás szeretnénk megpá|y źnni.

Nagy figyelmet fordítottunk az ügyfelek bejelentéseinek azonnali kivizsgálására és a felmerült
problémák megoldására. A panasz- és hibabejelentések fogadása, aZ intézkedések megtétele
mindenkinek feladata volt.

201,3.I. félévébenJózsefváľos Magdolna Negyed Program III' keretében meghirdetett pályázaton két
társasházunk nyert. A Budapest VIII. kerület' Mátyás téľ.5. szám a|atti táľsasház esetében a tető
felújítása, továbbá az utcai, illetve az udvari homlokzat szigetelése, felújítása,és a bejárati kapu
cseréje tortént meg.

A Budapest VIII' keľtilet, Mátyás téľ.16. száma|attitársasházesetében is atető felújítása, továbbáaz
utcai homlokzat, és a (épcsőház felújítása,valamint a bejárati kapu cseľéjetciľtént meg. 2013. I.
félévénekvégénmindkét épület munkálatai SlÜ/o-ban voltak készen fielenleg 80 c/o-ban vannak

készen).

Iroda működéséből eredő 2013 I. félévibevéte|ek:

nettó érték
kezelési költsés
terembérleti díi
üsvviteli költsés

0

SZolsáltatáSi díi

693.r92

osszesen

26.634.747

TÁ

R

sA

s

HÁ aKEZELý.:s

25.644.091
297.464

-

R EA LT EA M TÁ RS A S H

ĺzrcĺzsl-őI Ro o ł

Azlroda munkavállalói és vezetői a2013.I. fé|évben nrinden szükséges intézkedést megtettek annak
éľdekében,hogy Iroda által képviselt házak száma ne cscĺkkenj en.

f0I3. januźtr 1-én 5 fóvel (3 fő táľsasházkeze|ő és 2 fő könyvelő) |átta e| l07 társasház,
belül 23f0 a|betét keze]ését,Kiemelt feladat vo]t az iroda á|tal keze|t Táľsasházak
Irodánk

azon
óves
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beszámolójának, költségtervezetének és adóbevallásának - a törvényben ęlőírt határidőre történő megtartása, illetve benyújtása, melynek eléréseéľdekébentovábbi 1 fő könyvelő került felvételre. A
töltségterv készítésekorfigyelembe vettük a Társaságunk gazdaságos műkodésénekfeltételétil
szolgáló közös képviseleti és egyéb szolgáltatási díjak átlagosan ].7,6 vo-os, de minimum az inf|áciő
mértékénekkétszereséretorténő emelését.

A

fo szempont volt a Íársasházak műszaki állapotának
f013. évi költségtervezet elkészítésénél
figyelembeĺzétele, és a társashźn pénzĹigyeinek szinten taľtáSa. Célunk a tulajcĺonosok legnagyobb
megelégedettségéľetörténő szolgáltatás, hogy atervezett szolgáltatási díjemelésjavaslatot a közgyűlés

jóváhagyja, valamint

az iroda által kezelt

épület, illetve albetét darabszám cscikkenésének

megakadályozása, további táľsasházak kezelésbe vétele.

A

foo3. évi CXXXIII Társasházi Torvény 35.Š(1) bekezdésébenfoglaltaknak az Iroda 9\vo-ban
eleget tett. 20L3. I. félévben106 beszámoló készült el. 4 táľsashźnban a Számvizsgá|ó Bizottsági
Tagok kéĺésénekeleget téve június-júliushónapban került megtartásra a beszámoló kozgyűlés,
további 2 ismételt beszámoló, valamint 35 ręndkíviili és 5 meghívásos kozgyűlésen való ľészvételt
biztosítottuk 2013, I. félévben'A teľvezett szolgáltatási díjemelésrevonatkozó javaslatunkat a
kozgyíilésen elhangzott tulajdonosi vélemények figyelembevételével módosítottuk, elsődlegesen az
iroda által keze|t épület, illetve albetét daľabszám csokkenésének megakadá|yozása érdekében. A
célkitűZést teljesítésénekmegvalósulása: kezelési dii 6,3 oÁ-, az ügyviteli és terembérleti díj 30,vo-ka|.

AzlrodafO13.I'félévben mindcisszesen 148 közgyűlést hirdetett, és taľtott meg. 2OI3.május 31-ig
f7 db épu|et iparűzési adóbeval|ását éE 11 épület forrásadó bevallását készítettük el, és nyújtottuk be.
Ą gazdasági helyzet továbbľa is jelentősen befolyásolta a ttllajdonosok kozös koltség ťlzetési
kotelezettségének teljesítését.Továbbľa is emelkednek a kclzös költség kintlévoségek,melyet jogi úton

rendezünk, ám a

jogi eljárás végrehajtási fázisttban lévo kintlévóségek behajtása sem

mindig

eredményes, a tuIajdonosok fizetőképtelensége miatt'
za13' I. félévben 3 épület kozös képvise|eti és 1 épi'itet épülettakarítási megbízási szerződése szűnt
meg, 1 rij kozös képviseleti megbízás köttetętt.
201.3. június 30-i zźrőnappa| 6 fő a|katmazottal 105 épület (2f66 a|betét' ebbol |617 magán és 649
önkormányzati tulajdon) kezeĺését,és 4 társasház épülettakarításá,t látja el.

magántulajdon
lakásineat|an
nem lakás ingatlan
kezelt ingatlan ässzesen

db szám
L602

iinkormányzati tulajdon
db szám
439

15

210

1,617

649

fisszes db szám

z04r
2f5
zf66

Az iroda

munkaválla|ói á|ta| megtett intézkędésekellęnére az épületek darabszáma és az albetétek
darabszáma is cscikkent, 1' éptiletet a korában irodán dolgozó és 2012. decembeľ 17-én
munkaviszonyának felmondását kéro mrrnkaváilaló egyéni vállalkozásába vitte át, 1 táľsasházIntéző
Bizottságot vźiasztott, L tlensasháĺz tulajdonosai pedig rij közcis képviselętet szerettek volna.

f01.3' I' félévébena Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Konzorcium, az Új
MagyarországFejlesztési Terv Kozép - Magyaľoľszági opeľatív Pľogramj ának a
.I|B-I2
',KMOP.S.1
Szociális célúváľosrehabilitációs témájúkiemelt projektjavas|ata1hoz,, titrgyu pá|yázaton elnyert egyik
Konzoľciumi Tagja lehetett a Budapest VIII. keľĹilęt, Szeľdahelyi u. 11. szám a|atti Társasház. A
sikeres pá|yázaÍtal a homlokzat, kapualj, kapu és elektľomos hál'őzat t.elújításának terve valósul meg,
mely projekt e|őre|túhaĺőan novęmbeľ végénzáľul le.
Emellett 4 társasház pá|yázati dokumęntációja keľĺiltbenyújtásľa a Fővárosi Közgytĺlés
(IV.18') Főv. Kgy. Rendęletében biztosított TER-KOZ Váľos rehabilitációspáÄyázaÍŕlra.

a

27l2O13

1B

További pályázat benyűjtását teľvezzük a Buc|apest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkonnányzat
Képviselo-testületének 3412013. (VI.25.) szám(l; az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az
ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabá|yairő| sző|ó
önkormányzati rendeletében biztosított támogatáSra.
Továbbra is 24 őrás telefonos ügyeletet biztosítunk az ügyfelek bejelentéseinek fogadás ára, panaszaik
kivizsgálásá ra és azok megoldására
Iroda működéséből eľedő 20l3. I. félévikovetelések:

nettó érték
kezelési dí.i
ügyviteli költsée
terembérleti díi
Epülettakarítási díi
f012. évi ktivetelések tisszesen:

19.540.729.-Fr
0.-Fr
0.-Fr

534.000.-Fr
20.074.729.-Ft

Af013. évi 406.000.-Ft + áfa terernbérleti é,s2.405.8II.-FI + áfa Ĺigyviteli díj 2073.II. félévbenkerül
|eszám|ázásra.
Ennek eredményeképpen az lroda álta| végzetÍ'szo|Eá|tatás 2013. I. félévbenaz épu\etek darabszámát
illetően l,8 7o-os, az a|betétek darabszźlmát illetően f,3%o-os csökkenést eredményezett. A közös
képviseleti díj bevételné| 6,35 a/o-oS, az éves ügyviteli és terembérleti kciltségnél 30 o/o-os növekedés

jelentkezik.

VAGYONHAsZNoSÍTÁSI D|vizrc FELADATKoRÉBE TARToZó TEvEKENYSÉGEINK 2013. I.

FELADATELlÁľÁsł

rÉlÉvl

A Vagyonhasznosítási Divíziő egységei:

-

Elidegenítési Iroda

Helyiség Bérbeadási Iroda
Társasházi Tulajdonosi Képviseleti Iroda

ElidegenítésiIľoda
Lakás és nem lakás célúhelyiség elidegenítés. árverés

Az

onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének

fe|tételeiľől sző(ő I5l2005. (IV' 20.) számű, valamint az onkormányzat tulajdonában ál1ó lakások
elidegenítésérő|szóló 1612005. (Iv. 20.) számis önkormányzati ľendeletek módosítását e|őkéSzítettĹik,
amelyet a Képviselő-testület af01'3.július 5. napján tárgya|t meg, és megalkotta az úi cjnkormá'nyzati

rendeleteket.

A Képviselő-testület f14l2013. (u.05.) számúhatározatával elidegenítésre kijelölte a Budapest VIII.,
Józsęf krt. 48. száma|atti ingatlant. A bér|őket éńesítettük ahatározatrő|. azalaoító okirat elkészítését
megrendeltük.

A

volt,,MÁV-lakótelep''-en az onkormtnlyzatjelentos közmű fej|esztéseket hajt végre' így pl.:
közvílá'gítás, víz-éscsatornaľendszeľ kiépítéSe,ezt követoen a cé| az, hogy a lakásbérlernények
elidegenítésre kerüljenek, az ingatlanokat a Képviselő-testület f1'5l2013. (VI' 05.) számű határozatta|
kijelolte. Ahatározatról szóló éftesítésta bérlőknek megküldtük, atársasházi a|apítő okiľat elkészítését
megrendeltük.
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Az elidegenítések alaku|ása 2013. I. fělévében :
Lakás
3db
8db
4db

Januáľ
Február

Március
Aprilis
Máius
Június
Osszesen
Ebből

a tulaj

10 db

4db
2db
3l db

Bevétel
16 532 000 Fr

fI

981,800 Fr
5 058 000 Fr
r7 z3f 300 Fr
ó 912 010 Ft
L

lzf

000Ft
Fr

68 738 110

f-enntartásos adásvételt szerzodésbol 20

Lakás bevétel
Ft

Január

1 678 000

Február

2 951 000 Fr

Március
Április
Máius
Június
Osszesen

He|visés
2db
1db

fdb

2db

fdb

9

BevéteI
4 768 000 Fr
5 620 000 Fr
13 824 000 Fr
4 066 000 Fr
7

db

fe leveben befo

63f 000Ft

3s 910 000 Fr
vete Iár alakulása:

Helvisée bevéte|
3 940 000 Ft
2 600 000 Fr

1 526 000

Fr

11 870 000 Ft

301 200 Fr

6 46f 200 Ft

1.0 974 000 Fr
29 384 000 Fr

A tulajdonjog

fenntartással kotott adásvétęli szeľződések esetében a teljes vételáľkiegyen|ítésea 60
napos fizetési haladék miatt elkülönül az adásvéte|i szerződés megkötésének dátumátó|' Az I. fé|év
során fUlf . évro| áthilződó vételáľ teljesítésként9.06l.000,- Ft folyt be, míg a II. félévľeaz I. fél'évrőI
5.412.000,- Ft vételáľ telj esítésehűzódik át.

A

fe|tüntetett bevételek 'az adásvételi szerződés megkötésekoľ megfizetett osszeget tarta|mazzák. nincs

bennük arészletťĺzetésbőlszźtrmaző tőke, kamat és késede|mi kamat bevétel.

A

fö|dhivatali nyilvántartásba be nem jegyzett tulajdonváltozások miatt rendezet|en ingatlanok
helyzetét adásvételi szeruódés módosítással, kozös nyilatkozat kiadásával ľendeztük. Két olyan eset
vo'|t az első félévsoľán, amelyet eľedményesen lę tudtunk záľni. Az i|yen módon lezáľt ügyek
lehetoséget adnak a kozös költség követe|ések ľelrdezéséľeis. Az előző évękhez képest jelentosen
csökkent a tulajdonjog ľendezés igénye, fóként azok az Ĺigyek várnak még ľendezésre, ahol a sok
tulajdonosváltás, vagy a hagyatéki eljáľások, illętvę az érint,ętt érdektelensége miatt, nehéz felkutatni a
feleket, és a tulajdonjog rendezésérevonatkozó okiľatot aláírni.

Az

elidegenítésből befolyt összeget osszehasonlítva a 20l3. év ęlso felévévelelmondható, hogy a
f}|f . e|ső félévébentöbb ingatlant tudott az onkoľmányzat értékesíteni,magasabb bevétel keletkezett
f0|2. első félévében,mint 20l3. első félévében.A fęnt leírtak aza|źbbitáb|ázatban összefoglalva:
félév
f012.

lakás bevéte|
102.950.592.- FL

ĺlb szám

2013.

68.738.110.- Fr

db szám

57 db

helvĺséebevétel
60.963.000,- Fr

31 db

35.910.000.- Ft

9db

8db

A

fé|évsorán 3 alkalommal rendezttink nyílt árverést az üres, elidegenítés érdekébenzárolt lakások és
nem lakás célúhelyiségek elidegenítéséľę.

Első alkalommal 2013. febľuár 21-én tartottunk áľveľést,amelyen 12 db lakás és 3 db nem lakás célú
helyiség került meghiľdetésre. Az áľvęľésęnminderr lakás elkelt, azonban adásvételi szerzodés
a|áítására 1 lakás esetében nem került Soľ' eZ[ a júniusi árverésęn ismételten meghiľdettük. A
meghirdetett 3 db nem lakás célúhelyiségből 2 db érlékesítésrekeľült, egy esetben nem volt
érdeklodés.A Btldapest VIII., Kőľis u' 3]. száln alatti ingatlallt 2. a|kalommal torténő áľverezésekor
20

megvásárolták. A Budapest VIII., Nap u.31. szátm alatti ingatlannál statikai problémák merültek fel, a
szakvé|eménycsak aztrverés után készĹilt el, ennek biltokában Vevő nem vásáľolta megaz ingat|ant,
í gy a b ánatp énz v isszafizetésr e kerül t.

jím
2
3
4
5
6

. .'' ..

.

Kőľis u. 31. Íijldszint (elővásárlási
joggal terhelt)

3s966totN4s

482 '20

rKisfalu dy u.28lb. fsz

35661t0tN40

325

3601810tN61

42

36078t0tN13
35514t0tN5
3s019/0tN20

zz

,Krűdy Gy. u.

8
9
10
ir
12
13
14
15

.

J(.r

1 104

34

JU

3s100t0tN10

36.Lĺ6l0lN3I

oobożi u.3.ll.żA.
Kőľis u, 3|b. fsz.7
Kőris u. I7lb.|.18.
1ér t2. mÍpz.5:
f.sz.

0

Ft

000F!

7.0

:3s1.4610/Ns

35

34969t0tNr

t6

624000Ft ,I954000Fr

ńls

,Osssesen

*Vevő nem vásároltu *"g äżi"gatlili.

,

1 164000 Ft
2496 000 Fr
I 916 000 Fr

3s21?t\l-N]l

25

000
000
000
000

Fr
Ft

976
896
720
720

36-01gtjtN9

'Má1yás

448 000 Ft

)

313.83t0tN25

.

Tolnai L. u. 42.

is

;.
JO

3+14tljtN2.t

r

42423Ft 0 Fr
I1 440 000 Fr 23740 000 Fr , 53 66f Fr 73 046 Ft
Z 248 0,00 Ft : 6 648 000 Ft
44018 Ft 130 353 Fr
r116000Ft :2256 000 Ft 42286 Ft 53 lI4Ft
I +32 000 Ft I'132 0t0O Ft 3-9 118 Ft 48 111 Fr
1 296 000 Ft 3 216 000 Fr
40 500 Fr 10-0 500 Fr
I232000Ft 3 052 000 Fr 36f35 Ft 89 765 Fr
1 208 000 Fr 3 408 000 Fr
40261 Ft 113 600 Fr
1 152 000 Ft 3 612 000 Ft'r' 329I4 Fr 104 914 Fr

jsiĺiloĺŃs ";.
JI

1.1' f1-z.4.

'D-lpszeghy S. u' 44ĺA.III.64.
Diószegł'ý s. ů.' 44lA,. fsz:. 73.
Futó u' 13. fsz.4.
.Nągy{uyą1os Y,.?0.'!'!,].0. ..
.-Alfö-ld.i u. 5-. I. .18. (Kun u. 9.)
Nap u. 31. fsz. 8.
.Práter u. 69. III. 28.

1,

a|apm. át

36 800

31 538

Fr 16640Ft
j6 000'Éi
;, 1 og1o rt
v9 s'7r F! i 30 z86Ft
35 840

Fr , 740 000 Ft
F! , 1 060 000 Fl

53272000

Ft

Ft , is soo rt
Ft ' 96 000 Ft

39 000

Ft 7f27f5FÍ

53 382 000 Fr

Második alka]ommal f013. áprí|is 18-án keľült megrendezésre árverés, amelyen 7 db lakás és 9 db
nem lakás célúhelyiség került meghiľdetésre. Az cisszes,7 db lakás elke|t, azadásvételi szeľződések
aláírásra kerültek, avéte|ár minden esetben befolyt. A 9 db nem lakás cé|jára szolgáló helyiség kozül 3
darabra nem volt éľdeklodés,a további 6 db helyiségre az adásvételi szeľzodés a|áírásra kerĺi|t.
Q-lS

aläpte-

ĺl fiiięt

I

tuZ\

|1ł:

;Kőris u. 31. ftjldszint (elővásár|ási
;joesa| !e1h.elt)' 2. árv9.1és
J

.II.

János Pďl vőĺya t,.€r t2. fsz.

j'Bezęyý.di.y.-

5

.NaBľfuy1-ros !'. ĺ..'I.I. 16..

1
8

9

io
II

If
1J
"r4:

15

I6

Yíg u.26.

tsz, 6.

jKoris u. 14. fsz.

,

I42

9 920 000 Fr

,
34|ez1t0tN6 .
3s8'940 N7 :
35032101N2 ,

32
26

24

3540st)tN28
',

'

......

j

.Csokonai u. 8. fsz. l/A. műem|éki
.védettség, az á\|amnak eIővásárlási
iiosa van
1Diószegi S. u' 1'7' fsz. ulcąi
lLeo1a1d-o da Vinc-i u, 5, fsz, ulcai
;Bacsó B. u. 6. fsz.

29

żi
:
349ssl0lN1.
44
EšsÓeĺolłs

1':''''''',,

47

3,5032101Nr6, 33

'

.Ńägyf'ua.ośus ľsż'z'

iOsszesen

:

34166101N1

rBaross
.Ďĺó.'"giu. IfŻ. I.30.
S. u. 9/a. fsz. 8.

.:t

r0 224 000 Ft

:

5.

.Bé1ko.csis u' 29. alggsor.
Dióp'zegi S. u, I, fszt, 2.

482

ż,4ijylo1u/s,.. 1oi

Vay Adám u.3. fsz. 1'

6

35966t0tN45
34768101N4

{.-,p1ncegzi nt

4

.

3s9020tN4

34656l)lNz

,
,
,

ro

lls

glo11o
!1.
736 000 Fi
1 44q oq_q F!
1 416 000 F!
1 112 000 Fr
l ooo oÓo'Ěi
888 000 Fr

1

000'

Ěi'

712-00'0
Ft
'68

296 000 Fr

0Ft

j

z ôoo ooö r1
3 306 000

Ft
Ft

,

i

.

f 012000FÍ.
í 856 000 Éi'
1 048 000 Ft

j

-768

i
1

Ěi
ľi

000
ooz ooo
326 000

0Ft

69 859 Ft

-0Ěi

2 618 000

22 456 Fr

j

j

.ji'żi0 Ét

723+I Ft

43.879 tt
44 250 Ft

103

42169 Ft
45 ę61 Ft

19 333 Ft
Fr

19

-313

69:12Ft:

11 333 Ft

30 627 Ft

36 138 Fl

.16IgZFt

32 000 Fr
36 409 Ft
132 600 Ft

40 960 Fr

82 560 Ft

jż'000 Ěi

Ft f9
1

oÉt

42 341 Ft

600 Ft

,

50

lsidśd1ďŃz..

ż5,

35536lOlN _I

ZZ

34831101Nf

á

r0824 000 Fr; 21.2r2Ft

,,

,

14
I

105

2 048 000 Ft

l żso ooo nt.
920 000 Fr
ss2 000 F!
38 192 000 Ft

4 128 000

Ft

0F!
'2 -Z20

00:0FÍ.

2 002 000 F!
36 736 000 Ft

:

,

;
,:

i

si

zoo Ét
oĚt
41 818 Fq 100 909 Fl
39 429 Fł. 143 000 Fr

l
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Harmadik árverésünket201'3' június f.7-én tartottuk meg, amelyen ].1 db lakás és 5 db nem lakás
cé|jára szo|gá'|ó helyiség került kiírásra. Az árverésen minden lakásra és nem lakás célúhelyiségre
vĺllt érvényesés eredményes licit. A szeľzodésekmegkotése július hónap folyamán megtorténtek, a
Budapest VIil., Bókay J. u' 5f. fsz. utcai he|yiség kivételével, arra a Vevő nem kötötte meg az
adásvétel i szer zó dést, í gy a bánaÍp énz az o n koľmány zatná|

Béĺkocsis u. 12-|4. (elővásáľlási

jogga|1e1he.|Đ

-/-9. Íšz.utcai

Dobozi u.

348s9totN1.8

11.5

3s38u0tNl

OJ

.362I2l0lN21'

\il

36007t0tNrl

Á.7

35249101N25

41

:

utcai

ésl

Orczy űt 21. I' 11.

4

Baross u. 7 4. III.

.

71

u.zz.tszi:.z'

Dankó
Diószegi S. u. 44la,IV'

6i,

I

4.

i

76.

zi+llplal

8

Horáns7'ky u. 7. fs7.

,Ę.ze'q7gyá1.^11.?h,']\|.3|7"|,359f4l0lN34
Sz-erdahelyi u, I1.. fsz.7,
. 3?328l0lNB

.iĺ
12

";
IJ

I4

fsz:9:
1,

36.61810lA16

-

äi '.
39"-

;Nap u, 31,
,-Lujza u, 36. fs-2,

i3r70ol0lN10
35!,3Il0lNI
1

3,5

36050101A16

25
72

:szerdahelyi

t35140l)lV45

22

8.
u. 10. III.6.

Dugonics u, 15, fsz,

.

lo

47

360I8l0lN79

9-

10

B ôż ěi ed

áryerés)

f

-4..'

".

p

i

il ;ôś'łńi a,..

Bezerédíu. 4. pinceszínt (2.:

rarveres

I

i

Osszesen
. {

.,..

... . ..............................

aľadt.

47

.

udvari

Bókay J. u. 52. fsz.

m

;|4|6

5i, o,,,

i,,

*

i,

3 i44 000

Fr

1

3 564 000 Ft

44IFt ; 47 447Ft
---:'--- '-- --.

49905

Ft i

2000000Fr :4600000Ft I 42553Ft

"

l 1 952000F!

1

a10-6|.8'7F;Í.

: 840 000 Ft
ii f 720 000 Ft

2 400 000
3 120 000

Ft j

74746 000

Helyiség

Ft

109 091 Fr

i

17 661 Ft

26 000 Ft

tl

Ft:

ĺl645Ft l 2.I364Ft

11 db

3db

2db

Aprilis

7db

7db

Június

11 db

11 db

9db
5db

6db
4db

Osszesen

30 db

29 db
17 db
ev l. televében az árvęrések eľędme

12 db

Eladott

Helyiség
Męshirdetett

11 db

9db

4db

4db

Aprilis

11 db

11 db

0db

Június

7db

7db
27 ilb

3db
Bdb
15 đb

7db

Osszesen

29 db

. ^ ".

onkormánvzat bevétele

Íf db

Február

i

Eladott

Februáľ

Lakás
Meshirdetett

47 5,32Ft

38 182 Ft

rmányzatĺál maradt'

^,fłJL.f.

:

l

2928000Ft
:
.!

3465410l*26

Meghirdetett

102 638 Fr

.

j

Eladott

87f Ft

! 1'7.74000Ft 1 36089FÍ' :39422Ft
4 976 000 Fi , a8 25-8,;F!
160 s16 Fl
, -1
i 4218ZFt 7ý:?7-F}
i. 1 9?2 9q9-tr. 2532000Fr
...".I
' I336 000 Ft 1 '516 000 Fl i 34 256 Fť 38 872 Fr
i ršzooon 3192000Ft i 3291.4Ft st m Éi
1 q48 000 F!
ż osb ooo ei :. 'ąl sis pĺ 83 520 Ft
880
000
F1
1 360 000 Ft I 40 000 Ft
oi 'sĺs 'Ět
,

:

Arverések redmé e1
Lakás
Meshirdetett

77"

L984000Fr ;4824000Fr 1 422L3Ft
I e12 000- F1
r 6f4 000 Ft
496 000 F!

56 511.Ft

53 382 000,- Fr

36736 000.- Ft
74746 000,- Fr + f64 000,- Ft
bánatpénz
164 864 000,- Ft

+

264.000,-

Ft

onkormánvzat bevétele

tladott

3

Cĺb

50 148 000,- Fr
(+ 2 bánatpéĺz: 221'.600,- Ft)
34 0L8 000.- Fr
28 41.6 000.- Ft

112 582 000.- Ft

+ 221.600.-

Ft
22
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A fenti két tźh|ázatból megállapítható,

hogy a f0I3' I. félévébentöbb ingatlan került értékesítésre

árverésen, az onkormányzatnagyobb bevételre tettszert,mint a 2OI2.I. félévben.

Árverésen kívül 1 db üres' 10 MFt forgalmi értékalatti nem lakás célúhelyiség elidegenítése történt
meg bizottsági döntés alapján.

A

tevékenységellátása során

az

átvett szerződéseket számítógépes rendszerünkben rogzítjük'
A törlesztések a Kisfalu Kft nevéľe
megnyitott, elkülönített bankszámlán kerülnek jőváírásra, amelynek banki kivonatait is kezeljĺik,
lekdnyveljük, az értékesítésicéIlal befizetett Vagy átutalt tételeket beazonosítjuk, S a megkötött
adásvéte|i szerződésekhez rende|jĹik. A feldolgozás a Cégünkné| eLhe|yezett banki terminálon
keresztül történik. Az ugyil^ltéző - a cse.kkes befizetések kivételévelszinte azonna| |átja a befizetett
tételeket. A csekkes befizetések jelentős része oCR feldolgozásban töľténik, ez azt je|enti, hogy az
számszak1|ag és formai|ag eIlenőľizzük, nyi|vántartásba vessztik.

ę|ore elkészített és kipostázott befizető lapok a rajtuk lévő azonosító a|apján nem egyedileg kertilnek

konyvelésľe, hanetn a banki teľminá|on keľesztül áttölthetők és feldolgozhatők a Kisfalu Kft
számítőgépes rendszerében. Csupán néhány olyan csekkes befizetés van, amely - megfelelő
azonosítószám hiányában - nem az oCR rendszeren kereszti'il kerül rogzítésľe,így e tételekrő| csak
jelentős késedelemmel kapjuk meg a postai bizonylatot, amely alapjáll a bef,rzetést le tudjuk
könyvelni.

A

befizetett osszegekre vonatkozó szám|ák kibocsátása is a Kisfalu Kft feladatkörét képez| mind a
az e|járási díj tekintetében. A szeľzodések és a barrki jőváírás birtokában

véte|ttr, rnind pedig

elkészítettszámlákat

a vevők

kéľésénekmegfelelően postai úton továbbítjuk, vagy szerné|yes

megkeresésre átadjuk. A nem lakás cé|ri he lyiségek esetében a szám|ákaÍ' nem a teljesítéstkovetően
utó|ag, hanem nyomdai szolgáltatás igénybevételével, előľe elkészítettszámlalevelek formájában
küldjük meg iigyfeleink részére.A teljesítéseket folyamatosan figyelemmel kísérjük, a folyószámlákat
felülvizsgálj uk, és szĺikségesetén végreh aj tj uk a számlaren dezést.

A

tevékenység kapcsán különböző jelentési kote|ezettségünk van a Polgármesteľi Hivata| fe|é. Az
e|őző havi pénzugyi feladásokat és beszálnolókat minden hónap |f. napjáig továbbítjuk a Pénzĺjgyi
Ügyosztály részére.Ebben tételesen felsoľoljuk a toke, kalnat, Ár,ł es késedelmi kamat bevételeket, s
az e|mű|t hónap pénzngyi folyamatait. Az onkormányzat vá|asztása a|apján az értékesítesÁpa.
mentesen zaj|ik, Maradt néhány olyan nem lakáscélú helyiség az AFA körben, amely a korábbi
(á|ta|źban az 1990-es) években keľült eladásra, s az akkoľ lratályos törvények szeľint a töľlesztő-ľészlet
tőkearányos része után a vevonek ÁFA fizetési kotelezettsége él|| fenn. A bekért APEH állásfoglalás
nem adott egyértelmű vá|aszt arra, hogy e szerzodéseknél továbbra is fennáll-e az AFA Íizetési
kötelezettség, azonban mivel maga az adásvételi szerződés is tarta|mazza e kötelezettséget, a Pénzügyi
Ügyosztállyal kozösen úgy alakítottuk ki álláspontunkat, hogy az eddigi gyakorlathoz hasonlóan
továbbra is beszedjük és befizetjük az Apĺ-t a töľlesztő-részlętek után.

Társaságunk minden hónapban tételes beszámo|ót készíta nyi|válrtartásba vett szeľződések

paraméteľeiről. A kimutatás talta|mazza a vevők adatait, az adásvétel tárgyának pontos megjelölését, a
v éte|fu r a| kapcsolatos ad atokat' illetve a fizetési fe ltétel eket.
Külön jelentés késztil az adott hónap folyamán befolyt értékesítésibevétel e|számo|ásáról, amely

lakásonkénti és nem lakáscélú helyiségenkénti bontásban tarta|mazza

a

befizetéseket.

A

rész|etťlzetésről szóló elszámolásban összesítve és tételesen kimutatásra kerĺilnek a - részletfizetéssel
kdtött - adásvételi szerzodések' a havi befizetési e|őirányzatok' és befolyt befizetések, jogcímenkénti

bontásban. A befolyt bevételeket rendszeresen egyeztetjük a Pénzugyi Ügyosztá|y á|tal könyvelt
tételekkel, az onkormźtnyzati bevételek banki feldo|gozása a pénzugy folyamatos ellenőrzése rnellett

zĄIik.
Társaságunk á|tal lebonyolított árverések nyerteseivel megkotött szeľződéseket külon
nyí|vźtntartásban is ľogzítjĹik,egyeztetjĺik, a megkötött szerződések biľtokában áNezetjuk a beťlzetett

A

bánatpénzek cisszegét az értékesitésibevételre megnyitott bankszámla javára.
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Negyedévente szükséges elkészítenünk és továbbítanunk a követelés-kcjtelezettség állományvá|tozásrő| szóló jelentést, amelyben rész|etezzuk a kd.ietelésállományt követeléstípus szerint, az
előző negyedév végénfennálló ztrő-źi|omźtnyból mozgásnemek szerint levezetjük a tárgynegyedévi
záró-á||ományt, külonvá|asztva a toketartozást ahtttra|ékos követelésektől. AzI. fé|évvégénmintegy
884,7 MFt összegiĺ tőkekövetelést, és ehhez kapcsolódóan további kamat, valamint Ár'ł + késedelmi
kamat + egyéb követelést tartunk nyilván a lakás és helyiség rész|etfizetéseknél,amelyek szerződés
szerint a futamido fiiggvényében fognak lejárni. Az á||omány viszonylag állandó, kisméľtékű
csokkenést mtltat, a kifirtó ľészletfizetésekhelyett c.sokkęnő ĺitęmbęn kęľÍilnekrészlętfizętésęs
szerzodések megkötésre. Az I. fé|évsorán 2 db rész|etťlzetéses adásvételi szerződést kottittünk.
tevékenység ellátása során kiemelt hangsúlyt fektetünk a hátralékos állomány kezelésére. A cégek
á|ta| megvásárolt helyiségek esetén rendszeresen kovetjük a céginformációs rendszert annak
érdekében, hogy a felszámolási, végelszámolási eljárások során a fedezetvesztést el tudjuk kerĺilni. A
hátľalékos vevők az összeg nagyságától fĹiggo, de minimum 3 havi tartozást követően fe|sző|itźsra
kerülnek. A tartozások beszedése érdekébenminden ĺendelkezésünkreálló jogi eszközt igénybe
veszünk, a folyószámlák forgalmát havi rendszeľességgel ellenőrizzuk. A már egyszeľ hátralékba
kerĺilt szám|źlkat ktilon nyilvántarĺásban rögzídiik, amelyet rendszeľes monitoľing tevékenységgel
folyamatĺlsan figyelünk annak éľdekében,hogy a tartozásokat megfelelő szint alatt tudjuk taľtani.

A

Akik

tartósan nem tesznek eleget fizetési kcjtelezettségiiknek, illetve r1sz|etfizetési kérelem
lehetőségét senr veszik igénybe, azon kote|ezettekkel szemben jogi eljáľás van folyamatban. 20L3.I.
félévsorán a hátralékok összege 9,1 MFt. A tavaiyi év folyarnán a program nem kezelte az,,Avicenna
Residence'' Ingatlanfoľgalmaző Kft. tartozźlsát. A Kft. a részleteket évente f,rzeti és nem havi
bontásban, a program azonban hátľalékkénttartotta nyilván. Igy a valós hátralék összege 20L2. I.
f{lévében6,8 MFt volt. A megfelelo adósságkezeléssel a kintlévoséga kezelhető, elfogadható szint a|á
került.
osszehasonlítás a 2072. I. félévével:
félév

tőkekövete|és

hátľa|ék

2012.
20L3.

902.615.000.- Fr
884.728.000.- Fr

6.800.000.- Ft
9.100.000.- Fr

Az általunk megbízott ügyvédi iroda beszámolója a|apján, azI. félévvégén219 adóssal szemben folyt
hátra|ékkezeléssel, behajtással kapcsolatos ügyintézés. Ezek je|entos része peren kívüli jogi eljárás
(tigyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, egyéb), kisebb része peres ügy. A jogerőre emelkedett
fizetési meghagyást kcivetoen, a továbbľa sem fizető adósokkal szemben elindíduk a végrehajtási
eljáľást, amely a folyamatban lévő Ĺigyek kozel10 %o-át teszi ki.

Az

elidegenítéspénzigyi bonyotítási Í.eladatkor ellátása soľán folyamatosan kezeljük az

Ĺigyfělforgalmat' Jellemzők a rész|ętfizetésesszámlák zárásćtva| kapcsolatos folyamatok, a hátralékos
ügyfelekkel való kapcsolattaľtás és a különböző igazolások kibocsátása. A rész|ętfizetésteljes
kiegyenlítése esetén végrehajtjuk a szźtmlrazárást, elkészítjük a jelzálogiog töľlési engedélyt, és kérésre
megkĹildjük azt az illetékes foldhivatal részére, vagy átadjuk az ügyfélnek személyes ügyintézésrc. Az
első félévben30 dbjelzálogtoľlési engedély kęľült ęlkészítésľeés kiadásra.

Eladott telkekkeI kapcsoIatos kötbéľkove1elés kpzę|ése. egészházas pľojektek" tetőteľek elidegenítése.
telkek. egyéni gépkocsi-beállók hasznosítąsa

A

Budapest VIII., Festetics u. 9, szám alatti ingatlaĺ a 2a0a. Í'ębruár 15. napján kelt adásvételi
szeľzodéssela Villa Terľa Kft vásárolta meg' Az ingatlant a cég továbbéľtékesítettęaz Euľo.Ingatlan
Kft ľészére2000. aususztus LI-én.
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A z00f.

szeptembeľ f3-l megá|lapodásban a vevő és az tnkormányzat megállapodtak a beépítési
kötelezettséget illetően a hatáľidőkben és meghatároztak késedelem esetére minden késedelmes napra
B.f82,- Ft osszegű kötbéľt is. Az Euro-Ingatlan Kft nem kezdte e| az építkezést.Az onkormányzat a
2008. július 28-i illetve a f0L0. június 14.i felszólításáva| is Í.ttjékoztatta a céget a késedelemľől és

felszólította a kötbér fizetésére' Fizetési meghagyást nyújtottunk be f3,780'493,- Ft és járulékai
erejéig. Az e|járás peres eljárássá átalakult. Az Euro.Ingatlan Kft peren kívüli egyezségi aján|atot
terjesztett aBizottságe|é. Az onkormányzat elfogadta az Euľo-Ingatlan Kft egyezségi aján|atát. Az
ajánlat bírósági egyezségbe foglalásľa került, ennek megfelelően az Euro-Ingatlan Kft 10 MFt-ot 2012.
június f7-én megfizetett, további 3'.2 MFt-ot Íizet f}IS-iE évente' ami minden év június 30-ig
esędékes. A2013.június 30. napjáig esedékes 2 MFt-ot megfizette.

A

Budapest VIII., Fecske u. 4|-43. szám alatti ingatlanokat az önkormányzat e|adta az ELIT
GARZON Kft és az E'scort Védelmi Kft vevőkllek. Az adásvételi szerződésben a vevők beépítési
kötelezettséget vállaltak, melynek biztosítására késedelmi kcjtbér keríilt kikötésre. Az ingatlant később
továbbértékesítettéka rozÉpEURóPAI Befektetési Tanácsadó Kft-nek, aki a kötb érfizetési
kcjtelezettséget átvállalta. Ezután az ingat|an ismét továbbértékesítésrekerült a FECSKEFÉSZEK
HAZ Kft-nęk, amely a beépítésiköte]ezettségének 2007. június 14. napján tett eleget.
Az ügyben 2009. november f4. napján kelt levélben felszólítást kapott a FECSKEFÉszpr HAZKft.,
hogy fizessen meg az onkormányzatnak 15.900'000,- Ft összegű kötbért. A |evélľea Kft jogi
képviselóje reagá|t, mely soľán egyeztetést kezdeményezetI az onkoľmányzatta|'
Felszámolási eljárást indítottunk, de jelentkezett a társaság új tulajdonosa, hogy valamennyi összeget
ki tudnak ta|án gazdálkodni a tartozásukbő| az udvari gépkocsibeállók értékesítésével.
Az ügyben
tárgyaltunk az új tulajdonossal, a tárgyalások elakadtak, ezért felszámolási eljárást indítottunk a
Fecskefészek-Ház Kft- ellen. A FővárosiTörvényszék előtt rnegindult afe|szátmo|ásieljáľás.

Az

onkormányzat eladta a Budapest VIII., Futó u. 25. szám alatti ingatlant. Az onkormányzat
fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett a KEGA INVEST Kft. ellen 74.674.765,- Ft cisszeg
megfizetésére.
Az tigyben 201l. december 13. napján született elsőfokú íté|et,anre|y szerint a bíľóság kötelezte a
Kega Invest Kft-t, hogy fizessen Inegaz onkormányzatnak6.f65.630,- Ft tőkét, valamint enrrek 2009.
október 20. napjátó| a késedelmi kamatát és 250.000,- Ft perkĺĺltséget'A Kega Invest Kft fellebbezett'
A másodfokri bíľóság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.A Kega Invest Kft. részletekben fizette meg
atőkeösszeget és a késedelmi kamat fe|ét. Az önkoľmányzat illetékes bizoÍtsága, úgy döntött, hogy a
késedelmes fizetésrę tekintettel, igényt tart a késedelmi kamat fęnnmaradő 50 a/o-ra. Felszólítás
megtöľtént afizetésre vonatkozóan. A végrehajtási eljárás folyamatban van.

Az onkoľmányzat eladta a
Hungáľia

Kft

vevőnek.

kötelezettséget vállalt.

Budapest VIII., József u. 35. szám alatti ingatlant az Inter Service
adásvéte|i szerzodésben az ingatlan kapcsán beépítési

A vevő az

A

vevő ezt követően az ingat|ant a megbízó hozzájéĺrulásával továbbéľtékesítetteaz INSERVIo
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és Nagy Istválr (2049 Diósd, Petofi S' u. 38/A.) vevőknek.
A vevők a beépítésikotelezettsé get źltvál|a|ták, illetve egyetelnlegesen vállalták a f004' november 1 7.
napján kelt megállapodás 9'f. pontja értelmében a napi 50.000,- Ft összegű késedelmi kötbéľ
megfizetését.
Az INSERVIO Kft és Nagy István a beépítésikötelezettségüknek a mai napig nem tettek e|eget, így a
beépítésikötelezettségĹik te|jesítésévelkésedelembe estek. A késedelemľe tekintette| a vevőknek
kotbérfizetési kötelezettsége keletkezetĹ, me|ynek osszege f070. álprĹ|is 30. napjáig (1'6aI napra)
82.050.000,- Ft.

A vevők felszólítást

kaptak a kötbéľ megfizetéséľe,de a felszólító levéIre vá|asz nem éľkezett.Ezt
kovetően az Önkormźnyzat fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezętt a vevők ellen a fenti

összegre.

A

perben alpereseknek nem sikeriilt eddig bizonyítaniuk, hogy mikor a Jőzsef 35 Kft.nek,
éľtékesítették
az ingatlant a Józsefvárosi onkormányzat hozzájáru|t volna a kcĺtbérfizetési
kötelezettsé p átszźů|ásźlhoz.
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A

Bíróság 7.000-Ft/napra mérsékelte a kotbért, és kote]ezte alpereseket, hogy fizessenek meg
felperesnek 11.487.000-Ft-ot. AZ onkormány4at illetékes bizottsága,'úgy döntött' hogy fellebbezést
nyújtsunk be az elsőfokú ítéletellen, ami megtöľtént. A Fővárosi ltélőtábla 2013. szeptember 18.
napjára tűzte ki a másodfokűtźrgya|ást.

Az onkormányzat a Budapest VIII., Koszoľú u. 13. szám alatti ingatlant beépítésikötelezettséggel
eladta a MoNoPoL GRAND INVEST Kft részére. Az adásvétęli szerződésben a vevő a beépítési
kotelezettség biztosítékául kötbérfizetési kötelezettséget vállalt. A vevő felszámolás alá keľült,
amelyre tekintettel a kötbér követelés mellőzése indokolt. A hitelezői igénybejelentésa felszámoló
fulé 2008. februárban megtöľtént. Felvettük a felszámolóval a kapcsolatot. A felszámoló a2013. május
23-án ke\t vá|asz\ęve|ében tájékozlatta az onkormányzaiot, hogy a 8.700.000,- Ft'osszegű hitelezői
igény megtérülése nem lehetséges.

Az onkorm ányzat a Budapest VIII., Kőľis u. 7, szźlm alatti ingatlant beépítésikötelezettséggel eladta
a TUZOK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek, Az adásvételi szerződésben a vevő a beépítési
kcitelezettség biztosítékául kötbéľfizetési kötelezet1séget vállalt. A vevő a beépítésikötelezettségének a
mai napig nenr tett eleget. A vevő felszólításľa lĺeľülta fo|yamatosan emelkedo osszegű kotbér
lnegfizetésére, azonban a levélre,nem r'álaszo|t. F,zt kovetően az onkormányzaÍ. fizetési meghagyásos
eljárást kezdeményezett a cég ellen 2010. április 30' napjáig sző|ő 24.1'84.994,- Ft megfizetés&e. Az
eljáró Bírósága cég elérheto székhelyénekbejelentésérekötelezte az ügyvédi irodát, amelynek eleget
tett.

Aze|járő bíróság 2011. december 5. napján ľészés kozbenső ítéletévelmegállapította, hogy a felek
kozötti szerzodés az e|á'||ás kézhezvéte|évelnregszűrrt. A felekllek el kell számolniuk egymással az
eredeti állapot visszaállításával egyidejűleg. A bíróság szakértőt rendelt ki a telek haszná|ati díjának a
megállapítására. Peren kívüli tárgyalások reményébenszi'inętelt az e|járás' Kértük a peľes eljárás
fblytatását. A bíľóság 2013. július 1. napján táľgya|ást tartott, amit el is halasztott. Szakértő
igénybevéte|érelesz szükség.

Az tnkorm

ányzat a Budapest VIII;' Lujza u. 28. szám a|aÍ'ti ingatlant beépítésikötelezettséggel
eladta a Lágymányosi Ingatlanforgalmazási Rt-nek (mai nevén az ANTE Ingatlanforga|mazási Zrtnek). Az adásvéteIi szeľzodésben a vevő a beépítésikötelezettség biĺosítékáulkotbérfizetési
kötelezettséget vállalt.
A Zrt. az ingat|ant az önkormźlnyzat hozzájárulása nélkĺil'továbbértékesítettea Regale Hungary Kftnek, majd az is továbbéľtékesítetteaz ingat|ant azEnerald |ngatlan Fejleszto és EľtékesítőKft ľészéľe.
A vevő a beépítésikötelezettségének nem tett eleget.
Az ANTE Zrt fę|sző|iÍásľa keľiilt a fo|yamatosan emelkedő kötbéľ megfizetésére,azonban a levélre
nem váIaszo|t. Ezt követően az onkoľmányzat 2010' április 30. napjáig sző|ő f8,6f7 .63f ,. Ft erejéig
fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezętt a Zrt. elien. ,Ą követelés elévülésétkell bizonyítanunk.
Az elévülési időn belül 2 levél keľült kiküldésľe.Az egyik sajnos a címzett ismeľetlen jelzéssel
érkezett vissza, míg a másik levél sorsáľól az onkoľmányzat megkeľeséssel élt a Magyar Posta Zrt felé
tekintettel arÍa a tényľe,hogy a tértirlevény nem taláIható a Polgáľmesteľi Hivatalban. A Posta
tájékoztatta az onkoľmányzatot, hogy 6 hónapig visszalrrenoleg tudnak tájékoztatást adni, azaz a
perben nem tudjuk igazo|ni, hogy 5 éven bęiül a kotelezetett értesítve lett. A bíróságnak bejelentettük,
hogy álláspontunk szeľint megszakadt az elévülés.
A Fővárosi Bíróság 2011. november l5. napján e|sofokon ítéletethozott' amely ítéletbenkötelezte
alperest 1'6.692.192,- Ft tőke és ezen osszegnek 2008. november 6. napjától a kifizetés napjáig
számított kamatai, továbbá perköltség megfizetésére. A fennmaradó kcjvetelést elévülésrehivatkozva
elutasította. Az alperes végelszámolás helyett felszámolás alá kerül, mert sajnálatos módon vagyona
nincs. Alpeľes megfellebbezte az elsőfokú ítéletet.Másodfokú bíróság helyben hagyta az ęlsőfokú
döntést' A cég végelszámolásból fęlszámolás alá került. A végelszámo|ő f0t3. május f3-án értesítést
küldött a részünkre erre vonatkozőan. 2013. jrilius 1.. napján bejelentettük a cég felszámolójának a
hiteIezői igényünket.

Az onkormźnyzat a Buclapest VIII., Pľáter u.24, szám alatti ingatlant beépítésikötelezettséggel
eladta a HAL-EP Kft részére.Az adásvételi szerzódésbęn a vevő a beépítésikötelezettség
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biztosítékául kötbérfizetési kotelezettséget vźi|a|t. A vevő az ingat|ant továbbértékesítettea KopPráter Kft ré,szére,me|yhez az onkormányzat nem járult hozzá. Mindkét cég fe|szó|ításra került a
44.679.9oo,- Ft osszegiĺ kötbér megťrzetéséľe.A cégek válaszukban a késedelem felróhatóságának
hiányára, valamint az onkoľmányzat épíĹéshatóságieljárásának indokolatlan elh{nódására
hivatkoztak. Az onkormányzat ÉpítésügyiIrodája az eljárásokkal kapcsolatban állásfoglalást tett'
mely válaszul megkĺ'ildésrekerti|t a cégek jogi képviselőjének. A jogi képvise|ők ľészéroltovábbi
vá|asz nem érkezett.

Keresetet nyújtottunk be a HÁL-ÉP Kft ellen. A bírósági eljárás a tanúk meghallgatásával folytatódik.
Alperes perbe hívta a Kop-Pľáteľ Kft-t' emiatt új hatáľnapot a bíľóság hivata|ból tíjzki.

Az

Önkormányzat a Budapest VIII., Pľáter u. 73. szám alatti ingatlant beépítésikötelezettség
terhével, és annak biztosításźĺavisszavásárlási jog kikotése mel|ett eladta aPráter 13 Kft vevo részére.
A vęvő a szerződésben meghatározott beépítésiköte|ezettségét nem teljesítette, viszont az ingat|ant
tovább eladta a Jehova Tanúi 11. sztlmű Epvházkorzetének.

Az onkormányzat a

beépítéselmaradásř niiatt élt visszavásáľlási jogával. Ezt követoen a Je|rova

1'1'. számí Egyházkörzete pert indított az onkormányzat és a Práter 73 Kft. ellen a
visszavásárlási jog gyakorlása hatálytalanságának megállapítása iránt. Az eljárás során a felperes
részérőIeddig többszöri keľesetpontosítás volt a jogalap tekintetében.
Az e|járő bíľóság tobb tárgyalást is tartott a perben. Az onkoľmányzat el]enkérelmében kéľtea
keľeseti kérelem e|utasítását és a felperes perkoltségben torténo maľasztalásźlt.
Megfellebbeztuk a számunkľa kedvezőtlen elsofokú ítéletet,az ugy a Fővárosi lté|ótéh|ára keľült. A
tárgyalást a bíľóság elhalasztotta' lTleľt a felperes lnár nem egyházként működik, emiatt hivatalból
tuztek ki új tárgyalási napot. A Főváľosi ltélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet,aZaZ az a
Bíróság kimondta, hogy az onkormányzat visszavásárlási jog bejelentése nem volt megalapozott. A
telek tulajdonosa a Jehova Tanúi 1.1. számű Egyházkőrzete.

Tanrii

A Budapest YII|., Százados rĺt f6. szám alatti ingatlanra vonatkozőan 2010. év végénmegállapodás
jött létre a korábban szerződésbe foglalt ingatlan adomány, pénzben történő megváltására' Az Afa
kérdésébena felek közott vita alaku|t ki, ennek el|enéľe azInfo Kft az általa megfizetendő I. és a II.
rész|et nettó' összegét az onkormányzat részéremegfizette, A megáIlapodás módosításáról a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dontött és fenntartotta a korábbi tárgya|ások alapján
negkötött, bruttó összegľe vonatkozó megállapodást. Az Ĺigyfelet a döntésľo| éľtesítettük'A|liányzo
összeg megfizetése többszori felszólításunk ellenére sem történt meg.

Vita van az INFo Kft-vel a szám|źnás vonatkozáSában, emiatt a NAV-tól kértünk állásfoglalást. Az
onkormányzat számlázási kötelezettségének egyeztetése még folyamatban van.

Az onkormányzat

eladta a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szám a|atti ingatlant a MAROM
2000 Ingatlanforgalmazó Kft' vevőnek. Az adźsvéte|iszerződésben a vevő beépítésikötelezettség
teljesítésénekbiztosítékáulkötbéľfizetési kote|ezettséget vállalt. A vevő beépítésiköte|ezettségének
2006. november 30-a helyett csak 2009. április 16. napján tett eleget. A kötbér mértéke napi 50.000,Ft osszegben lett megállapítva. A vevő kötelezettségének teljesítésévelkésedelembe esett, így
kötbérfizetési kcjtelezettsége keletkezett, melynek összege (867 napra) 43.350.000,- Ft. A vevőnek
küldott fizetési felszólításra vá|asz nem érkezett.
Kereset lett benyújtva a Főváľosi Bírósághoz 43.350.000,- Ft késedelmi kötbér megfizetésére
vonatkozóan. Első fokon a teljes összeget, megítéltebírósági meghagyás formájában a Fővárosi
Bíróság. Az elsofokú döntésben meghatározoÍÍ' összegű hite|ezói igényünket benyrlljtottuk az
idóközben felszámolás alá került alpeľes fe|számolójálrak. A fe|számo|ó megfellebberte az elsőfokú
döntést, de időkozben tárgyalunk egyezségľo| a cég volt tulajdonosaival. Kértĺika bírósági e|jźtĺás
folytatását, tekintettel aľra, hogy elakadtak a tárgyalásaink.

A

a Szeľdalrelyi f002 Kft ,,fä,', hogy fizessen meg aZ
onkoľmányzatnak 43.350.000-Ft tőkét és ennek f0O9. április 16. napjától számított kamatát és
1.300.000,- Ft perköltséget. Az ítéletjogeľőS, mert felek lemondtak a fellebbezésrol. A Főváľosi
Toľvényszékfelszámo|ási csopoľtja 2013' nrájus 8. napjáľa egyezségi tźrgya|ást tűzött ki' A te|jes
összeg megtértiléséresemmilyen esély sincs, talán egy része megtérülhet. A Szeľdahelyi Kft ,,fa''
tulajdonosi kore a megítélt tokeösszeg 5 c/o-ának a megfizetéSre tętt ajánlatot' az egyezségi eljárás
Fővárosi Törvényszék kotelezte

zt

A

Képviselő-testĺilet 201.3. május B. napján táĺgya|ta az egyezségi ajánlatot, és nem fogadta el
Fővárosi Töľvényszék Felszámolási Csoportja 2013. június f4. napjára halasztotta az ugy
tárgya|ását. A bíľóság elsőfokorr jőváhagyta az adős által előterjesztett kényszeregyezséget, mely
szerint az Onkormźnyzatot az egyezségjogerossé vátásától számított 3 napon belül a korábban
megítélt tőke és a kamat követelésnek 5 %o-a illeti majd meg.
Soľán.

azt.

A

A Budapest VIII., To|nai Lajos

u. 3. alatti ingatlant a 2008. jrílius 23-án kelt adásvétęli szęrződéssel a

vásárolta meg, amelyen szá|lor|áf kíván építeni.A szeľz(idés Íarta|mazza,
amennyiben a vevo a szerzodés megkötéSétől számított 6 hónapon belül nem bontja le a telken levő
épületet, egy éven belül nem szeÍez építésiengedélyt és 4 éven belül használatbavételi engedélyt, napi
50.000,- Ft kötbért köteles fizetni.
Acég az ÉpítésügyiIľoda levele szerint a bontást lényegében teljesítette. Az építésiengedélyt azonban
nem szerezte meg a meghatározoÍt hatitľidőn belül, ez elsősorban a cég mulasztása volt. Emiatt a
fizetési meghagyás joggal benyújthato. Kötbér igényünk peresítése megtcirtént.

HADAR ROYAL Kft

A Q.Projekt Alfa Kft. megvásárolta

A

a Budapest

VIII.' Dugonics ll.12lB. szám alatti ingatlant.

használatba vételi engedély megszerzésének határideje 20tf. szeptember f6' napja volt. Ezt nem
sikerült teljesíteni. Kötbér igényünk peľesítésemegtcĺrtént.Az onkormányzat Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága a 270ĺf0I3' (III. 1B.) számű határazatával döntött, hogy a telekľe vonatkozó

visszavásárlásijoggyakorlásávalnemkívánélni.

A Budapest VIII., Kisfaludy u. 18-20. szám a|atti ingatlanra vonatkozóan keľesetet nyújtottunk be a
Bírősághoz, A Bíľóság bíľósági meghagyást bocsájtott ki 18.480.000,- Ft és kamataira vonatkozóan,
de ez rnég nem jogerős. Ellentmondást nyújtottak be.
tortént tulajdonosváItozás

A

tfugya|ás szünetel a Kisfaludy Ház Kft-ben

miatt.

AZ új tulajdonos egyezségi ajánlatottettaziigy ľendezésére.Válaszunkat elküldtük, újabb ajánlat nem
érkezett a tulajdonosto|, ezérl kéľtiika Törr,ényszéktő| az eljáľás folytatását.

A

Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szárn alatti ingatlanĺa vonatkozőan az Qnkormŕnyzat
Képviselotestülete 91'lf013. (III. 20.) s,zám(lhalźrozatźpaldöntcjtt a visszavásáľlási jog gyakorlásáról,
a kifizetendo osszegbe beszámításľa keľÍĺlta felhalrnozott kotbéľigény.A foldhivatal bejegyezte új
tulajdonosnak az onkormányzatot. A Manlíra Kft megfellebbezte a foldhivatali döntést, mely alapján
aFöldhivatalbejegyezteaManlíraKft-ttulajdonosnak.
Ezze| egyidejiĺleg tárgyalások kezdődtek a Magyarországi Volksbank 7'ĺt-ve| az ingat|anon található
hitel összeg visszafizetéséľevonatkozőan. .
'

Budapest VIII., Kisfaludy u. f3.25. szám a|atti ingatlannal kapcsolatban a Práter 6. Kft vevőt
felszólítottuk a kötbér megfizetésére, éS tájékoztattuk, amennyiben nem tesz eleget a levelünk
kézhezvételétolszámitott 8 napon belül, a késedelmi kamatokkal teľhelt fizetési kcitelezettségének,
peľes Vagy felszámolásos eljárásban szerzünk éľvénytígényünknek. Kötbér igény peľesítése
megtortént.

Budapest VIII., Krúdy u. 11.' Lőľinc pap téľ3. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban az
egyeztetések nem vezęttek eredményľeęmiatt felszámolási eljárást indítottunk a Pére Laurent Kft
ellen. A Főváľosi Törvényszék elrendęlte a PéľeLauľent Kft felszánolását. Hitelezői igényünket
bejelenĺettük.

Budapest VIII., Kaľácsony Sándoľ u. f9. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a jogerős bíľósági
ítéletetkoveto felszólítások nem Vezettek eredményľe, emiatt felszárnolási eljáľást indítottunk a Status
Mode Kft-vel szemben. A Fővárosi Törvényszék e|rendelte a Status Mode Kft felszámolásźtt.Hite|ezői
igényünket bejelentettük.
Budapest VIII., Koszoľű u. 8-10" szám alatĺi ingatlanra vonatkozőan tizeté,si meghagyást nyújtottunk
be az Al-Bundy Kft-vel szemben, amely perró alakuit' A Hunnía Kft (koľábbi nevén AI-Bundy Kft)
egyezségi ajánlatot tett az ügy rendezésľe,amelyet az onkoľmányzat Bizottsága fOL3, május 6. napján
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Az ügy egyezségge| |ezárult' teljesítette vállalását
megfizetett 1.067 .105,- Ft kötbért é,s 2f .200,- Ftkozjegyzoi díjat.

tárgyalt meg.

a Hunnia Kft, amely

alapján

VIil., Tiimő u. f-4-6-8. szám a|atti ingatlanokkal kapcsolatban tárgya|ásokat folytattunk a
Grund projekt befektetőivel és jogutódaikka|, de ezek nem vezettek eredményre. Grund projekt
befektetői és projekt táľsaságai ellen peres eljárást kezdernénye zett az tnkormányzat.
Budapest

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti önkormányzati

tulajdonú ingatlannal kapcsolatban a Prolog

Kft el]en az ę|maradthaszná|ati díjra tekintettel peres eljárást kezdeményezeÍt az onkormányzat.

A

Budapest VIII., Népszínház u. 39-41. szám alatti ingatlan tekintetében az ingat|an vevójével, a
korábbi tulajdonossal folytatunk egyeztetéseket, a kdtbérkovetelés behajtáSa, és a megállapodás
érdekében. A Kft-nęk fizetési felszólítást küldtünk ki, amelyre ĺeagált, de a többszorilevé|váůtás végül
eredménytelenül záľult. Ezt követően az onkorInányzat fizetési meghagyásos eljáľást kezdeményezett
a Kft ellen, az e|járás ellentmondás miatt perré alakul t, íté|etmég nem született.

Az önkoľmányzati tulajdonú lakóépĹiletek

tetőtereinek értékesítésesajnos nem váltja be ahozzáfúzöÍt
rernényeket. Érdeklődés továbbľa sincs. Koľábban kis szálnban volt érdeklodés,de ľövid táľgya|ások
után a folyamat |ezáru|t. Ennek egyik oka, hogy az érdeklodők a műem|éki épületek irállt éľdek|ődnek,

amelyek tetőterének beépítésplusz feladatokat és anyagi terheket jelentenek az esetleges vevők
számára, vagy beépítésükeleve nem lehetséges.

Az első félévsoľán egy alkalomma| kötötti'ink

használati megál|apodást, a Budapest VIII., Bezerédi u.
6. szám alatti lakóépület udvarára' a Mission Films Kft. forgatott egy pilot filmet' Az udvart egy napra

vették hasznáIatba.

A

Budapest .VIII., Futó u. 5-9' szám alatti ingatlan értékesítésére
kiírt pá|yázat érvényesen, de
eredménytelenti] zárult, mivel pá|yázat nem került benyújtásra, a második félévsorán ismételten
meghirdetjük majd az ingat|anI'.

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgya|ta

a 10 MFt forgalmi értékalatti

helyiségek

értékesítésére
vonatkoző tájékozatőnkat a fo1'3. áprĹ|is 22-ei üIésén, amely alapján meghirdettük
helyiségeket értékesítésre.

a

HnlylsÉcBÉnsB,ĄnÁsI IRoDÁ
Helyiség béľbeadási tevékenység

A

nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadása 2013. I. félévébenf}|f. azonos időszakához
képest hasonló arányű volt, amelyet a beadott bérbevételi kérelmek száma is tükľöz. A több éve tartó
visszaesés megállt, és félévente átlagosan 50 körüli új béľbeadás stabilizálódni|átszĹk.

A2oI3.I. félévében105 db béľleti szerződést kötottünk, módosítottunk, hosszabbítottunk. Ebből 59
db az űj bérbeadás, bérleti jogviszony hosszabbítás, illetve bérleti jog átadás, míg 2012. I félévben
ugyanez a szám 43 db vott.

osszehason|itás az e\őző évhez viszonvítva:
2013.01.01-06.30

2012.01.01-06.30

f0L2.01.01-1f .31

105

8f

59

+5

1.0'7

EbbőI: módosítás

46

39

Előteľiesztések (db)

I25

f7

1,1,2

BéľIetÍszeľződések ídb)

Ebből: új' hosszabbítás'
átadáS

134

f62
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Az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľaszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő I7l2O05. (IV. 20.) számű önkormányzati rendelet 2011. november 1-tő| hatályos rendelkezése
felhatalmazta a Kisfalu Kft-t a határozott idejű bérleti szerződések azonos feltételekkel torľénő
meghosszabbitásźła, amennyiben a bérlőnek nincs az Önkormányzatta| szemben fennálló tartoztsa'
Így több o|yan2012, december 31-én lejáró bérleti szerződés került meghosszabbításra és megkötésre,
amely nem igényelt bizottsági döntést. Továbbá ebben a félévbenarányaiban magasabb volt a bérleti
szerződés módosítások száma, mivel egyre tobb bérlo fordul bérleti díj csökkentési kéręlemme| az

onkoľmányzat fe|é.

Megfogalmazandő az atény is' hogy felhívásunk ellenéľętöbb bérlő nem jelent meg a lejárt bérleti
jogviszony rendezésére , ezért őket értesítettĹik, hogy a |ejárt béľleti szęrződés a|apján jogcím nélkĺili
helyiség használónak minősülnek, és egyben felszólítottuk ĺjket a helyiség elhagyására' leadására.
Rernélhetőleg így _ az egyébként - jól fizeto bérlokkel rendezheto a béľletijogviszony bizottsági
döntés a|apján új bérbeadáSsał, a nem ťlzeÍobérlőktől pedig az onkoľmányzat megvá|hat' . és
hasznosítható helyiségek biľtokába kerül.

A

beadott kérelmek alapján 1,25 db előterjesztésÍ készíÍ.ettvnk,azonban az illetékes bizottság
döntésének közlése után az ügyfelek több alkalommal neĺn jelerrtkeztek, a bérleti szerzodést, vagy
azok módosítását nem írták a|á. Többek között ebből is adĺidik az előterjesztések és szerződések
darabszáma közötti eltérés' továbbá abból, hogy számos olyan bizottsági határozat is születik _ főként
hátralék elengedés, rész|etfizetéS, peren kívüli egyezség, elutasítás - ame|y végrehajtható a szeľződés
módosíĺása nélkül is.
Azokat a nem lakás célúhelyiségeket, amelyek taľtósan ťtľesek, és éľdeklődés sincs rájuk bérbevételi
oldalról' továbbá az eme|ęti és udvaľi helyiségeket az önkormányzati tulajdonú üres lakásoklĺal együtt
árverésen próbálj uk hasznosítani

Az onkoľmányzat a 2013. évi koltségvetésébenis

kĹilönített el keretet az üres, nem lakás cé|jára
elkészítéséľe;
2013. I. félévébenösszesen 99 db értékbecslés
szolgáló helyiségek értékbecslésének
készült el, amelyeket megküldtünk az onkormányzathoz a KVR ren.dszerben nyilvántaľtott forgalmi
értékekakĹualizálása érdekében

A 25M Ft feletti nyilvántartási éľtékűĹires helyiségek bérbeadása csak pŕiyźuatútján lehetséges' 2013.
I félévében6 db nyilvános péiyázatot írunk ki, anrelyeket közéteszünk Budapest F.őváros

Kormányhivatala VIII. kerüIeti Hivatala okmányirodáján' valamint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi tnkormányzat Po|gźlrmesteľi Hivatala hirdętő tthliájźľ., a vagyontigyleti megbízott
ĺ'igyfélfogadásľaszolgáló helyiségében (Kisfalu Kft te|ephelyein), a Józsęfuáros című helyi |apban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendęlkezésre álló internetes
hiľdetési portálon. Jellemzően azonban csak azok a pá|yázatok eredményesek, ahol egy konkrét
bérbevételikéľelem benyújtása után keľĺ'il sor a nyilvános pá|yázat kiírásľa.

2013.I' félévébenkét olyan pá|yázatot is kiírtunk a Budapest VIII., Coľvinkoz 4. és Teleki tér 3. szám
alatti helyiségek béľbeadása tękintetében, amely ĺiagyobb érdękl(ĺdéstváltott ki és több pá|yázat is
beérkezett, azonban ezek még 2013. június 30-ig nen záľultak le.
Tapasztalataink szerint 2010{ől kezdodően jelentősen megnövekedett a visszaadott és jelenleg
hasznosítatlan nem lakás célti helyiségek száma, 201 3 . I. félévébena folyamat megmaľadt, a jő| ťlzeto
béľlők is visszaadják a bérlęményeiket a megváliozott gazdasági helyzetük miatt. A helyiségek
visszaadásának indokaként a bérlők szinte minden esętben a bérleti díj nagyságát jelölték meg, hogy
az, a je|en gazdá|kodási helyzetben számunkra máľ kigazdálkodhatatlan mértékíĺ,tartalékaikat felélték
kiadások mellett a továbbiakban fenntaľtani.
és nem tudják avá|la|kozást ilyen méľtékrĺ

A magas bér|eti díjat ťlzető bérlők pedig

a globális helyzet normalizálódása után inkább az ingatlanok

vételétpľeferálják, ami a béľletidíj bevételi eloiľányzatot szintén csokkenti.

Az ŕlj bérbeadások fellendítése érdękébęnaz

üręs helyiségeket rnegjelentetiük a www.ingatlan.com
inteľnetes felületen, aho] felttintetjiik a helyiségek paľa'nréteľeit is. lgy szé|ęsebb köľben ęléľhetőek az
érdeklődĺĺkszámáta az informtĺciók' és lehetősésük van email-ben kéľdisek t'eltételéľeis.

A

helyiségęt leadókkal szemben

új bérlők jóval alacsonyabb sztmban jelentkeznek, a

bérleti

szerződéseket pedig még kevesebben kötik meg. A helyiség kérelmezők a visszalépésekfő indokaként
vagy az Önkormányzat źt|ta| felajánlott bérleti díjak mértékét,vagy a helyiségekľe fordítandó felújítási

összeget, továbbá a bérbeszámítási kérelem elbírálási folyamatának hosszát
végkimenetelét j elölték meg.

és bizonýalan

A

helyiségek miĺszaki tů|apota nagyban fiigg attól, hogy mennyi ideig állnak hasznosítatlanul. Minél
ľégebben á|| egy helyiség üresen, annál nagyobb ménékbenľomlik a műszaki á||apota;.iobb esetben
csak a berendezési tárgyak avulása miatt, rosszabb esetben a betörők, önkényes beköltözők áItal
okozott káľok miatt.

A Kisfalu Kft Felüryelő Bizottsága20|2. október l0-én megtaľtott ülésén kérte, hogy az utóbbi évek
tapaszta|atai a|apján egy új helyiség bérbeadási stratégiát dolgozzunk ki. A Felügyelő Bizottság20|3.

február 6-i üléséreelkészítettiik a kért anyagot, amelyet a Fe|ügyelő Bizottság megtárgya|t, és úry
döntött, hogy a kidolgozott stratégiát aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság is ismerje meg' a
Bizottság tagsaitegyék meg azabban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. februźlr 25-i üléséna Helyiség Bérbeadási
Stratégiát megÍárgya|ta, és úgy döntĺitt, hogy a Kisfalu Kft a tájékoztatőban foglaltak, va|amint az
ülésen elhangzott indíwányok alapján készítseel a vonatkozó helyi rendelkezések módosításának
tervezetét. Ez a|Ąán került sor aZ onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás céIjźraszolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet, és a
248 l 20 I 3 . (VI. 1 9. ) számű képvi se lő-testiileti hatźtrozat elfogadásáľa.

A f0|2. évi beszámolóban

tett javaslatokat

is beépítetttika Felügyelő Bizottság 20|3. február 6-i
ülésére elkészített Helyiség Bérbeadási Stľatégiába, így a jogi szabtiyozást igénylő javaslatok már
megjelennek az lijonnan elfogadott rendeletben, illetve képviselő-testiileti hatźtrozatban. Az űj
rendelkezések az ügyintézést gyorsabbá, egyszeľűbbé és rugalmasabbá teszik, és több lehetőséget
kínálnak a bérlők problémáinak megoldására.

A

rendelet fobb érdemi módosításai a hatźiyon kívül helyezésľe kerülő 17/2005. (rV. 20.) számil

rendelethez képest:
- űj intézménykéntbevezetésre került a társbérlet intézménye,
- szabźiyozásrakeľültek a bérleti díjfizetésfelfi.iggesztésénekesetei,

-

bevezetésre kerültek olyan rendelkezések, amely a|apján a nagyobb volumenű, tĺjbb
kereskedőt tĺjmĺjrítőárusító helyek későbbi megszűnése miatt az ott bérlők elhelyezésére
lehetőség nyílik, valamint az onkormányzat á|ta| indított, bárki számára elérhető vállalkozói
progľamban részľvevők utőgondozźtsa megoldható.

A képviselő-testületi

-

határ ozat főbb módosításai, kiegészítései:
rögzítésre került a béľletidíj megállapításának szabá|ya, ha olyan bérlő nyujt be kérelmet, aki
részéreaz onkormányzatkorźbbanhozzájźrult a bérleti szerzodés megkötéséhez, de abér|ő a

-

új bérleti díj kategóľia kerüIt bevezetésre a hosszabb ideje bérbe nem adott

-

bérleti szerződéstnem kötötte meg,

helyiségekľe,

míĺszakiállapotuk a|apjźtn,
módosításľa került a bérleti díj csökkentés módja.

A

képviselő-testület a 3012013. (II. 06.) számű hatźtrozatában felkéne a Kisfalu Kft-t, hogy készítsen
bęszámolót azohől agazdźikodó és civil szervezete|<ről, akik anemzeti vagyonról szóló 201l. évi
CXCU. torvény (a továbbiakban: Törvény) 18. $ (2)bekezdésében foglaltak alapján a Kisfalu Kft'
felszólítására sem nyilatkoztak aľról, hogy 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek
minősülnek-ę vagy sem. Ennek megfelelően két előterjesztés készült a képviselő.testtilet 2013.
március 6-i és ápľilis 3-i ülésére.
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A cégnyilvántaľtási adatok átvizsgtúásaután |4 gazdá|kodő szervezetet kérttink fel nyilatkozattételre,
melyből 5 nem nyilatkozott, továbbá összesen 26 db civil szervezetnek küldtünk ki nyilatkozattételre
történő felhívást' melyből 2 nem nyilatkozott. Tekintettel arra,hogy a 17. $ (1) bekezdés alapján a
tciľvényhatá|yba|épését megelőzően jogszerűen és jóhiszemiĺen szerzett jogokat és kötelezettségeket e
törvény ľendelkezéseinem érinthetik, és a Törvény nem ír elő jogkövetkezméný a 18. $ (2)
bekezdésben megfogalmazottkote|ezettség elmulasńásáért, a nem nyilatkozó jogi személyek és civil

a továbbiakban is fennmarad. Legközelebb - eltérő jogszabályi
hérlęti sz.err.őc|és eset|eges mĺidosításakor yaw a jogviszony

szęrvezetek bérleti jogviszonya

ręnĺje|kezés hiányáhan a
meghosszabbításakor nyilatkoztathatók le arról, hory megfelelnek-e a Törvény 3. $ (1) bekezdésében
foglaltaknak. Amennyiben ez alkalommal beigazolódik, hogy a Törvény a|apján nem lehetnek
vagy a szerződés módosítására nem
önkormányzati tulajdon bérlői, úgy új jogviszony létesítésére
kerülhet sor.

Azon bérleti szerzodések esetében, ahol kiugróan alacsonyabb a jelenleg ťlzetett béľletidíj, mint

amennyi a számitott bérleti díj lenne, továbbá nem éri el a köz<js költséýĺizemeltetési k<iltség ĺisszegét
sem, és ezért ráfizetéses az onkormányzat számára, af\If . évi beszámolóban javasoltuk taľgyalások
kezdeményezéséta bérlőkkel a bérleti díj módosítását és megemelését illetően. Azonban 2013. első
félévébenaz á|ta|ános ügyintézési feladatokon túlmenően e|végzett feladatok miatt, mint például a
gazdáLkodő és civil szervezetek át|źLthatősźLgának felülvizsgźiata, valamint a Helyiség Bérbeadási
Stľatégia és a jogszabály módosítások elkészítése,nem kerülhetett rá sor.

Helyiség bérleti díj. és a bérlethez kapcsolódó e{véb díjbeszedés

Díjbeszedési Csoportunk a - bérletĹ és egyéb díjbeszedéskeretein belül - végzi a szám|źaási
feladatok előkészítését'havi változások rögzítésétés á*,ezetését,a befizetések konyvelését,az
onkormányzat Pénzugyi Ügyosaá|ya részére,havi- és negyedéves jelentések készítését(áfa
elszámolás, főkönyvi feladás, negyedéves kovetelés állományjelentés, stb'), és az ugyfélkörünkbe
tartozó cégek cégnyilvántartási adatainak folyamatos figyelésétaz opten cégnyilvántaľtási
rendszeľben. Feladatk<jrükbe tartozik még a bérbeszámítási megállapodások előkészítése,bizottság elé
terjesztése és megkötése is.

Bár a félévente 50 körĺili új bérbeadás stabiliálódni látlzik, azonban ezek többnyire kisebb bérleti
díjjal megkĺjtött bérleti szerződések. Továbbra is a 100 m, a|afii helyiségek bérbevételétpreferálják a
kérelmezők, kevesebb alkalommal kerül sor 200-300 nm-es vagy annźi nagyobb helyiség
bérbevételére.Az előírás mértékénekcsökkenését eredményezi az is, hogy az utóbbi időben t<jbb
olyan bérlő is visszaadta a helyiséget, akik nagyobb összegű bérleti díjat fizettek havonta.

Hátralékkezelés. jo gi feladás
és jogi feladás feladatk<jrön

beltil a bérletĹ és egyéb
rész|etťlzetésimegáIlapodások megkötését és
nyomon követését, a késedelmi kamatok kiterhelését, a hátralékos bérlők fe|sző|ítźséúés tájékoztat'ásźú
levélben, telefonon vagy Ĺigyfélfogadási időben személyesen, továbbá a fizetési felszólítások
sikeľtelensége esetén az iratanyagok összeállítását az ügyvédi iroda részéreperesítésre, végrehajtási
Díjbeszedési Csoportunk látja el a háhalékkeze|és

díjakból felhalmozoff hátralékok nyL|vántartását,

a

elj áľás megindítására.

A

fentieken túl a DíjbeszedésiCsoport végzi az új bérleti szerződésekhez vagy a bérleti szerződés
módosításokhoz kapcsolódó óvadékok nyilvántartását, a visszaigénylések ügyintézését; a bérleti jog
átadások dijazásaként felszámított szeľzodéskötési díjak szám\ázásźú és könyvelését' továbbá a
hátra|é|ĺ'kezelés,jogi feladás feladatain belül a késedelmi kamatok nyi|vźntartását és kiterhelését.

A fentiekben felsorolt iáľulékos bevételek avizssált időszakban az a|ábbiak szerint alakultak:
Óz

Bľuttó
Egyéb díj bevételek

ovadék
Aiánlati bizosíték
Szerződéskötési díi
Késedelmi kamat
Eevéb díiak összesen

beÍizetés
2013.06.30-is
I7 124 53fFt

4978 544Ft
3 53t 617 Fr
5 047 8f0 Ft
31282 513 Fr

Bruttĺó
befizetés

Bruttó

Bľuttó

beÍizetés

beÍizetés

2012.06.30-iu

20tt. év

r0 r44 448 Ft
-660 31i Fr
3 083 219 Ft

f0Í2. év
t7 602 71i Ft
-409 756Ft
3 400 694Ft

5

9 379 000

9f7 fr3 Ft

L8 494 569 Fr

ľt

f9 97f 649Ft

28 80f 923 Ft
589 086 Ft
7 336 861 Ft
8 4',76 829 r',t
45 205 699

Ft

ővadék megfizetésének összegéből is jól látható, hogy 2013. első félévébentöbb vo|t az űj
bérbeadás, mintf01f . azonos időszakźtban' Az ővadék összege ezen felĺil azt is tükrözi, hory több volt
a bérleti szeľződés módosítás is. melvnek során a bérlőknek óvadék feltöltési kötelezettsése áll fenn.

Az

Az

érvényes bérleti szerződéssel nem ľendelkező helyiség használók díjelőírásait, az ún. kétes
követelés állományban tartjuk nyilván, szám|ázás azonban csak a díjak beéľkezéseután történik.

Jelenleg f fo referens végzi a hátľalékos, valamint az érvényesbérleti szerződéssel nem rendelkező
Ĺigyfelekkel kapcsolatos ugyintézést, továbbá feladatkörükbe tartozik a csoport és azlJgyvédi Iľoda
kozötti kommunikáció' hivatalos levelezések, visszaigazolások bonyolítása, a részletfizetési
megállapodások megkotése, továbbá a bérleti szerződések díjhátralék miatti felmondásának
előkészítése,a felszámolási és végelszámolási eljáľások megindításának előkészítése.

A

hátralékbehajtás fo|yamatźtban első lépés,hory a Kisfalu Kft felmondás előtt fizetési felszólítást
ktild a bér|ő részére.Amennyiben ez nem vezet eredményľe, felmondást kĺildünk abér|ő részére. Az
esetek nag7ĺ részébena felmondó levélre reagźůvaa bérlők befizetik a hátralékot, YdE! részletfizetési
megállapodást kötnek, és a felmondás visszavonásra kerül. Amennyiben a bérlő a felmondás ellenére a
hátra|ékźt nem rendezi, és a helyiséget sem adja le kitirítve, úgy peres eljarás megindítására kérjük fel
azLJgyvédi lrodát. Az,Ügyvédi Iroda a peres e|járás során képviselri az Önkormányzatot, érvénYesíti,
és aktualizálja az onkormányzat teljes bérleti és használati díj követelését, és a helyiség kiiirítési
igényét.A jogeľős ítéletbiľtokában gondoskodik avégrehajtźts megindításáról.

Kozjegyzoi okiratba foglalt bérleti szerződés esetén ťlzetésimeghagyásos eljárás indul, amelynek
eredményeképpen az ugyek gyorsabban kerülnek végľehajtási szakaszba.

2013. június 30-ig 472 db folyamatban lévő, és I92 db |ezárt jogi tigyet (peľes ü8y, végľehajtási
eljáľás) taľtunk nyilván. A2011. január 1' és 2013' június 30. között indult ťlj ügyek száma297 db,
amely a|apján megállapítható, hogy a béľlői állomány fizetési képessége és készségeaz utőbbi pźtr
évben j elentősen megromlott.
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f013.I. félévébena hátralékok az a|ábbiak szerint alakultak:

Nem

lakáscélú Nyitó hátľalék
hátralékok
2013.01.01.
623 106 338 Ft

Bérlet
Egyéb bérl.
Fűtés tsz.

Szemét-szállítás

NL

hátľalék

összesen

NL

követelés
helyesbítése
-21 051 423 Ft

Ft
39 840 500 Fr
| 270 146Flt
19 207 025 Ft

0Ft

694827 292Ft

-22 538 677

743 794 000 Fr

-75 003

1.r 403 283

Yíz-csat

E|őző

-1 036

0Fr

436Ft

-450 818 Ft

évi Táľgyidőszaki
háłtra|ék
követelés átsoľolás Zárő
2013.06.30.
határozat a|apján

0Ft
0Ft
0Ft
0Ft
0Ft

Ft

0Fr

709Ft

-458

615 690 085 Fr
11 119 066 Ft

39 r47 092Ft
| 232 8I3Ft
18 902

flfFt

686 091 268

Fr

hátralék

összesen

f0I2.06.30-źtn

416Ft

619 644 771Ft

látható, hogy 2013. I. félévébena bérleti díj hátra|ékállománý sikertilt a f0I3.
évi nyitó állományhoz képest tovább csökkenteni. A tálb|ázat nem tartalmazza a kétes követelések

A fenti táblźzatbó|jól
adatait.

Továbbľa is jelentős mennyiségĺĺa hasznä|ati díj kintlévőség, aminek fo oka, hogy azok a bérlők,
akinek a bérleti szerződését bérleti díj tartozás miatt felmondtuk' nem adják vissza önként,
haladéktalanul a helyiséget az onkormányzatbiÍtokába. Az tnkormĺnyzatot mindaddig megilleti a
hasznźt|ati dij, amíg a helyiséget vissza nem veszi źlt ahasznźńótól. Jellemzően a volt bérlők nem adják
vissza a helyiséget, igy a bérleti díj taltozást haszná|ati díj taľtozással növelik tovább. Amennyiben a
bérlőnek kozjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződése volt is, a haszntilati dij tartozást csak peres
e|járás keretében lehet behajtani - amennyiben van behajtható vagJona a bérlőnek _ meľt akozjegyzői
okiratba foglalt tartozást elismerő nyilatkozat, csak a bérleti díj tartozásra és a helyiség kiürítésére
vonatkozik. A tartozások behajtása érdekében minden eszközt igénybe veszi.ink, de ennek ellenéľea
behajtások elhúzódhatnak, illetve meghiúsulhatnak az adós fizetőképességének fi'iggvényében'

A f0I2.

elkészítettÍik,az
évben behajthatatlannak minősülő követelések feldolgozását, kiéľtékelését
Önkormányzat Pénnigyi IJgyosztályának 34 |74 086 Ft béľleti/ľraszná|ati,kozizemi és külön
szolgźitatási díj követelést javasoltunk behajthatatlan követeléssé minősíteni. A Képviselő-testület
dĺjntésea|apján 20|3. május hónapban cjsszesen 22 538 677 Ft hátralékot írtunk le behajthatatlan
kovetelésként (ezt mutatja a fenti Íźtb|tnate|ózo évi követelés helyesbítéseoszlopa)' tekintve, hogy
számos cégné|fejeződött be fDlf-ben a felszámolási eljárás, éľtékvesztéstazonban nem
számolhatrunk el. Tavaly (a 20I|. év záró költségvetés elfogadásakor) ugyanekkor összesen
75 003 709 Ft hátralékot íľtunkle.
Javaslatok

Megvizsgálttlk azt, hogy a 2000. év előtt megkototthatározatlan idejiĺ bérleti szeľződésęket mi módon
lehetne újľakotni vagy módosítani, hogy a bérleti szerződések megfeleljenek az időközben módosult
jogszabá|yi rendelkezéseknek is. Javasoljuk azon határozat|an idejíĺbéľletiszerződéssel rendelkező
bérlők esetében a bérleti szerződések módosíŁását, akik kéľelmet nyújtanak be a bérleti díj
csökkentésére és a bérleti dijuk magasabb, mint a jelenlegi számitott bérleti díj. Figyelembe véve,
hogy a béľlők részérő| a kérelmek benyijtása folyamatosan történik, e javaslat gyakorlati
megvalósítása csak több éven keresztül lehetséges.
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Az

Iroda fęladata az onkormányzati tulajdonosi képviselet ellátása

a

társasházakban, vizőrźlk
felszerelése az önkormányzatitulajdonú albetétekben, illetve a kozös- és egyéb költségek utalása.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat tliajdonában lévő vegyes tuIajdonú
társasházakban az onkormányzati tulajdon kópviscletónek ellátása során 2013. első félévébenszerzett
tapaszta|atainkatazalábbiakszerintösszegezzük:
Közgyűlésekľe vonatkozó statisztikai adatok
A meghirdetettkozgyulések száma f0I3. január 1. és június 30. közötti időszakban 920 db. Havi
bontásban: januárban 41 db, februárban |14 db, márciusban L6f db, áprilisban 178 db, májusban 302
lést hirdettek
db. és iúniusban 1f3 db
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lések százalékos alakulása 2013. I. félévben

osszehasonlításként: 2009.I. félévében1086 db,2010.I. félévében988 db, és2011.I. félévében872
db,2012' I. félévében881 db közgyl.ĺlést taľtottak.

Kĺizgyíí|ések
száma az|, fé|évben
20g9 és 20L1 évek kĺizött
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2073-ban, a meghirdetett 920 db közgýlésből 0 db alakuló, 794 db beszámoló és 126 db rendkívüli és
0 db végelszámoló közgyűlés volt.

Időarányosan 2013. első felévében cisszehívott, illetve megtartott közgyűlések száma csökkent az
e|őzo évek azonos idószakához viszonyítva. Ennek oka, hogy atársashtuak helyi ĺinkormányzat źita|
meghirdetett tźrsasházi felújítási-, illetve a fővárosi rehabilitációs pźiyázatai nem lettek meghiľdetve.
Altalában a közös képviselők késztiltek a pá|yázatok benyújtásának lehetőségére és a meghirdetett
beszámoló közgýléseken megbeszé|ték azt, de konkrét döntés a pá|yázaton való indulásról nem
történt.

?A

A

beszámoló közgyűléseket a kerĺiletünkben lévő vegyes tulajdonú társasházak kozös képviseloinek
nagy része, mintegy 91vo-a, a Társas|lázi töľvényben eloírt hatáľidore (aktuá|is év május 3l-ig)
megtartotta. A fennmaradó társasházakbő| nem kü|dtek közgyűlési meghívót, vagy a beszámoló
közgyűlés még nem kertilt megtartásra. Ezekben az esetekben a közös képviseloket írásban
felszólítottuk a társasházi törvény betaľtására, mind a beszámoló közgyűlés összehívása, mind a
kozgyűlési meghívó megküldése vonatkozásában' illetve bekéľtĹik a közgyűlési jegyzőkönyveket'

Ebben

az

évben 19 fővel vettÜnk részt a kozgyűléseken. A főáIlású' illetve

a

megbízással

közreműkcĺdő munkatáľsaink szaklnai felkészítése,mint az e|óző években' most is az időnkénti
rendszerességgel megtartott megbeszéléseken történt. Minden egyes esetben a dokumentumok
átadásakor napirendi pontok szerinti konkrét iránymutatások, eligazítások történtek' osszességében
megállapítható, hogy a fóállású dolgozóink szakmai iľányítása a|apján, a külső munkatársakka| együtt,
me gfelelő színvonalon képv iseltük az o nkormá ny zati tu laj don érdeke it.

Tobb esetben egyeztető tárgyalásokat, miiszaki szem|éket, bejárásokat szerveztünk kü|önböző ügyek
rendezése cé|jábó|, mint például alapító okirat módosítása, engedély nélküli építkezés,közös költség
elszámolás, áraj ánlatok fel ü lvizs gál ata, értéke|ésestb.

A

Főtáv Zrt. á|ta| 2009. évben meghiľdetett oKo éS oKo-Plusz, illetve a korábbi években az
onkoľmányzati és TerĺiletfejleSZtéSi t4inisztéľium által kiírt Panel és Panel-Plusz programban részt
vett ingatlanok (lakásszövetkezeti házak) felújítási munkálatok költségeinek elszámolása folytatódott.
A teľvezési-,kivitelezési költségek megosztásával, felvállalásával kapcsolatban tartott közgyűléseken
mindig a törvények, jogszabá|yok betartását kértük és azt képviseltük.

A Magdolna

negyed megújítási folyamatában, az MNP III. projekt keretében a 13 daľab társasház _
mint konzorciumi tag - felújítási munkáinak műszaki koordinációs feladatokat is elláttuk.
Az MNP III. pľogľamban éľintett 13 daľab társaslráz időbeni felÚljítási munká|atainak érdekébenf0|3.
januárjátő| megindultak a közbeszerzési eljáľások' l2 épĹilet esetében az ütemteľvnek megfelelően
zajlott le a mrĺszaki kivitelezok veľsenyeztetése,a nyeľtes pźiyázőkka| a kivitelezési szeľződések
a|áírása 2013. ápri|is 30-ig |ezźru|t. Iľodánk munkatáľsai tevo|egesen ľésztvettek minden a|kalommal,
minden épület versenytárgyalásán. A sikeresen pá|yázők az a|ábbiakban felsorolt épületekben
kezdhették el a felújítási munkákat:
1-. Budapest VIII.. Baueľ S. u. l9. szám alatti Táľsasház
onkormányzati tulajdon rész: 14f6l1'0.000
SzerződöÍt munkák: Utcaihomlokzatfe|újítás, tetőfelújítás, kéményfelújítás,elektľomos nagyjavítás.
Szerződott kivitelezési bruttó összeg: 83.185.000,- Ft
Szerződött kivitelezési munkák kezdete. 2013.05.11 .
Szerziidott kivitelezési munkák vége. f0|3 .1 1 . 1 5.

?. Budapest VIII.. Luiza u. 18. szám alattĺ Táľsasház
onkormányzati tulaj don r ész: 3f09 l I0.000
Szerződott munkák: Utcai homlokzat és tűzfa| felújítás, tetőfelújítás, zárőťodém részleges cseľéje,
elektromos nagyj avítás.
Szęrződött kivitelezési bruttó összeg: 97 .] 01 .043,- Ft
Szerződött kivitelezési munkák kezdete. 20 1 3 .0 4'29'
Szeľződott kivitelezési rnunkák vése, f013,1,f .31-'

latti Táľsasház

kormány zati tulajdon rész: 0/10.000
Szeľződött munkák: Utcai homlokzatfe|űjítás, tetőfelújítás, bejárati kapucsere.
Szerződott kivitęlęzési bľuttó osszeg: | 4'9 64.9 1 7,- FĹ
Szeľzodött kivitelezési mu nkák kezdete. 20B,05 .2I.
SzerződoÍt kivitelezési munkák vége: |20 munkanap'

Q7

VIII.. Mátvás téľ9. szám alaÍti Társasház
onkormányzati tulaj don r ész: f7 69 l 10.o00
Szeľződott munkák: Utcai homlokzat felújítás'tiĺzfalszigetelés, kéményfelújítás,függőfolyosó
felújítás.
Szerződött kivitelezési bruttó osszeg: 44.6ff '41 5,. Ft.
Szerzodött kivitelezési munkák kezdete. f0I3 '06'17 .
Szerzodött kivitelezési munkák vége. 20l3.1 0.30.
4. Budanest

5. Budapest VIII.. Mátvás téľ12. szám alatti Táľsasház

onkormányzati tulajdon ľész:1900/10.000
Szerzodött munkák: Utcai homlokzat, kapufelújítás, floldszinti 52. számű albetét alatti ťodémcsere.
Szerződött kivitelezési bruttó összeg: f6.461,,907,- Ft
Szeľződott kivitelezési munkák kezdete. 201 3.05. 1 3.
S

zer zó d ött ki v ite lezési munkák v é ge:- 2013'1 1'

3

0.

ó. Budapest VIII.. Mátvás tér 13. szám atatti Táľsasház
onkormányzati tulajdon rész: 1983/10.000
Szerződött munkák: Utcai homIokzatfe|űjitás, tetofelújítás, kéményfelújítás'elektromos nagyjavítás.
Szerzódott kivitelezési bruttó összeg: 37.966.692,- Ft
Szerződott kivitelezési munkák kezdete: 20l3.04.0B
Szerzodött kivitelezési munkák vése: 201 3.08.3 1.
.

kormány zati tulaj don r ész: 17 5 6 ĺ I0.000

SzerződoÍt munkák: Utcai homlokzat és eľkéĺyfelĹ!ítás,tetőfelújítás, kapualj és lépcsőház felújítás'
bejárati kapufelújítás, Róth Miksa ólomüveg pótlása.
SzerzódöÍt kivitelezési bľuttó összeg: 2f .106.390- FL
Szeľződott kivitelezési munkák kezdete : f0 1 3 .0 5,22.
Szęrzó dott kiv

ite le zé si mu

nkák

v é se.

f0I3

.09

.f0.

kormány zati tulajdon rész: 57 32l 10.000
Szeľződott munkák: Utcai homlokzat kapual-i és kapufelúj'ítás, elektľomos nagyjavítás.
Szerződott kivitelezési bruttó összeg: 26;609.B95,- Ft'
Szerződött kivitelezési munkák kezdete. 20 13.05. 1 0'
Szerződött kivitelezési munkák vége. 180 nap.

kormányzati tulajdon ľész:884/10.000
Szerződött munkák: Utcai homlokzat felúj ítás, kéményfehijítás'
Szerzodött kivitelezési bruttó összeg:8.695'98f,- Ft és E.48B.036,. Ft
Szerződött kivitelezési munkák kezdete. 201 3,07,0 | . és 20 1 3'06.20.
Szeľződott kivitelezési munkák vége: 2013.l0.3i. és ?0|3.09.20.

Budapest VIII." Teleki téľ4. száĺn alatti Eársasház
-1.0.
onkormányzati tulaj don r ész: 1'617 l 1'0.000
Szerződött munkák: Utcai és udvari homlokzat felújítás, fiiggőfolyoső nagyjavítás, kéményfelújításés
kéményj árd a átépítés,elektromos

n

agyj avítás.

Az épület esetében a sikeres kozbeszerzési eljárás azI,

félrévsoľán nem keľült lebonyolításra.

11. Budapest VIII.. Telekĺ téľ5. szám 3latti Tĺĺľsasház
onkormányzati tulajdon rész: 307/10.000
Szeľződött munkák: Utcai homlokzat fe|űjítás" kérnényfe|iłjítás,homlokzati eľkélyfelújítás (l4-db.),
elektromos nagyjavítás, gáz a|ap és felszálli és fogyaszttii vezęték csere, víznyomó alapvezeték és

szennycsatoľna alapvezeték cseľe.
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Szerződott kivitelezési bľuttó öSszeg: 52.990.353,- Ft
Szerződött kivitelezési munkák kezdetę. f013.06.03,
Szerződött kivite|ezési munkák vése. 2013.10.31.

vII

12.

alatti

nkormányzati tulaj don r ész: If16 l 10.000
Szerzodött munkák: Utcai homlokzatfe|Ĺljitás, tetofělújítás, gázalap és felszálló és fogyasztóivezeték

cSeľe.

Szerződött kivitelezési bruttó összeg: 39.99f.300,- FÍ
Szeľzodött kiviteIezési munkák kezdete. 20 1 3.06.0 1.
Szeľződött kivitelezési munkák vése. 20l 3.09. l 0.
kormányzati tulajdon rész: I1'f7 l I0.000
Szerződött munkák: Utcai homlokzat felúiítás.
Szeľződött kivitelezési bľuttó Összeg: 18.93 l.306,- Ft
Szerződött kivitelezési munkák kezdete. 2013.O7 .01.
Szerződott kivitelezési munkák vége. 201 3. 1 0.3 l.

A

a

társasházak közös képviseloivel és kivitelezőkkel a
a jóváhagyott terveknek és ütemterveknek megfelelően
töľténnek. Kéthetente, minden épületre vonatkozóan státuszjelentés készül a RévB Zrt. felé.
Munkatáľsaink minden héten műszaki e|lenorrel és kivitelezővęl közösen részt vesznek a
munkaterületek źttadását követően

kapcsolattartásunk folyamatos, a munkálatok

munkaterületek bejárásán, a munká|atok ellenőrzése cé|iából.

Szakmai tapasztalatok:
2012. évľevonatkozó pénzugyi beszámolókat - könyvvizsgálók, il|etve rnéľlegképeskonyvelők, a
számvizsgá|ő bizottságok, a magántulajdonosok véleménye,és nem utolsó sorban saját szakmai
tapasztalatunk alapján - aközgyti|ések többségében elfogadtuk. Mindossze néhány esetben merü|tek
fel szakmai és egyéb problémák, amik miatt a beszámoló nem keľüIt elfogadásra (pl.: a gazdasági

A

ellenőrzés figyelmen kívÍilhagyása, annak ellenéľe,hogy törvényi előíľás, az elszámolássál

kapcsolatban pontatlanságok, további egyeztetésekrę, tisztázásokra váró hiányosságok merültek fel,
magas vízőta nélkĺiliközös költség megállapítása stb.). Minden esetben ľagaszkodtunk az utólagos
rendezéshez.

Különcis figyelmet foľdítunka tobbszöľ módosított Társasházi törvény alka|mazására, így példáúaz
alapító okirat módosítására vonatkoző szabáIyok' a kcjzos tulajdon hasznosításával kapcsolatos
ľendelkezések betartására, a gazdasági el|enorzési feladatot ellátó személy megbízására, aközgyű|ési
meghívó és jegyzokönyv formai és tar1almi követelményeinek megfelelésére.

Az e|őző évekhez hasonlóan, pľob|ématovábbľa is a táľsasházakban élő önkényes beköltözők,

jogcíln
nélkül lakók, illetve egyes (al)béľlők viselkedése, épületben torténő károkozása, és a közművek által
biztosított szolgáltatások (víz, csatorna, villany, szemét stb.) költségeinek elmulasztott megfizetése,
haszná|ata (lopott áramma| világítanak, foznek, fűtenek, felelőtlenül haszná|jtlk a vizet), amely
költségeket a tulajdonkozösség kényte|en źúvá|ta|ni.Közgyű|éseken sokszor e|hangzott ilyen jellegĹi
panasz, így a károkozások koltségeit egyľe eľőteljesebben kívánják az onkormźnyzatra
- mint
tulajdonosra _ hárítanj. Közgyűléseken a magántulajdonosok sokszor számon kérik munkatársainkat
az előzőek ľendezése érdekében tett intézkedésekről, és igénylik a problérnák azonna|i megoldását. A
panaszok, a közgyrĺlési jegyzőkönyvekben foglalt tulajdonosi felszó|alások, közgyűlési határozatok
a|apjźn minden esetben megtettük a lehetőségünk szerinti intézkedést.

A közgyűlésen elhangzott jelzések, va1y a tulajdonosok íľásos'személyesen vagy telefonon t<jrtént
bejelentéseik, a helyszíni szemlék, illetve a Hatósági |Jgyosztá|y Építésíigyi
Irodája által kibocsátott
határozatok aĺapján megállapítható, hogy a házak műszaki á|lapota leromlott, elhanyagolt és nenr
kęvés közülük azonnali beavatkozást igényel.
39

táľsasházak az éves ľendszeres porÉľÜszKft. által végzett kéményellenőrzések alkalmával
szembesülnek, hogy a kéményfejekés kéményjáratok szabálytalan kialakításúak, állaguk leromlott.
Az e\óirt,jó állapot helyreállításának koltségei megterlrelők a tulajdonosok részére,ezért nagyon
gyakori' hogy a kéményekbélelésénekköltségét a kémény hasznźůójáĺa(a tulaj donosra) terhelik . Ezt a
társasház SZMSZ-ében szabá|yozva a bíróság is elfogadja
Egy másik sarkalatos kéľdésa társasházak gázszolgáltatása, mert a házon belüli, a társasház közös
tulajdonát képezó gźn a|ap- és felszálló vezetékek elavultak, tömortelenek, amely okok miatt gyakori a

A

Fiváľosi Gázmiĺvęk Zrt,

tL|ta|

a szolgáltatás szĺineteltetése.

Megállapíthatő továbbá, hogy a gazdaságilag eladósodott táľsasházak szama az e|őzo évekhez képest
stagnál. A kifizetetlen számlák cisszegei, mint tartozások göngyolődnek. A magántulajdonosi közös
költség kintlévőség magas' a fizętési kÖtelezeffségek elmulaszÍása novekvő tendenciát mutat, a
tartozások behajtása nehézkes, ezért a fblyamatos működéshez szükséges feltételek ľészbenvannak
biztosítva.
Költségcsökkentés
közgyűléSeken, ebben a felévben is a szakmai és takaľékossági szemléletet kívántuk érvényesítni,
ennek szellemébenben figyeltünk az éves elszámolásokra, tá,rgyévi kÖltségvetésekre.
A társasházak gazdálkodásában megállapítható, hogy a közos költség mértékemaľadt a 201.f. év
szintjén (201'3-as évben nem emelkedtek). Ez magyarázhatő a .közüzemdíjak csökkenésével,
ellentétben arezsi munkadíjak és any'agźrak kisebb méľtékbentorténő emelkedésével.

A

A

vízőrás és a vízőra nélki.ili kcjzös költségek szakszęrĺĺ"korrekt megállapítását, illetve elfogadását
szorga|maztuk minden közgyűlésen. A vÍzőra nélkĹili közös köItség reális megteľvezése az e|ózo évi
ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség a|apján lehetséges. Sajnos a vízőrźwa| rende|kezők, illefve a
közös képviselők kozott is elofordulnak olyanok, akik nem hajlandóak tudomásul venni, hogy a rejtett
csőtöľések, vízelfolyások súlyos károkat okoz|ratnak, arninek a rendezése minden tulajdonostársat
teľheIő kotelezettség.
Sajnálatos, hogy vannak társasházak, ahol a vízhasznáiat éves szinten, nagymértékbenaránytalanul
meghaladja az éves tú|agfogyasztást. Ténylegesen e|használt vízmennyiségľől van sző, mivel az épĺilet
vezetékrendszeľe rendeltetésénekmegfeleloen működik, nincsenek.csőrepedések, rejtett vízelfolyások,
meghibásodások, Az így elhasznált többlet vízmennyiség az éves elszámolás alkalmával tulajdoni
hányad arźnyában visszaosztásľa kerü| a vízőrźwa| nem ľendelkező tulajdonosok között, így az
onkormányzati tulaj donokra is.
Az érintett épületek esetében tulajdonosi képviseletünk minden alkalommal e|végzi a szükséges
ellenőrzéseket' így a szo|gáItató, Főváľosi Vízművek Zrt. vizvonal szolgáltatását igénybe véve
pontosítjuk, tgy az elhasznált vízmennyiséget,mint az aktuális vízőra felszereltséget.

elhasznált többlet vízmennyiség bebizonyosodik, úgy a felosztásból adódó
önkormányzati albetétekre eső rész összegét a lakások és nęm lakás céljáľa szolgáló helyiségek víz és
csatoľnahaszná|ati díjának béľlokre töľténő tĺthtritásárő| szóló f3lf007 ' (IV. f5.) számÍl

Amennyiben

az

onkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése alapián a fogyasztókra teĺheljük.

Közgyűlések alkalmával munkatársaink, azon éptiletekben, amelyek nem ľendelkeztek
épületbiztosítással, szorga|mazták a biztosításkötést, kiernęlve annak fontosságát, konstruktív szerepét.

Figyelmet fordítunk a felújítási munkákľa bękéľtkivitęlezői költségek ellenőľzésére, lehetőség szęrinti
felesleges költségek visszaszoľításáľa.

Osztatlan közös

tulaidonúJagyo]r.ľészetkęlkapcs.olaÍos kozgyiĺlésidöntések;

Közos tulajdonú házmesteri lakások, mosikonyhák, tárolók, pincék, stb. értékęsítésę:
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Budapest VIII.. József u. 4. (7.46 %)
Társasház 2013. március 7-i közgyűlésén 19,34 mz alapterületű mosókonyha értékesítésérol

1.

elvi döntést

hozott.

]

Budapest VIII.. Bauer S. u. 7. (16.72 %)
Társasház 2013. június f6-i közgyĹilésén f2,O3 m2 alapterületű mosókonyha éľtékesítéséľő
l

z.

elvi dcjntést hozott.

3.

Budapest VIII.. KáIvária tér 21. (6.63 %)
-|ársasház 2013. július
16-i közgyű|ésén
elvi döntést hozott.

4f m, alapterületű házmesteri lakás értékesítéséről

Közos tulajdonban lévő kisebb teľületek (kozös WC, világítóudvaľ stb.) értékesítése:

1.

Budapest VIII.. Bérkocsis u. 25lb. (B.18

7o)

Társasház 2013. februfu 21-i közgyĺĺléséll!2 mz alapterü|etű
értékesítéséről
dontött 50.000,- Ft véte|ár megfizetése rne||ett.
a|apítő okirat módosítása még nem kerĹilt aláírásra.

Közös

1.

Az

I.

erneleti közös

WC

adásvéte|i szerzodés és az

tu|ajdonban lévő tetőtér (tetőtéľ ľész)értékesítés:

BudapestYI[.. Szíiz ĺl'. 3, ('f4.f5

A

7o)

társasház 201,3. március 18 .i kozgyű|ésén 93,60

ęlvi döntést hozott.

m'

a|apteľü|etű tetőtéľ elidegenítéséľő|

Alapító okiratok módosítása. SZMSZ megalkotása. illetve módosítása

Az

alapítő okirat módosításáľa több okból kerülhet sor: kisebb kcjzös területek értékesítése(közös WC,
táľolók' pincék stb.), tetoteľek elidegenítése'a|betétek lrasználati módjának vá|tozása (lakás, nem lakás
célúhelyiségek), albetétek csatolása, illetve széĺvá|asztása stb.

A

módosított a|apító okiratokat, illetve a megkötésre keľült adásvételi szerződéseket a megbízási
szerződésĺinkben foglaltak betartásáva|, nregfe|elő egyeztetés, eI|enőľzés után, ügyvéd vé|eményezése
mellett a magántulajdonosok a|áíľását követően írjuk alá.

1.

f.

Budapest VIII.. Pľáter u. 19. (15.50 %)
társasház 201f, oktőber 10-i kozgyű|ésénhozzájáru|t a IV' számú táro|ő 4f,24 m, külön
35. számű albetétbe helyezésérőI. A módosított alapító okirat és adásvéte|i szeľződés 20|3.
április )f-án a|áírźtsra került.

A

Budapest VIII.. Bacsó B. u. 16. (3.49 %)

A

társasház 2009. március 04-i közgyűlésén dontött a tetőtér-rész e|adásárő| és f0. számű
Az a|apítő okirat módosítása és annak melléklete f073. ápri|is 09-én

a|betéthez csatolásáról.
a|áírásra került.

3.

Budapest VIII.. Pľáter u. 67. (10.26 %)

A

társasház 2070. május 26-i közgyťllésén arró| döntött, hogy a 3. számis a|betétből 1 db
Í7 mf a|apterĹiletű szobát, a 34. sz. a|betéthez csatolnak és a fszt-i közös WC-t külön
albetétbe, helyezik, amelyet 39, a|betétszámon hoznak létre. Az a|apító okirat módosítása és
annak mellék]ete 2013. május 0,7-én a|áírásra került.

A

szervezeti és míĺködési szabályzat-tervezeteket elolvasás, éľtelmezésután az érvényberr lévő
vonatkozó törvények, rendeletek figyelembevételével, illetve betartása mellett elfogadjuk, vagy
módosító javaslatokkal é1ünk.
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Az

érvényes és szabályos szervezeti és mtiködési szabályzatok megalkotása lehetőséget nyújt
közgyűlési haÍározatok írásban történő nleghozata|ához. Eń. a fajta megoldási lehetőséget a közos
képviselok egyre gyakrabban veszik igénybe. Ebben az évben 16 esetben írtak ki írásbeli szavazást
tülonböző tárgyban (SZMSZ módosítása, albetét megosztás, csatolás, banki hitelfelvétel, felújítás
stb.).

Eljártunk az önkormányzati tulajdon nevében társtulajdonosíhozzájárulások kiadása tárgyában is. A
hozzájárúást minden esetben az ügyfelek kérésére,velük való egyeztetés után, a kérelemhez csatolt
hiánytalan dokumentáciĺ5 birtokában adtuk ki. Amennyiben szükségesnek tartottuk rendkívüli
kozgyűlést kezdeményezttink, hogy a magántulajdonosi dontés figyelembe vételéveljáruljunk hozzá',
vagy éppen utasítsuk el a kérelmet'
Hozzájáru|tunk továbbá a közös kciltség hátralékok behajtása érdekébenjelzálogjog társasház javára
töľténő bejegyzéséhezaz onkormányzati je|zá|ogga| terhelt magántulajdonú albetétek esetében, az
tn ko rmányzatot me gi l l ető jelzá|o gtro got követő ranghely en.
Közgyű |ések kezdeményezése

2013. első félévében1 alkalommal kezdeményeztĹink kozgyiĺlés.összehívását az a|źhbi témában:
ÉpítésügyiIroda által, nem szabályos kérnényekre kiszabott bírság miatt.
Építésigazgatásihatározatok

A

Hatósági Ügyosztály ÉpítésügyiIrocia hatáskoľébe tartaző ĺigyeinek döntéséről

69

db

építésigazgatásihatározatottüldött meg ľészíinkre,ameĺyekrol tb|yamatos nyilvántartást vezetünk'

Vízóraszerelésęk

A

Kisfa|u Kft. a Józsefvárosi onkormányzat Képviselő{estületének dĺjntéseés megbízása alapján
1999 őta végzi az önkormányzati tulajdonú lakásokban és nem lakás célúhelyiségekben a

v

izfo gy asztás méľők fe lszere lteté sét é s szĹiks é g szeri nti cseréj ét.

A

Képviselő-testület af0|3. évi költségvetésľol szóló rendeletében vízmérő szerelésekre-cserékre és
azok lebonyolítását végzo Kisfalu Kft. díjazásáľa összesen l5.000 eFt-ot különített el, ebből 7,5 MFt
zźro|źsrakeriilt. Ez az összęg tarta|imazza a Képviselo{esti.ilet 5,7 ĺ2072,. (II. 16.) szźtmű hatátozatának
2.) pontjában megfogalmazott felkéréskö|tségeit is, amely szerint ,,ä Kisfalu Józsęfuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. a szociális lakbérľe| rendelkező 113 db lakásban szeľeltessen fe|vizőrźú,és
hite lesítesse azokat,,

A

.

zźro|ás miatt a beszerzési eljárás a szabaĺI feĺlrasználású 7,5 MFt.ra keľĺiltlebonyolításra. Az
eredményes eljárás a|apján az első félévben74 db nletlékvízméľőfęlszęrelésre történt megrendelés. A
záro|ás 2013. májusában feloldásľa kertilt. Az újabb. már közbeszerzési e|jáľźlslebonyolítźl,sćraaz e|ső
beszeľzésieljáľásban felhasznállrató keľet kiürĹilésę utár van lelretoség, mert ugyanaľraafe|adatrakét
éľvényesszeľződése lenne az onkoľmányzaÍnak, A kozbęszęľzési eljárás lebonyolításáľa a második
félévbenkerül sor.

Társasházakkal kapcsolatos peľes ügyek

Az

onkoľmányzat tulajdonosi érĺlekęinękhatékony képviselete sok esetben csak jogi úton

éľvényesíthető.A peres esetekrő| az a|ábbiakban adunk rovid tájékortatźĺst:

1. Budapest VIII.. Baľoss u. 124. s?ám ątPtti Tĺi.ľs.apház
Bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
Ugyszám: 74.P.53.47 l201'f
1,

Peľ tárgya: közgyiĺlési hatáľozat érvénytelensége
Felperes: Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat
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Alperes: Bp. VIII. kerület, Baross u.124. Táľsasház

A Társasház20|f.július 10. napján taftott közgyűlésén a magántu|ajdonosok tobbségi határozatukkal
úgy döntöttek a ,,Kcizos WC-k hasznáiata (a közos wc-k rongá|ásával, a szemét eltakarításával'
va|amint a fertőtlenítésévelkapcsolatos ko|tségek továbbterhe|ése a kcizĺĺsWC-ket lraszná|ókra)''
napirendi pont alatt, hogy ezen költséget a közcjs WC-t hasznáiőkra terhelik'

A fenti

határozat álláspontunk szerint sérti a táľsasházakrő1 sző\ő fOO3, évi CXXXIII. tv. 24. $ (1)
bekezdésében,illetve az a|apítő okirat IV. fejezet 5.) pontjában valamint a Szeľvezeti és Működési
Szabá|yzat 6.1. pondában foglaltakat, amelyek kimondják, hogy a közös tulajdonú ingatlanrészek
fenntartása a tulajdonosokat illetőségük méľtékeszeľint terheli. Az a|apítő okiľat II. ťejezete szeľint a
kcjzös WC-k a tulajdonosok osztatlan kozös tulaidonát képezik, így azok karbantartása, illetve
működőképességük biaosítása is a kozösség feladata és költsége. A közös WC-k kizárólagos
használata tár gy ában semmilyen külon megállapodás nincs.

A f0I3.

március 14-i tárgyaláson az alperes e|őkészíto iľatot csatolt. A Bíľóság kifejteĺe azon
álláspontját, hogy ahatźrozat nem alkalmas végrehajtásra, mert nem tartalmazzakinek mennyit kell
fizetnie. Uj közgyűlést javasolt. A peľ szĹinete|20|3. szeptember l3. napjáig.

2. Budapest VIII.. Scheibeľ S. u. 3. szám a|atti Táľsasház

Bíľóság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
Ugyszám: 8.P.54.469 l20If

Per tárgya: közgyűlés i határ ozat éľvénytelensé ge

Per értéke: 3.618.000'- Ft
Felperes: Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Alperes: Bp. VIII. kerület, Scheiber S. u' 3. Társasház

A Társasház 201f. oktobeľ 1. napján taľtott kozgyű|ésén hozott hattrozatok á|láspontunk szeľint séľtik
af003. évi CXXXIII' tv. (Tht.) 39. $-át.

A fenti

társasházban a 19. számú albetét az onkormányzat tulajdonában van és a helyiséget jelenleg^a
Socotex Kft. bérli. Aza|betét két szinten helyezkedik eI (pinceszinten1.44 m'és fcildszinten 105 m2),
cisszes alapterülete 349 m2. A béľ|oa pinceszintű helyiség-részt2OO5. augusztus óta nem tudta

a társasbáz tulajdonkózössége azt jogcím nélkül birtokba vetie. AZ
önkormányzati tulajdonťl albetét pinceszintű helyiségeinek megközelíthetosége az osztat|an kĺĺzös
területen keresztül történne, de a tulajdonkcĺzosségnem biztosída a bérlőnek az átjutást. A pince
kulcsa az onkormányzati Hźr:kezelő lľoda munkatáľsai źita| készitett (folf .jrinius 28') bérlernényellenőľzési j egyzőkÖnyv alapján Németh Andľás tu aj do nosnál van.
birtokba venni, mivel

I

A2. szám(lhatźrozat2.pontja

szerint ,,a pincerész nlegközelítésére nem jártllnak hozza a Bérkocsis ĺl.
3. sz. kozos területének használatdhoz. Kérik/kovetelik, hogy az Alapító okirat szerinti állapotot
állítsák vissza. A nevezett helyiséget a leĺillazás (mely a lakók beleegyezĺźsenélkĺilkészült)
elbontásával a József krt. 29' sz. hóz felől lehessen megkozelíteni, hisz a béľlő Socotex Kft-nek a

szerződése is eľre érvényes',.

Véleményünk szerint a közgyűlésen hozott f . számű határozat az onkormányzat, mint a kisebbségi
tulajdonos jogos érdekének lényeges sérelmévelis jár. A kifogásoltjegyzőkönyv Sem formailag, sem
tartalmilag nem felel meg a társasházakrólrsző\ő torvényben foglaltaknak. A2013. április 26-ántartott
tárgyaláson a bíróság kötelezett bennünket, hogy fejtsük ki a kisebbségi jogsérelmet' A tźngya|ást
e|halasztotta. Az e|őkészító irat a bírőságra berryújtásľa keľült' A f0|3. június 26-i tárgya|áson
csatoltuk abér|ó szerződését' és a leveleit aľľól, |rogy nem tudja használni a pincét. A bíróság tanúkat
idézęÍta kovetkezo tárgya|ásra.
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VIII.. Bľódv S. u. 9. szám alattĺTáľsasház
Bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
Qgyszám: 5.P.55.42Ll2oo8
P er tźr gy a: j ognyilatkozat pótlása
Felperes: Reticolo Epszer Kft
Alperes: Bp. VIII. keľület, Bródy S. u. 9. Társash:áz
3. Budapest

]

'l

A Reticolo Épszer Kft, mint felperes keresetet nyrijtott be a Bírósághoza tulajdonosokkal szemben
jognyilatkozatpőt|ásatárgyáhan' Af009, április 1'-i tárgyalás abirő akadályoztatása miatt nem lett
megtartva. Af009. április 27-i tárgya|tlson előadtuk, hogy a többségi tulajdonosi állásponthoz fogunk
csatlakozni. Egyeloľe a felperes a Kisfalu Kft-t jelölte meg Vl. rendű alpeľesként, elóadtuk, hogy az
onkormányzat a tulajdonos' akinek a megbízásábót a|áírt a KisÍalu Kft. A hivatkozott megbízási
szerzódést csatoltuk. A 2009. szeptember 23-i tárgyaláson ketten a felperesi oldal peľnyertessége
érdekében beavatkońak a perbe. A bíróság rneghallgafta a beavatkozókat és azI' rendú alpeľest.
A 2010. január I9-i tárgya|áson a Bíróság tájékoztalta t.elperest, hogy vonja perbe az cĺsszes
tulajdonostársat. További meghallgatások történtek' A 201,0. június 3-i tárgya|áson felpeľes és a
beavatkozó kérte a perfeljegyzést az ingatlanra. Néhány alpeľes idézése nem volt szabá|yszertĺ, erre
tekintettel a Bíróság a tárgyalást elhalasztotta. A Bíľóság a perfeljegyzést elrendelte:
Az egyik alperes elhunyt, a peľ félbeszakadt a jogutód perbelépéséig.A Bíľóság megállapította, hogy
néhai Csermely Zsuzsanna V. rendű alpeľes jogutódja oľosz PéteľGergely
Af013, január f9-i tárgya|áson felperes két alperes vonatkozásában elállt a peľtól, az o jogutódaik
még nem nyilatkoztak. A f0I3, máľcius L9-í t'árgya|áson az alperesi Társasház beadványt terjesztett
elő, amelyben arra hivatkozott, hogy nem töftént teljesítés,de ha a Bíľóság mégis úgy íté|né,hogy
igen, akkor feltűnő értékaránytalanságra hivatkoznának.
VI[.. Bródy S. u. 46. szám alatti Táľsąsház
Bíróság: Pesti Kozponti Kerületi Bíróság
ĺJ gy szám: I7 .P .5f .684 l 2012
Per tárgya: jognyilatkozat pótlása
Felperes: Bocsák Gábor és tsa
Alperes: Bp. VIII. keľület, Bródy S. u. 46. Táľsasház és tsai
4. Budapest

Társasház egyik tulajdonostá rsa a fíJL!. március 23=ii kszgyulési határozat érvénytelenségének
megá|Iapítása iránt te1jesztett e|ő keľesetet' tekintettel arra, hogy az érvénytelenalapító okiľati

A

ľendelkezésenalapszik és diszkriminatív az úz|ethę|yiségekkelrendelkező tulajdonostáľsak
vonatkozásában. Az Önkormányzat alperesi oldalon, tulajdonostáľsként érintett a perben.
A2072. december 7-itángya|ás bíľói akadá|yoztatás miatt elmaradt' Az}L3,jlilius 9-i tárgyaláson a

bíróság megállapította, hogy négy alpeľestol az idézés,.ismeretien'' jelzéssel érkezett vissza, Ezért
felhívta a felperest, hogy a négy személy lakcímétjelentse he.
5. Budapest VIII.. DĺríszęqiS' u' 44lA. száľILę.laĹti Ti-iľs.äsháą
Bíróság: Pesti Központi Keľtileti Bíróság
Ugyszám: 1'3.P .50.132lf0L3'
Peľ táľgya;Közös költség taľtozás
Pľ értéke: 617 .852,. Ft
Felperes: Diószegi S. u. 44lA. Társasház
Alperes: Budapest Józsefváľosi onkormányzat

A

Társasház e|őször a Kisfalu Kft ellen aclott bę fizetési meghagyást 617.852,- Ft közcis
tartozásra. A peľréalakult eljárásban a bíľóság elutasította a felperes keľesetét, mivel nem a
Kft, hanem az onkormányzat a tulajdonos. Ezt követoen a társasház az onkormtĺnyzat ellen
keresetet' A f013, április 19-én tartott tárgyaláson a bíróság - tuegegyezés reményébęnkérelméremegállapította a per szünetęlését' A per 2013. október 19.ig szĺinetel'

költség

Kisfalu
indított

a felek
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6. Budapest VIII.. Kőfaragó u. 8. szám alátti Táľsasház
Bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
U gy szám: 37,G.30f7 7 0 l f01,L.
P er tár gy a: közgy ű és i hatát o zat érvénytel e ns é gén e k m e gá
Per éľtéke:214.010,- Ft
Felperes: Budapest Józsefváľosi onkormányzat
Alperes: Bp' VIII. kertilęt, Kőfaragó u. 8. Társasház
I

|

lap ítása

Az önkormányzati tulajdonos álláspontja szerint kozos költség trilfizetése van f74.010,- Ft cisszegben,
emiatt afizetési meghagyásos eljáľást is kezdeményezeĹt a társasház ellen.

Ellentmondás miatt az e|járás perré alakul.
november f3-i tárgya|ásra alperes idézésenem volt szabźiyszeríi, tárgya|ást így nem lehetett
tartani. A f0I2. januáľ f1-i tárgyalásgn alperes nem jelent meg' a Bíľóság bírósági meghagyást
bocsátott ki, mely jogerős. Végrehajtási eljáľás indult. Az ugy iratait Pusztai Lász|o onál|ó bíľósági
végrehajtó felé továbbította a Bíróság. Az első költségľész megfizetése kapcsán érkezett felhívás, s
befizetés megtoľtént bevételi bizonylat megérkezett.

A f017.

7. Budapest VIII.. Mátvás téľ13. szám alatti Táľsasház
Bíróság: Pesti Kozponti Kerületi Bíróság
U gy szám: 13.P,53.gffl 2077.

Peľ tárgya és értéke:közgyűlési határozat éľvénytelenségénekmegállapítása
Felperes: Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Alperes: Bp. VIII. kerület' Mátyás tér 13. Társasház

A

Társasház 20II. május 26-i kozgyťlléséna magálrtulajdonosok 412011.05.26' szźnnű - koľábbi
idopontban meghozott és a jelen közgyűléselr visszavont.2010.jťl|ius 8-i hatáľozat szövegével egyező
szövegű _ határozattal kimondták, |iogy az onkoľnrányzat tu|ajdonában lévo 34-es számű albetéthez
tartozó kérnényfűtéskoľszerűsítésérdekébenvaló felújításának biztosítását (etkészült kéményjáraÍ'
béléscsĺĺvezése,
illetve a kéményfej hosszabbítása kaloda építésével),és a felmerült koltségeknek a
me gfi zetéséta közgy űlés e lutas ítj a.

A

közos tulajdonú ľészekben elhelyezkedő kéményrészeket,jelen esetben a kémélryfejet éľirrtia
- alapító okiľat 2' otda|), a IV./ pont
szeľint pedig az ezekkel kapcsolatos költségek a tu|ajdonostársakat il|etőségĺik méľtékeszerint
terhelik. Továbbá a határozat sérti a Tht. 24. $ (1) bekezdésében foglaltakat is, amely szintén
kimondja' hogy a közös tulajdonú ingatlanľészek fenntaľtása a tulajdonosokat illetőségük méľtéke
szeľint teľheli. Ugyanígy ľendelkezik a Tźłrsasház Szeľvezeti és Működési Szabá|yzaÍának 6,) pontja
határozat (amely az a|apítő okirat szęrint is kozös tulajdonban van

is.

A2012. január 27-i tárgya|áson alperes el|enkérelmet csatolt, erre történő vá|aszra határidőt kéftünk.

Felmeľült az akérdés,hogy a kémény béle|ésszĹikségszerű velejárója volt-e a kéményfejhosszabbítás
és,a kalo.da építés.Bíróság felhívott bennünket, hogy ennek tisztázása végett kérjünk szakvéleményt a

FoKETUSZ- Kft-től.
Becsatoltuk bírósági fellrívásľa a

porÉľÜSZKft.

vé|elnényt' az e|végzett munkáľa iľányuló

megrendelést, a számlát és az építésiengedélyezéssel kapcsolatos ľendelkezésre álló dokumentációt. A
2012. áprĹ|is 25-i táľgyaláson az alperes hosszú előkészítő iľatot nyújtott be, amelyben vitatta a
keľesetet. Előkészítő iratot ktildtĹink (arnelyben a szakértőlröz is intéztünk kéľdést),amelyľe alperes
reagá|t. A f0I2. augusztus 31-i tárgya|áson a Bíróság felhívta a felperest, hogy rójon le 100.000,- Ft
szakéľtői díjelőleget, ezt követően fogja kirende|ni az ügyben aszakértot.
A szakértői díjelőleg átutalása megtöÍént.
Af0I2. október 31'-i tárgya|áson ellrangzottak a|apján és kérésľea Bíľóság megkereste a r.orÉľÜsz

a kibélelt kéményhaszná|atźlhoz szükséges porÉľÜszKft
nyilatkozathoz szi.ikséges volt-e a kémény magasítás.
A2013.január II-itárgya|áson a Bíľóság ismertette a r.orÉrÜSz Kft levelét, ami ismét félľeéľthető,
ezért kértük tanúként meghallgatni a rorÉrÜSz Kft vezetójét. A2013' máľcjus f|-itárgya|áson a
Bíróság meghallgatta Voľös Zsoltot a porÉrÜSz Kft-tőI. O elmondta, ané|kül nern adták volna ki a
szakvéIeményt,ha a magasítást nem csinálják meg. Az a|peresi képviselő azonban azt kifogásolta, a
Kft-t, hogy nyilatkozzon, hogy
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r.orÉrÜsz Kft

figyelmeztetésben nem Szerepelt a lnagasítási kĺjtelezettség.Kéľte, h-ogy u Bíróság
szetezze be az erre vonatkozó porÉľÜszKft iratokat. A bíróság fethívta a rorÉrÜSz Kft -t,
kiilĺije meg a 458412006' és 458512006. iratokat. Ezen kívül hivatalból beszerzi az e|óző hasonló
társasházi per iratait.
A2;013. május 29-itfugya|áSon aZ alperes előkészíto iratot adott be' Ebben kérte, nyilatkozzunk' hogy
a kémény, tartalék kéményvolt-e, illetve használták-e korábban.

8. Budapest VIII.. Nap u.31. szám alat!! Táľsasház
Bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
Per tárgya: közgyűlési határozat éľvénytelenségénekmegállapítása
Felperes: Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Alperes: Nap u. 3].. Társasház.

A

társasház 201'3. május L3-án kozgyrĺlésttaftott. A közgyűlésre azonban sem az onkormányzatnak,
Kisfalu Kft.nek nem kíildött meghívót (ez sajnálatosan bevett gyakorlat atársasház esetében),

Sem a

így az tnkormányzat képviselője nem tudta kifejteni az álláspontját

a vízdij megállapításával

kapcsolatosan.

201'3, június 24-i keresetiinkben aÍra hivatkozással kértük a kozgyűlési hatźtrozatok
érvénytelenségénekmegállapítását, lrogy attrsashtlzjogséľtően járt e|, amikoľ az tnkormányzatnak,

A

mint tulajdonostársnak nem kiildott meghívót.
9. Budapest VIII.. Rákóczi

út 57. Táľsasház

Bíróság: Pesti Központi Kerĺileti Bíróság
Per tárgya: Károkozás miatti javítási igény
Per éľtéke:41f.479,- Ft'
Felperes: Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Alperes: Rákóczi u. 57. Táľsasház

A

társasházban 2004. évben gázszivárgás tortént, ekkor gázvezeték felűjításľa keľült sor. Később

deľti|t ki' hogy az onkormányzat tu|ajdonában levő floldszinti iizlethelyiség gázvezetéke, és az aIatÍa

levo pincében húzódó fővezeték között

a felújításkapcsán megszakították a felszálló vezetéket, de

nem áIlították helyľe. Ez a fe|űjításhoz képest jóval később derťllt ki, mivel a helyiség sokáig nęm volt
béľbeadva.
A bíróságtól keresetben kértük, hogy elsodlegesen köte|ezze a táľsasliázat a ' gázszolgáltatás

biztosítására, másodlagosan _ ha nem végezteti el a munkát - a munka ttĺréséreés a felmerülő
költségek megfizetéséľe.A keresetre a bíľóság hiánypótló végzéstadott ki. A hiánypótlásra
keľesetpontosítást teľjesztettünk elo' A keľesetpontosításon azonban az igyszám tévesen lett írva.
Emiatt a bíróság a keresetet - mivel a hiánypótlást nem kapta meg _ idézéskibocsátás nélkül
elutasította. Az elutasító végzéstmcgfellebbezttik. A másodfokú biróság a fellebbezésünknek helyt
adott, és az elsőfokú bíľóságot új eijárásra utasította. Az, űj e|jfuásban pontosított kereseti kérelmet
terjesztettünk eIő.
10. Budapest

VIII.. Stáhlv u. 2/a. sz4ľn alatti ľĺłrsasház

Bíróság: Fővárosi Bíróság
Ügyszám: zI.P.f1 .931' lf010.
Per tárgya és értéke: 7.f80'980,- Ft és járulékai, díjtaĺtozás
Felperes: Stáhly u. fl a. Társasház
Alpeľes: Budapest Józsefvárosi tnkormányzat

Társasház fizetési meghagyást nyrijtott be kozĺjs kcĺltséghátľalék címén.A fizetési meghagyás
a|apja nem közös költség tartozás, hanem az 1 . szźtmű albetét béľlőjének, a Szinház és Filmmiĺvészeti
Egyetem fűtésdíj megfizetésénekelmaradása' A 18911998' (XI. 23.) Koĺmányrendelet értelmében a
bérleménykéntlrasznosított helyiségek ftltési díjćúa béľlŐ koteles megfizetni, a tulajdonosnak csupán
mögöttes felelossége van. A Társasházrrak a ftitésd[i taľtczás behajtását a béľlőn kell megkísérelni.

A
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Tudomásunk szeľint a bérlo megfelelő elszámolás biftokában hajlandó lenne fizetni. Több egyeztetés
volt már.
A Pesti K<izponti Kerü|eti Bíróság az ugyet átÍ.eÍte a Fővár.osi Bíľósághoz. A fI|l. április 12-i
tárgyaláson a felperes leszállította a keresętet 1.17I.996,- Ft-ra, mert a bérlő fizetett hźtra|ékábő|.
Előkészítő iratot adtunk be és peľbe hívtuk a bér|őt.
Felperesnek 30 napon beltil csatolni ketlett az a|apító okiratot és az SZMSZ-t, a foo7-f009. kozötti
közgyűlési határozatokat és a tartozźls összegszerűségéľe vonatkozó számítást.
A 201,7. szeptember I5-i tárgyalás a bíró akadá|yoztatása miatt elmaradt. A 2012. Szeptember 18-i
táľgyaláson a Bíróság kötelezte a felperest csatoljon a f0O7-fOO8. és 2008-2009' fűtéSi idényekľe
vonatkozóan olyan közgyűlési határozatot, ame|yben eIfogadták a fűtési idény elszánolását.
A felperes a2013.január I7-ibeadványában felemelte a követelését, indokként előadta, hogy rnásként
számolta a fíitésidíjat. A f0L3. januáir 3I-i tárgyalás a bíró betegsége miatt elmaradt, új tárgyalás:
2073. május 2-án vo|t, ahol a bíróság nreghallgatta Pünkösdi Lász|ő főmérnoköt, aki ismertetÍe az
elszámolás eddig kialakult gyakoľ|atźú..Ezt kĺjvetően a bíróság a tźrgya|ást elha|asztotta. Felhívta a
felpeľes t, ny i|atkozzon' kéri-e szakértő k ľen de és ét.
i

Kovetkezo tźrgy a|ás: f013' szeptembeľ l 7' l

|

l .3 0.

l1. Budapest VIII.. Szentkĺľálvi u. 13. számri Táľsasház
Bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság
Ugyszám:
P er tár gy a: kozgyűl é s i határ o zat érv ényte l e nsé gé n e k m e gál
Felpeľes: Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat
Alperes: Bp. VIII. kerĺ.ilet, Szentkirályi u. 13. Táľsasház

l

ap

ítása

A

Táľsasház 2013. fębruár 27-én tartott kozgytĺ|ésélra magántulajdonosok a 4, számű határozatban
tobbségi dcjntéssel (lgy határoztak, hogy f013. március 1-tol a nem lakás célúhelyiségek tulajdonosai
közu| az ügyvédi iroda, a kozmetika és a hangszerbolt tulajdonosa 1.,3'-es, a Kĺinyvviz sgá|ő Kamara fes szoľzóva| fizeti meg a közos költséget. Az onkormányzat ttllajdonában levo helyíségaz a|agsorban
van, 105 m2 alapterĺiletű, ebben egy hallgszerbolt mĹĺködik.
A közgyűléshatározata álláspontunk szerint egyrészt sélti a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. $ (i) és (z) bekezdésében foglaltakat. E rendelkezésekszerint a
kĺjzos kciltség a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk alapján teľheli. A kozös költség tulajdoni
hányadtól eltérő megfizetése esetén az érintett költség nemeket és aszámítéts módját a szervezeti és
működési szabá|yzatbarr kel| meghatározlri. A kozgyű|és határozata séľtia szervezeti és mĹiködési
szabá|yzat 3. pont c. alpondában foglaltakat is, hiszen aszorzónak a kozös tulajdonra jutó nagyobb
terhelés esetén van helye. A szorzó megá||apításźlhoz a nagyobb terhelés tényét,ezen tű| a szorző
alapjául szo|gá|ő többlet kiadást számítással meg kell határozni.
A szorzó a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmévelis jár, hiszen az onkoľmá nyzat, valamint a
más helyiségek tulajdonosai megfelelő alap né|kü| kötelesek több közos költséget ťĺzetni.Keresetet
íľtunk.
Az első táľgyaláson a bíľóság kotelezte az alpeľest, nyilatkozzon, mi volt az a nagyobb teľlrelés,amely
az 1,3-as szorző a|ka|mazását indokolttá tette.
A következő tárgya|ts: 2013. szeptenber 26. 13. l 5 óra
12. Budapest VIII.. Telekĺ téľ4. szám alatti Táľsasház
Bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság

Ugyszám:
Per tfugya és értéke:közös költsé g tartozás, 1,f76.19O,- Ft
Felperes: Teleki tér 4'Társasház
Alperes: Kisfalu Kft

és járulékai

A

Társasház közös költség tartozásra tekintettel fizetési meghagyás kibocsátását kérte. Az ügyben
- aZ onkormányzat he|yeÍt - a Kisfalu Kft-t jelólte meg. Ellentmondást írtunk' Az
eljárő közjegyzó fe|hivta a felperest a tények és bizonyítékokbejelentésére, va|amint a peľes illeték
kcjtelezettként
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lerovására. A felperes ezt elmulasztoÍla, ezért a bíľóság a peľt megszüntette. Az elutasítás jogerősítése
megérkezett

Az Onkormánvzatot terhelő pénzĺigvikötelezettséeek aktua|izálása:

A

vegyes tulajdonú társasházak felé fizetendő kozos költség és egyéb fizetési kötelezettségeket
Társaságunk kiszámolja, majd a fizetési kötelezettségeket és a ténylegesen átutalt összegeket a közös
képviselő által megküldött folyószám|źk a|ap,ián egyeztetve megküldi a Polgármesteľi Hivatal
Pénzngyi IJgyosztá|yának minden hónap 8. napjáig. Az átadott adatállomány ..teljes, utalásľa
formátumb an tarta|mazza a ťlzetęndő tételeket, a Pénzugyi Ügyosztálynak a
elokészített
''á,nítógép"s
sztikséges j óváhagyásokat követően indítj a a banki átutalásokat
A kotelezettségek beá||ítása a 1ársasházak közos képviseloi, |ntéző Bizottságai által megküldött,

hiteIesített ktizgyűlési jegyzőkönyvekből történik, az értékesítésiadatokat pedig Társaságunk
Irodája által megküldött adásvéte|i szerzódésekből, illetve bekéľttulajdoni
Bérleményéľtékesítési
lapokból rögzítj ük rendszerünkben.
Az átuta|ásľa kerülo közös költség osszege je|entős mértékbęnvisszafogható a tulajdonosi érdekek
a
szem előtt tartásáva|, a kozos koltség egyenlegek alakulásának folyamatÓs figyelemmel kísérésével,
tátsasházak elszámolásainak és érdekeinek megfelelő dontésęk támogatásával. Emellett a vízőta
beszereléssel, a |ejfut hitelességű me||ékméľők'hite|esítésével,a meglévő vízőrák miatti kozös
koltségcsökkentéssel e|ért megtakarítás osszege is jelentos. A vízorás - vízóra nélküli albetétek
nyilvántartását a Fővárosi Vízművek Zrt. źita| _ igénytink esetén - megktildött vizóra információk
alapján vezedük, és annak figyelembevételévęlszámoljuk ki a kötelezettségeket. A folyószámlák
vizsgá|ata soľán jelentos osszegű onkormálryzatitĺrlfizetés (pld.: Práter u' |4' orczy ÍlÍf9,To|nai L. u.
42.), i|letve tartozás (pld. Diószegi S. u. 44la,, Teleki tér 5.) kertil rendezésre. A kozös költség
túlfizetések, iIletve taľtozások keletkezésénekokai: a közgyĺĺlési jegyzőkönyvek hiánya, a ľendezet|en
tulajdonviszonyok, a mellékméľoka Főváľosi VízmĺĺvekZrt' nyilvántaľtásból való törlése (díjtaľtozás,
lejárt hitelesség).

Az

albetétek (lakások' nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek) adásvételi szerződéseiben minden
esetben feltĺintetésre keľül a vevő közös költség és egyéb fizetési kötelezettsége, valamint annak kezdő
időpontja, igy a vevő nem tudja visszautasítani azt a tájékoťtaÍás elmaľadására hivatkozva. Ennek
hiánya korábbi években sok pľoblémát okozott a fizetési kötelezettségek teljesítésében,mert a
tájékoztatás elmaradására hivatkozva a vevő vissza akarta utasítani atöbb|etfizętési kötelezettségeket.

A

Képviselo-testület által elfogadott kozös költség, illetve felújítási alap keret 2000. évben 548M Ftró1 (stagnálás' majd kis mértékrĺcsökkerrés után) 2003. évben 519M Ft osszegűre, majd 2008. évben
670M Ft kozös költség és 43M Ft felújításikciltség, tehát 712M Ft keretösszegre emelkedett. 2013.
évben 6f0M Ft közös koltség keľet. és további 70M Ft összegrÍ felújításikęret van elkĺilönítve az
A Polgáľnrestęľi Hivatal Pénziigyi TJgyosztźiyának kérésérefOO6,
onkormányzat kĺĺltségvetésében.
évben külön nyilvántartásba vettĹik a táľsasházak f.elé tör1éno felťljítási célúkifizetéseinket, és a
fizetési kcitelezettségeket, azóta (külön telújíĺásikeľet teĺhĺire)egyedileg, havonta nyilvántartjuk.

48

Köziis kö|tség és.fe|újításialap keretek
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A közos

költség, illetve a felújításikeľet, illetve annak felhasználási csökkenésének oka az albetétek
eladási számának növekedése) az egyre kevesebb számű onkormányzati tulajdon utáni alacsonyabb
osszegű ťlzetésl kötelezettségekte|jesítése.2000. évben még tobb, mint 880 db társasház részérekellett
teljesíteni a kcjzös költséget, míg f01f. év végénmár 82B db vegyes tulajdonú társasházat tartottunk
nyilván.
A közös költség, illetve a felújításialap keľeteinek felhaszná|ása (f000-2013' időszak fé|évesadatai
a|apján az éves keretösszeghez viszonyítva, a havi teljesítéseket figyelembevételével)]áthatóan
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te biztosít a kötelezettsések
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t
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Kiiztis kti|tség keretek kihasználtsága Yo-ban
2000 és 2013 évek ktizŕitt fé|évesadatok a|apján
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Af0|3. év első félévébenaz évęs keľet f,rgyelęmbevételével, a társasházakrészéľe 30lM Ft
költsés és 28.6 M Ft felúiítási kcĺltséekerülť átutalásľa.

Pénzügyi

keret

kozös

20t.3. I. félév

átuta|ásaĺ
3Q't .962.3f9,- Ft

Felúiításial
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A

társasházak felé a felújítási célúkifizetéseink kismértékűnövekedést mutatnak, amely költségek a

tźr sashźzak leľomlott műszaki ál lapotának felúj ítására szo l gál nak.

A

költségek mértékétbefolyásoló tényezők a közijzemi dijak, az épületek rossz műszaki
kĺiltségtartozások.
f0|3. első felévéberl f db táľsaslráz esetében keľi'ilt a kozös költség utalás (visszavorlásig)
felfiiggesztésľe. Ezen társashtzakban a Megállapodás ellenéľesem teljesítjtik a hiteltörlesztési
kotelezettségtiket, meľt a Gazdá|kodási Ügyosaály felhívása alapján leál|ítottuk az onkormányzati
tulajdon után teljesítendő kozos költségek túutalásźú.Havi jelentésünk alapján aPénzugyilJgyoszttily
átkonyv e l i azt a p á|y ázati hite ltörl e s zt és jav ár a.
A hatályos Megbízási Szeľződésünknek megfelelően folytatjuk a pá|yázati hitelek önkoľmányzati
tulajdonosra jutó részénekpénzforgalom nélktili rendezéséhez szükséges Megállapodások elkészítését,
melyekről havonta készítünk jelentést a Polgármesteri Hivatal PénzugyilJgyosnźiyarészére. Az első
felévben 5 db megállapodás volt érvényben.Ezen házak esetében írásos tájékoztatásunk a|apján a
Pénnjgyi Ügyosĺály átkönyveli a hiteltorlesztés javára. Ezen
tranzakciók is
',átkönyvelési''
cs<jkkentik azonban a felújítási keret összegét fiiggetlenül attól, hogy nem történik tényleges
pénzmozgźs.

közös

állapota, a kifizetetlen számlák mennyisége és a tulajdonosi közös

Vannak azonban további, rendezetlen tulajdonjogú ingatlanok, amelyek még a kijvętkező időszakban
válmak megoldásra, rendezésük komplex együttműködést igényel a Polgármesteri Hivatal és az egyéb
egységek részéro|(pl.: Budapest VIII. kertilet, Szentkiľályi u. 11., Rákóczi tft63., Delej u. 34.).
Emel1ett pľobléma adódik esetenként a fíĺtésdíj
megfizetéséből, mivel a bérleménykénthasznosított
lakások és helyiségek esetében a frĺtésdíjata tényleges haszná|őnak,tehát a bérlőnek kell rnegfizetnie.

álláspont szerint a tulajdonosnak heýállási kĺjtelezettségevolt _ ez azonban csak
mögöttes _ amely abban az esetben lép érvénybe,Ílaaközös képviselo minden lehetséges eszkozze|
megkíséreltebeszedni a hátralékot a bérlőtől. A joggyakorlat nem támasztja a|á ezt az á||áspontot, s a
bérlő á|ta| felhalmozott fiĺtésdíjtartozźs esetén a bíróság a tulajdonosra httrítja a ťlzetési

Az eddigi jogi

kötelezettséget.
távftĺtéses lakásokkal és helyiségekkel, atávhődíj megfizetését a2005, évi XVIII. (zllf'január 1'
napjátő| hatályos módosításokkal) torvény szabźiyozza. amely a|apján ,,.'a tővhő-szolgáltatasi díj a
bérĺővag,ł a használó által történő megfizetéséérta tulajdonos egłszerű (sortartó) kezeskéntfelel...,,
Az tlj jogszabźiy a|apján az önkoľmányzati bérl'ő esetében van esély ana, hogy a Főtáv Zrt. nem
terheli azonna| a tulajdonosra a ťlzetési köte|ezettséget.

A

A vizőrával

A

felszerelt bérleményeknéla víz- és csatornadíjak megfizetése a fogyasztó kötelezettsége.
nem teljesítések esetében a Díjbeszedő Holding Zrt. mego|dási lehętőségként a társashźn

szám|áĄárő| emeli le a hátľalék összegét' valamint az onkormányzatta|- mint tulajdonossal _ szemben
ťlzetésimeghagyást bocsát ki. A többhónapos viz-, csatornadíj tartozás esetében felmondja a

D íj me go szt t.si szer zo dét.

A

vizőrás és vízőra nélkĺ'iliťlzetésikötelęzettségek közötti

különbĺjzet továbbra

is

folyamatos

A teljes fizetési kotelezettségeknek mintegy 25-35 %-át adja a víz-, és csatornadíj.
A díjak és a vízfogyasztás emelkedése miatt nęm,ritka a 400,- Ft/m' - 700,- Ft/m,, illetve az ert
meghaladó mértékűvíz-, csatornadijak (pl. Budapest VIII., Kőris u. |f., Lujza u. |/c, Lujza u. 38.
növekedést mutat.

szźtm a|atti társ

as h

ázak).

Aházak leromlott vizhá|ózata miatt több esetben regisztrá|tak a közös képviselők vízelfolyást, amely
további fizetési kötelezettséget jelent a tulajdonosoknak. A fizetési kötelezettségek raciona|izálása
érdekébęnaz e|mtit évben is folytatódoÍt a vízőra szerelési tevékenységünk, valamint a Fővárosi
Vízművek Zrt źita| köz<ilt, leját hitelességű mellékmérők cseréje. Az e|végzett gazdaságossági
számítások a|apján a szereléssel elért megtakarítások ľövid időn belül megtérülnek, jelentősen
c

s

ökkentve ezzel a tovább i

fi

zetési kötelezettsé seket.
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PÉľzÜcylĺĺvÍzloľpI,łołľroRÉľB
ľanrozó rpvÉrnľysÉcpIľx
f0ĺ.3. I. rÉlÉvI
FELADATELlÁrÁs.ł

A Pénztigyi Divízió egységei:

-

Gazdasági és Pénzĺigyi Iroda

Számviteli és Hazelszámolási Iľoda
DíjbeszedésiIroda
HátralékkezelésiIroda

G.łzoĺ.sÁclÉsPÉľztjcYIIRoDA
Az Iroda legfontosabb feladata

a Táľsaság likviditásának követése, napi szinhĺ kimutatások készítésea
Társaság pénzijgyi he|yzetérő|, a banki lekötésekľől, a bevételek és a kiadások alakulásáról' mely
feladatok elvégzése fontos része a Társaság pénzforgalmi felügyeleti folyamatának, ugyanúgy, mint a
Társaság pénzforgalmának felt'igyelete, a pénzgazđá|kodás,illetve a szabá|yszeru pénzkezelés, illetve
annak biztosítása, aktua|izźL|ása, és betartatása, ahatźiyos szabá|yzatok alapján.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzatáva| kötött Megbízási Szerződés minden
évben kiegészítésreés akfia|izźL|źLsrakertil, 20l3-ben először március l-től, majd az ,ijabb
kiegészítésekkela Ytrosgazdálkodási és Pénzĺj,gyi Bizottság a 86Ilf0I3. (VIII.Ż9.) számil
határozatábaĺhag5Ąa jőváaf0I3. augusztus 1-től hatáýba lépett módosított szerződést.
Területiink végzi a Kisfalu Kft. teljes megbízási díjának kiszźtm|ázásźú.

A Kisfalu Kft.

tevékenységeután a Társaság bevételétbiztosító, Iľodánk által kibocsátott szám|ák
pénzngyi teljesítésénekés beérkezésénekelIenőrzése, és az e|számoláshoz kapcsolódó pénz;jgyi
analitikák elkészítése,továbbá az Önkormányzat Pénzugyi ĺJgyosztá|yétval történő ľendszeres
egyezetések elvégzése eryik fontos feladatunk. Az Önkormányzat és Társaságunk köz hatályban lévő
Megbízási Szerződés a|apján az onkoľmányzatnevében eljáľva több teľületen is Táľsaságunk állítja ki
a szükséges szźtm|źtkat,mely tevékenység, illetve annak nyi|vántartása az Iroda fontos és nagy
odafigyelést igénylő feladatai közé tartozik.

Az onkormányzat

nevében megkötött szerződések nyi|vántartása és ellenőrzése további feladatunk.
Kotelezettség vállalási analitikát is vezetĺink. Havi rendszerességgel adatot szo|gá|tatlnk az
onkormányzat nevébenkötött szerződésekről, továbbá etőkészítésük és ellenőrzéstik soľán _ a taľtalmi
és formai áttekintés mellett _ megvizsgáljuk, hogy a szerződés megfelel-e a hatályos jogszabályoknak,
helyi rendeleteknek, kozbeszerzési előírásoknak, van-e ľá megfelelő pénziigyi fedezet, van-e
megfelelőjogosultságunkaszerződések elkészítésére,hogyan alakul aza|áirásijogosultság, stb.

A

szerzódések megkötése előtt cégvizsgtilatot tartunk, hogy NAV által kezdeményezett adőszźtm
felfiiggesztés, valamint felszámolási e|járźs, felmerült kovetelés és tartozás nincs-e folyamatban a
vizsgźit Trársaság vonatkozásában. Ennek rendszeres vizsgźiatára az Opten program nyilvántaľtása ad
lehetőséget. A progľam haszná|atához a rendszeľes adatfel<jltést is kodánk végzi. A szeľződés
nyilvántaltáshoz szorosan kapcsolódik a szállítói számlák teljes körű kezelése. A szállítói szám|ák

kiegyenlítésétmegelőzően szerződés nyilvántartásunkban töľténő ellenőrzésüket követően,
szabá|yozott szakmai és pénzügyi teljesítésigazolásuk után keľülnek kiegyenlítésre' A szám|ák
jogosságát, mega|apozottságtt többlépcsős ellenőrzésen keresztül vizsgáljuk, a számviteli
szabźiyzatunkban rogzített módon tĺjrténikazok kollaudźůása, uta|ványozása.

Irodánk tevékenységikörébe taľtozik még a banki könyvelés, továbbá a sajźúnevünkön megnyitott
bankszám|ákon keri'ilnek jóváírásra a lakbérek és kapcsolódó díjak, a helyiségbérek és kapcsolódó
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díjak, a lakás-, és helyiségértékesítés
bevételei, mely bevételek elszámolása a táľgyhónapot kovető
hónap |f . napjáigtöľténik az tnkormányzat fe|é.
Az onkormźnyzatnak minden - önkormányzati forga|mat keze|ő _ szám|źnkra teljes rtiátása van, a
konyvelés és a feladás ellenőrzése érdekében.

(IX.22.) számú Polgármesteri-Iegzői együttes utasíťás a kötelezettségvállalással,
uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítésselés szakmai teljesítésgazolással kapcsolatos eljárási
rendjének életbe lépéséveljelentős többletterhet rótt Irodánkra, mely ki'ilönösen a szźlm|ázás és az

A 4lf\II.

onkormányzati bevételeket fogadó bankszámla mozgatások terén jelentkezik. Téves átutalás,
visszautalási igény esetén megigényeljük a pénzfoga|mi mozgást, csatolva az igény jogosságát, ezt
követően - utalvány rendelet alapján _ kerülhet sor az átutalások kezdeményezésére.

A bevételek mellett önkormányzati kiadásokat

is kezelünk, az ingat|anok kezelésével,üzemeltetésével
összefiiggő költségek kiegyenlítése érdekébenhavonta kétszer ellátmányt biztosít az onkormányzat a
kiadások fedezetére. Az e||źtmány e|számo|źlsa a tárgyhónapot követő hónap |f. napjáig töľténik,
analitika és főkönyvi feladás elkészítésével.

A

pénzügyi terĺilet irányítja az önkormányzati

feladások, elszámolások ügymenetét, mind a

rendszeres, havi, mind pedig a negyedéves, éves, vagy eseti beszámolók vonatkozásźlban.
koordinálása mellett ellenőrizztik a többi teľület munkáját' pénzűgyi folyamatait is.

A feladások

Fontos feladatainkhoz tartoz1k az intézményi és önkormányzati tulajdonú épiiletek felújításárą
karbantartására,beruházására fordítható költségvetési keľet vezetése, intézkedés a kiadások keretszint
a|atti tartásálra, illetve a bevételi e|őirányzatok teljesítéseérdekében előlegek, ellátmányok igénylése,
elszámolása. A pénzugyi teriilet munkája szorosan kapcsolódik minden más terĹilethez, a minden
napos' szoros együttműködés elengedhetetlen feladataink problémamentes ellátásához.
Részt veszünk az előteľjesztések készítésében,szakmai véleményezésébenés pénztigyi igazo|ásában.
A tertilet feladatai kozé tartozik még a Társaság bevallásaihoz kapcsolódó folyószámlák,

számlaösszesítok és egyéb dokumentumok előkészítése,ellenőrzése, adók-jáľulékok átutalása,
utalások nyomon követése. Vevő és szźů|itőifolyószámlák folyamatos figyelemmel kisérése,
intézkedésa kintlévőségek beszedése iránt, behajthatatlan követelések ügyintézése,jogi
kapcsolattartás.

Inooe
DÍĺľBszBoÉsr
A Díjbeszedési Iroda az a|ábbi feladatait

6 fővel |átja e|.

2008. január 1. napjától az önkoľmányzati t|ilajdonú lakások béľleti/haszná|ati diját, és az azo|<hoz
kapcsolódó különszolgáltatäsi díjakat (víz-csatornahasznźůati dijelőleg, szemétszźú|itasidíj, lift díj)'
valamint a bérbeadó onkoľmányzat részérea bérlő á|ta| ťĺzetendő egyéb tlsszegeket (központi fűtés
díj) a SERPAszerződés-analitikájábanrögziti, és szedi be azokat a bérlőktől/ľrasználóktól.

Irodánk a Lakásgazdálkodási Irodától kapott béľletilhasznźiatiszerzódés, illetve |akbér/haszná|ati
díjközlő/díjszámitás a|apján - a béľlők részére, az onkoľmtnyzat nevében _ szám|át állít ki, havi
rendszerességge|. A szám|źnźlsalapjául szo|gá|ő bérleti szerződés rögzíti a lakbér mértékét,a viz.
csatoma használati díjelőleg, a szemétszállítási díj és a liftdíj szeľződéskoľi összegét. A 16/20|0.
(III.08.) önkormányzati rendelet 47. $-a évenkénti felülvizsgálata' s annak a|apján a lakbérek vá|tozása
miatt a|akbérlhasználati díjváltozást a rendszergazda ellenőľzése, KVR-rel összevetése után a SERPA
pro gramozó i az ana|itikában módosítj ák.
A lakbérek vźitozásának közlése _ az aktuźllis rendeletľe hivatkozással _ a szttm|ában történik,
levélben a bérlő felé már nem kell közölni.
A központi ftĺtésés víz-csatorna haszntúati díjelőleg tekintetében _ a hatályos onkormányzati
rendeleteknek, megállapodásoknak megfelelően _ a havi szám|ázásban, a Társaságunk által készített
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éves elszámolás alapján számított díjelőleg kertil alkalmazásra. Ezen feliil - éves rendszerességgel - a
központi fűtés éves elszámolásából adódó ktilönbozetről is számlakészítésikötelezettségünk van (a
víz-csatornahasználati díj tekintetében már nincs éves elszámoló szám|a, a rendeletet módosíttattuk).
A Társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú albetétek után fizetendő társasházi víz-csatornaďíjat a
Társasházi Tulajdonosi Képviseleti Iroda adatszolgáltatása a|apjźn (a közgyűlésihatározatok szerint)
szám|źnza, egy eztetést és nyilvántaľtás-helyesbítést kĺjvetoen.

a Társasházi vízdíjak egyeztetése és kiszámlázása a bérlők felé' a
közgyÍĺlések álta|áhan májlls j1-ig|ez'ajlanak, ĺle a jegyz,őkonyvek folyamatosan érkęznek.
Minden esetben, mikor a Fővárosi Vízművek Zrt. tájékońatása megérkezik arról, hogy valamely
lakásban felmondta a Mellékmérős Díjmegosztási Szerződést, a |akást vízőra nélktilinek tekintjük, és
beállítjukavíz-csatornahaszná|atidijszátm|ázását.

Egész évben folyamatos

Folyamatosak a vizőra felszerelések. Tekintettel a vízórttva| nem ľendelkező bérlők magas
vízdíjelőírástra,már Társaságunk is szereltet fel vízórákat a kevés önkormányzati tulajdonú albetéttel
rendelkező tźlrsashtnakban. A Képviselő-testĹilet |4l20I3. (I.f3.) határozata a|apján a szociális
lakbénel rendelkező lakásokban folyamatos a vizőrák felszerelése és hitelesítése, az erľe a célra
elktilönített keretből. A beadott bérlői kérelmek alapján Iľodánk tesz javaslatot avízőra beszerelésére.
Jelentős a visszamenőleges jóváíľások (akár több évre vonatkozó) és visszafizetések száma, nem csak
társasházban, hanem tiszta önkormźnyzati tulajdonú épület esetében is, mivel a béľlők csak hanyagságból - utólagosan (az emelkedő vizdijťlzetési kötelezettségľe tekintette|) intézik el a
bejelentést. Etényezo jelentősen befolyásolta az alacsony beszedettségi mutatót.
20l3. június 1O-től előterjesztést készítettünk a f3l2007.(IV.25.) szám,(l, víz-csatornahaszná|ati dij
rendelet módosítására, melynek lényegi eleme az, hogy az iľĺeá|isan alacsony, és az ineá|isan magas
épületszorzók helyett _ az éves elszámolás a|apján képzett - keľületi át|agszorző kerüljön
a|ka|mazásra a bérl őlďh asznźůőf e|é áthát itott díj akb an.

A felsoľolt díjakat a beszedés érdekében_ elkülonített,
illetve aházipénztźlrba szedi be.

a Társaság saját nevére nyitott -bankszttm|ára,

Irodánk a fővárosi és a helyi önkormányzati rendeleteket folyamatosan figyelemmel kíséľi,a
díjváltozásokat az analitikában rogziti, s így alkalmazza a szám|ázásban. Amennyiben szükségesnek
|źłtjaa helyi ľendeletek módosítását (akźtr az Önkoľmányzat, akár a bérlők érdekében), azo|<ra
előteľjesĺéseket készít,majd a döntést követően a|ka|mazza az új rendeleteket (víz-, csatorna-,
szemétszállítási díj, Afa-vá|tozéls miatti vá|toztls, lakbéremelés stb.). A díjakat módosító minden
lényeges vá|tozásrő|, rendeletekről éľtesítia bérlőket a megktildotl szźtmlában.

A 20If.

március l-től bevezetett szociális lakbér-kategóriák tĺ|ta|, a Lakásgazdálkodási Iroda által
elkészített lakbér számolólap a|apjźtn módosítjuk a szerződés-analitikában a lakbérek <isszegeit úgy,
hory minden havi szám|án feltüntetésre keri| az, hory mely időszakľa van megállapiwa a szociális
lakbér. A folyamatos szociális lakbéľigénylésés annak elbírálása miatt sok esetben visszamenőlegesen
kerültek jőváírásra a költségelvű és a szociális lakbéľekkülönbözetei, azezekből adódó tulfizetések
pénztárbő|, vagy bankszám|áratoľténő visszautalással visszafizetésre kerültek.
Amennyiben béľlőnek hźLtra|éka van, de arra részletfizetésimegállapodást köt, igényelheti a szociális
lakbért. Mindezek következtében számottevően megnőtt a kiadandó htúra|ékigazolások és a
rész|etflzętésimegállapodások száma, amely nagymértékbenbefolyásolja a beszedettséget, ugyanis
több évre átütemezi a hátralék megtérülését.Továbbá a szociális lakbér kategóľiák bevezetése
csökkentette a lakbér e|óirányzatot' a lakbérbevételt, azonban ęnnek kĺjvetkeztébencsokkent az Afa
befizetési kötelezettség is.

Az Iroda üryfélfogadási időben egyeztet

a bérlőkkel, kezeli esetleges panaszaikat' igyekszik segítséget

nyújtani fizetési nehézségeik megoldásához. Bonyolítja a|eve|ezéseket, szükség szerint akár avezető,
akir aPolgármester nevében is. A bérlők és jogcím nélküli lakáshasználók részérenullás és hátralékos

igazo|ásokat

ad ki, tartsa a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, a
a Háiőzat

Családtámogatási lrodáva|, a Jőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti KözponÍtal,
Alapítvánnyal és a Díjbeszedő Holding Zrt-ve|.
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Családtámogatási lľodával, a Józsefi'árosi Csa|ádsegítő éS Gyermekjóléti Központta|,
Alapítvánnyal és a Díjbeszedő Holding ZrÍ.-ve|.

a

Htiozat

Adósságcsökkentési támogatás esetén a díjbeszedésitigyintézo a ľészletfizetésimegállapodásokat
megköti, az önrészfizetési kötelezettségek teljesítésénekidejére a szám|á'k fizetési határidejét
átitemęzi annak érdekében, hogy folyamatos teljesítésesetén a rész|etfizetéskamatmentes legyen. A
támogatás f.olyósításának felfiiggesztése, illetve megszűntetése után źńadja a HátľalékkezelésiIľoda
részérea nem teljesítésokán felmondandó rész|etfizetési megállapodásokat, visszaütemezi az eredeti
teljesítésiidőpontra a hátralékos szám|źlkat, a kamatmentesség elvesztése miatt.
A lakásfenntartási- és az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásokat
(a Családtámogatási Iroda lratározatai a|apján, egyeztetés után), továbbá a Fováľosi K<jzmű
kompenzációkat (a Há|őzat Alapítvány listája a|apján, egyeztetés után) a béľlők szám|áján jová,írja,
csökkentve azokkal havi befizetési kötelezettségeiket. Bérlői vá|tozás, megszűnés, havi fizetési
kötelezettség csökkenése esetén a változásokat lejelenti a Családtámogatási Irodának és a Há|őzat
Alapítványnak, a támogatások és kompenzációk időben tońénő megszűntetése, módosítása érdekében.

A hátralékľendezéselősegítésének érdekében díjbeszedési ľeferenseink -

a Családtámogatási lrodával

és a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpontta| osszefogva, egymást megerősítve
- teljes
köľű felvilágosítást és segítségetadnak a bérlők/használók részére az igénybe vehető, kĹilönbözo

támogatási formákról. A szociá|isan nehéz helyzetben lévő Ĺigyfelek az ĺigyfélfogadássorán
megtapasztalták és elterjesztették, hogy Társaságunknak közvetlenebb a kapcsolata a Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeivel, mint a Dijbeszedő Zrt-nek volt, s a felvilágosítással és segítséggel élve
egyre szélesebb köľben veszik igénybe a hátralékľendezésükete|ősegíto támogatási formákat, illetve
rész|etťlzetésilehetőségeket' Az irodavezető ľésztvesz a bonyolu|t és a nehéz helyzetben |évő
bérlokkel kapcsolatos ,,kľíZiS,'megbeszéléseken, nrind a Hivatalban, mind a Jőzsefvárosi Csa|ádsegíto
és Gyermekjóléti Kozpontnál, szükség szerint akár kezdeményezi is az egyeztetést.
A Há|őzat Alapítvány által lnegítélt krízis tálnogatások esetén a kanrat elengedési előterjesztésekľe
máľ nincs lehetőség, mive| az elengeclés az ados részéľesZJA, az onkormányzat részérepedig EHo
fizetési kotelezettséget eredményez, ezél| az irodavezető 20|3. első fé| évben a Htt|ozat A|apítvánnyal
és a Hivatallal folyamatosan egyeztetett, s kérte a megoldásig a már megítéltkrízis támogatások 6
hónapos határidejének meghosszabbítását.

Felgyorsultak a bírósági eljáľások,2013. első fé| évberr rengeteg jogeľős íté|ętvagyjogeľős bíľósági
meghagyás sztiletett, melynek a|apján átál|ítjuk a fizetęndő díjakat, a bíróság á|ta| a kiürítésig megíté|t
díjakľa. Ezt követően a he|yesbített folyószámla átadásľa keľül a Hátralékkezelési Iroda részéreannak
érdekében,hogy a végľehajtó fe|é a végrehajtani kívánt összeg bejelentésre kerĺiliön, foganatosítása
céljából.
201f . második félévébenaz lľoda feltilvizsgá|ta valamennyijogcíln nélküli lakáslraszná|o e|óíľását, az
egyszeľes és tobbszöros méľtékűlakáshasználati díjak nettó különbözetérő| tételes, számszerűsített
csomagot elkészítette. Az lrodavezető tobb alkalommal egyeztetett a Hivatallal, Koľmánylrivata|i,
jogi, és adószakértői állásfoglalások alapján a Képviselo-testület 2013. július 17-i ü|ésére előteľjesztést
készítetta lakbérrende]et 61. $-ának módosításáľa, miszeľint rendeleti szinten, visszaható hatállyal
egyszeressé tesszük a lakáshasználati díjat (a külonbözetek jóváírás a II. félévbentörténik meg).

A

Képviselő-testület 2013. június 5-i üléséreelőterjesztés készült a jogcím nélkĺili|akáshasználók
helyzetének felméréséľol.A felmérés 691 jogcíln nélküli |akáshaszná|őttafta|mazoÍt, atáb|ázaÍban az
Iľoda B oszlopot töltött }<l, azaz 5 5f8 adatot vizsgált be.

2013. első félévében,a f012. évi éves beszámoIó jővá'hagyása utáll,201f. évi követelést helyesbítő
tételként15 426 e Ft lakbérlhaszná|ati- és kapcsolódó külcinszolgáItatási díjhátralék, mint
behajthatatlan kcjvetelés keľült kivezetésre a nyilvántaľtáSból' sem előző évi, sem tárgyévi elengedett
követelés nem volt.
Egyéb bevételek:
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Itt többek kĺjzott a DíjbeszedésiIroda és a Hátralékkezelési Iroda által beszedett késedelmi kamat
bevételek is szerepelnek.20l3. I. félévbenaze|óirányzathoz képest időarányosan ].00 %o-rate|jesi|t,
mely a dĺjbeszedés és a hátralékkeze|és hatékonyságáÍ. tukrözi, Csak azoknak a bérlőknek kerül
megá||apításra a késedelmi kamat cĺsszege, akiknek a hátralék megáL|apítása és befizetése megtörtént
(adósságcsökkentési támogatás megál1apítása, részletfizetési megállapodás megkötése, bérleti
jogviszony rendezése, lakcímbejelentés és etidegenítéscé|jábő| kikéľt0-s igazolás). Tekintettel arľa,
hogy az összes lakásbéľloés jogcím nélküli lakáshasználó kb. 60-70 %-a be van vonva a
hátralékkezelésbe, hatékony volt a késedelmi kamat beszedettsége. Minden fenti esetben azonnal
késedelmi kamat elszámolására és befizettetésére kertil sor, mind a teljesítésihatáridőn tul
kiegyenlített, mind a még ki nem egyenlített, de már lejárt hatáľidejű számlák után. A késedelmi
kamatok teljesítésekor a szám|ák esedékességétátutemezzük a kamatfizeÍ.és napjára, így nem fordulhat
elő, hogy Ugyanazon szám|ákratöbbszor toľténik a kamat megállapítása.

A lakás bérleti/használati díjak bevételei:
A lakásbérleti- és használati díjbevételbeszedettsége

(a hátľalékka| együtt) aze|oiráshozképest84,9f

oÁ-ra teljestilt.
7o-Íä, äZ e|oirányzathoz képest időarányosan J8,30

Lakbér/használati díjakhoz kapcsolódó külön szolgáltatási díjak bevételei:
A víz-csatornahasználati díjak beszedettsége (a hátralékkal együtt) az e|oiráshoz képest 75 oÁ-ra, az
e|oir

źtny zathoz

képe st id őarálry

o

san 1 22,f0

%

-ra telj esült'

szemétszállítási díjak beszedettsége (a hátľalékkal együtt) az előíráshoz képest 87,45 oÁ-ra, az
e|őir ány zathoz képest id oaľányosa n L I7,40 % -ra telj esiilt.
A fűtésszolgáItatási díjak beszedettsége (a hátralékkal egyĹitt) az eĺoíráshozképest 70,69 oÁ.ĺa, az

A

e|oir ány zatho z képe st időarányo san

|

42,f0 %.ra

telj esü

lt'

Rezsicsokkentés:
A rezsicsökkentés végľehajtásáról szó]ő 2013' évi LIV. törvény alapján a földgázellátásról sző|ĺ3, a
villamos energiáľól szóló és a távhőszolgá|tatásľól szóló töľvényekben meghatározott lakossági
fogyasztók tészérehatározta meg a rezsicsökkentést, a fUIf. december 3].-ét követő időszakban
igénybe vett szolgáltatásokra, tehát a 201'3. ianuźtr 1.' napjától kibocsátott szám|ákban érvényesítiaz
e|őző évi számított osszeg 90%-át.
Ezen szo|gáItatások kozül egyedül a földgáz szo|gá|tatás díja kerül lakbéľhez kapcsolódó ki.ilon
szolgáltatási díjkénttovábbszám|ázásra a bérlĺĺlďhaszntilok fe|é, a házkozponti fútésesépületekben.
Ezen éptileteknéI az épu|et tényleges fogyasztása a tárgyévet követő június 30-ig torténik meg
(adatszo|gá|tatás vételétől függően akár késobbi időpont is lehet), amikor lakásonként felosztva

különbözeti szá,m|át készítünka tfugyévbeĺY,łsz,ámlázott átalány, és a tényleges fogyasztás közötti
különbozetérĺĺl, valamint a tényadatok alapján megźil|apítálsra kerül atárgyévet követő július 1-től a
következő |2 hőnapra kiszámított havi źtta|źtnyosszege.
Ez aztjelenti, hogy a szolgáltató szám|ájában 2013. januáľ ]'{ől éľvényesítettľezsicsökkentés csak a
f0|3. évi elszámolást kovetoen, azazf014.július l. után kerü| elszámolásra a bérlőlďhasználók felé'
tehát a 201'3.I. félévibevételľe nem volt hatása.
Szükséges megtregyezni, hogy a 6 db, Í$}a/o-ban önkormátryzati tulajdonban lévo házközponti fÍitéses
épületből csak 3 épr'rletben alka|mazza a Főgáe Zrt, a ręzsicsoltkentést, mivel csak ezen épületekben
van f0 m./h.t nem megha|adő gázmérő óra, és csak ezen esetben tekinthető a szo|gáltatást
igénybevevő) aZaZ az onkormányzat lakossági fogyasztónak' Folyamatosak a levelezések és
egyeztetések a Fógáz Zrt-ve| annak tękintetében, hogyan lenne lęhetséges megoldani azt, hogy
mindegyik L})vo-ban önkormányzati tulajdonban lévő házkozponti fűtéses épiiletnélérvényesüljön a
rezsicscikkenés.

A

rezsicsokkentés végrehajtásáľil szóló f0|3. évi LIV. törvény alapján a vizikĺjmű-szolgáltatásľól
szóló' és a hulladékgazdálkodásról szĺiló töľvényekbęn meghatáľozott lakossági fogyasztók részére
határozta meg a rezsicscikkentést' a 2013. július 1.ét kovető időszakban te|jesített szolgáltatásokra,

tehát ezen szolgáltatások bevétele nem befolyásolhatta

a f0I3. I. félévibevételt. Szükséges

megjegyezni, hogy mivel kĺizvetítettszolgáltatást r,égzünk, ezétt ęzen szolgáltatásoknál csak akkor
alkalmazhatjuk a rezsicsökkentést, amikoľ az a szolgáůtaĺó * onkormányzat felé kiállított szám|ájában megjelent' Az első ilyen csökkentett számlák a fę|e épĹi|etre augusztus hónapban, a tĺibbi
épületľe pedig szeptembęr hónapban éľkęziekmeg. ezéľta 2aL3. októbęľ havi számláink fogiák
56

lakbérhez kapcsolódó külön szolgáltatási díjak vonatkozásában a IOa/o-os rezsicsökkentést tartalmazni,
azonban visszamenőleg 2013. július l-to|, és csak a 100%o-ban önkormányzati tulajdonban Iévő
épületekben. A Társasházakban a közgyűlés dont, a 2013. év e|szánoló kozgyűléseitf014. május 31ig kell megtartani.

HÁľnłlÉrKEZELÉsI
IRoo,ł
2004. decerrrbeľ 31-ig a háĹl.alékokat a Díjbeszed{i Ho|ding Zft,keze|Íe, majd 2005. január 1-től máľ
az onkormányzat Lakásĺigyi lrodája. A hátralékkeze|és minimális vo|t, az információáramlás a két
szeľv közott nem vo|t megfelelő.
Az igen jelentős összegű és nagyszámÚl hátra|ék beszedettségének novelése érdekében 2008. év
végétolmegalakult a Hátralékkezelésilroda, me|y részben belső átszervezésből |ett megoldva. A
feladatok ellátását 2011. novemberig 4 főve| végezte, de 20|1' november fl. napjtńó| az Iľoda
munkatársainak létszáma _ a Lakásgazdálkodási Irodátó| átvett feladatetlátás miatt - l fó ľefeľenssel
bővült.
A bérbeadási rendelet korábbi szabá|yozásával ellentétben, a Budapest Józsefvárosi onkormányzat
tulajdonában ál|ó lakások bérbeadásának fe|tételeiről, valamint a |akbér méľtékérolszóló, többszöľ
módosított 76lf0lo.GII.08.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 2011.
április 27-i mődosítása lényegesen nagyobb mozgásteľet adott azza|, hogy Társaságunk már nem csak

béľlokkel,hanem jogcím nélkťl|ilakáshasználókkal is kothet részletfizetési megállapodásokat,
maximum 24 havi részletben. Jogcím nélküli lakáshasználók esetében is e|végezzik a

jövedelemvizsgálatot akozuzemi szolgáltatók hátra|ékigazolásának bekérésemellett.
Miután minden szükséges igazo|źs csatolásra kerĹila kéľelernmellé, és a bérlő, illetve ajogcíln nélküli
lakáshasználó a kérelem beadásától a megállapodás megkcitéséiga táľgyhavi díjak tekintetében
ľendszeresen teljesít, akkor a rész|etfizetési megállapodás megkothető. A magas osszegtĺ díjhátralékka|
rendelkezo bérlőknek, illetve jogcím nélkĹili |akás|rasználóknak a legtobb esetben problémát okoz a
rendelet szeľint első részletként előíľt l0 % egyöss zegű megfizetése is.
A Lakásrendelet 39.$-a és 41'$-a a KísÍa]uKft-nek - mint bérbeadó szervezeÍ.nek - a bér|őkkel
köthető ľészlefizetésimegállapodások tekintetében n.laxintum 36 havi, i|letve a jogcím néĺkĹili
]akáshasználókkal köthető rész|etfizetési megá||apodások tękintetében maximum f4 havi részletben ad
fe|hata|mazást, ezért azokat a rész|etfizetési kéľe|nreket,amelyek ennél hosszabb futamidejűek, vagy a
rendelet szerinti más jogosultsági feltételeknek nem Í'elelnek meg (például a jövedelemi viszonyok
tekintetében: az 7 főre jutó jövedelme meghaladja az öľegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
osszegének 500 %o-tlt), továbbra is a hatáskörľel ľendelkező Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság
engedélyezhet, ezért ezeket a kéľelmeketa bizottság elé teľjesztjĹik, majd kedvező bizottsági dontést
követoen, r ész| etťlzetési m e gá| lapodást kötü n k.
Kedvezőtlen döntésroI a bérlőket/jogcím nélküIi Iakás|rasználókat éftesítjük, 8 napon beItili'
egyosszegű befizetésľetöľténő fe|szó|ítással. Teljesítés hiányában jogi úton szeľzi'ink érvényta
kovetelésnek (fizetési meghagyás, felmondás, kiĹirítés,hátra\ékérvényesítés).A kiürítésiés
hátra|ékérvényesítési
perek több év múlva rea|izálhatnak esetlegesen bevételt, míg az önként vállalt
részletfizetések azonnali bevételt eredményeznek'
Azonban a Lakásľendelet gyakoľlati a|ka|mazása során lesztĺft tapaszta|atok alapján' előkészítésalatt
van _ tobbek között _ a rendelet azon részeinek módosítása, illetve technikai pontosítása, melyek a
Hátra|ét<kezelési Iroda hatékonyabb munkavégzésénkeresztú|, az adósok helyzetének rendezését
segíthetik elo.
A Lakásrendelet módosíÍására, valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli
lakáshasználók megsegítésére vonatkozó, az egyszeres és többszörös mértékűlakáshaszná|ati díjak
különbözetének elengedéséľekészített javaslatokat tarta|nazó e|őteľjesztés, váľhatóan 2013. II.
félévben kerĺ'il majd a Képviselő-testület e|é. így a _ számtalan Hivatali és szakmai egyeztetést
kovetoen - várhatőan 20|3. ||. félévbendontés születhet az elóterjesńés javas|atai a|apjén, a jogcím
nélktilieket terhelő, aZ egyszeres és többszörös lakáshaszná|ati díjak különbözetével kapcsolatos
kéľdéskcjrbenis. A dcjntés után fogjuk tudni majd _ a Hátra|ékkezelési Irodát illető - feladatok
végľehajtását e|végezni (a folyarnatban lévo hátralékéľvényesítési
perekre tekintettel, amennyiben
sztikséges a kereseti kérelem pontosítása, azaz aZ érvényesítendő összeg szĺikségszerinti |eszá||ítása).

Mind a bérbeadói hatáskoľben kötött ľészletfizetésimegállapodások, mind az adősság-csökkentési
támogatás után fennmaradó onrészre kötött

rész|etfizetési megállapodások tekintetében figyelemmel

kísérjüka befizetéseket, a rész|etfizetési megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén előbb
felszólítást küldünk, majd - további teljesítés hiányában - felmondjuk a megállapodást, és felszólítjuk
a bérlőket/jogcímnélkülieket a teljes hátralék egyösszegiĺ, kamatokkal terhelt megfizetésére. Ezt
követőenjogi úton szerzünk éľvényta követelésnek.
A frzetési hajlandóságot nem mutató bérlők esetében a lakásbérleti jogviszony felmondásával
kapcsolatos tevékenységfe|adate|látása _ tobbszori egyeztetést kovetően _ 201.L. november ]..
napjától, teljes korűen átkeľült lrodánkhoz.
Irodánk 2013. I. félévben,összesen 68 esetben kezdeményezett |akásbérleti jogviszony felmondására
ir{lyuló új eljárást, 37 esetben kértük ügyvédi irodától a jogcím nélkÍililakáshasználóval szembeni
hátr a|ékérvényes ítéstés lakáskitirítést.
33 esetben adtunk át olyan - már folyamatban lévő - ügyeket jogi intézkedésre, melyek máľ korábban
átadásra kerületek az ügyvédi iľodák felé jogi intézkedésre (pl.: fizetési meghagyás kibocsátását
kezdeményeztük), de az adős továbbra sem teljesített, így a fizetési meghagyásba be nem vont és

felhalmozott hátralék miatt, már indokolt volt a lakásbérleti jogviszonyának felmondása, illetve
kiürítési és hátralék érvényesítésiper kezdeményezése.

A

lakáskiürítéssel járó végrehajtások kezdeményezése (kilakoltatás)' minden esetben jogerős bírói
ítélet,bírósági meghagyás, vagy adott esetben végrelrajtásj záradékkal ellátott kozjegyzői okirat, stb',
a|apján történik. A végľehajtási lap benyĺrjtását követoen, a bíróság végzésben kijelöli a végrehajtót,
és az igy iľatait megkü|di részéręa végrehajtási eljárás lefolytatása végett, egyidejűleg tźljékortatvaa
végrehajtást kérőt. Ezt követően i|letékes végrehajtó, jegyzőkönyvet küld az e|járás kezdetén
me gfi zetendő költségrészľől.

A

bírósági végrehajtásrő| szó|ő 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Végrehajtási törvény) 34. $
értelmében,a végrehajtás során felmerülő költségeket a végrehajtást kéro e|o|egezi, és az adós viseli.
A végrehajtási eljárás _ a végrehajtást kérő áńta| - a koltségek megelőlegezésével, azaz annak
megfizetésével veszi kezdetét. Irodánk f013' I' tělévben összesen 74 esetben kérte a jogeľős bírói
ítélet,stb., alapján, a lakás kiiirítésérevonatkozó végrehajtás kezdeményezését, azaz a végrehajtók
által megkĺ'ild<ĺtt jegyzőkönyvek alapján, a végľehajtási költségek nregelőlegezését.
Pľeventívjelleggel, mźtr a bírósági keľeset benyújtását megelőzően,vagy azzalpárhuzamosan jelzést
kĺ'ildünk a Józsefvárosi Családsegítő és GyeľmeĘjóléti Központ felé, és kikérjük véleményüket a
tekintetben, hogy van-e olyan lehetoség, amelynek igénybevételévelľendezhető atartozás, azugyfél
együttműkodik-e a pľoblémarnegoldásának érdekében.

Abban az esetben, ha bírósági végzésszü|etett a kikoltoztetésľől, a kezdeményezettvégrehajtásokľól
(a költségek megelőlegezéséről) azonnal tájékoaatást küldiink a Jőzsefvttrosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kozpont felé' A családgondozók folyamatosan keľesik fel azokat a családokat, akiknél
fennáll a kilakoltatás veszélye.
Amennyiben a kilakoltatás máľ elkerülhetetlen, a csaiádok lakhatása, illetve intézményi elhelyezése
éľdekében,minden lehetoséget megragadva próbálnak tneg segíteni, amennyiben a családok ezt
igénylik. A kiürítési-végrehajtási eljáľás kezdemény'ezésétl,negelőzoen is, a Józsefuárosi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ, valamint Társaságunk illetékęs irodái, úgynevezett esetkonferenciákat is
tartanak abban az esetben, ha kiskoľri gyermekek' i|letve gondnokság a|áhe|yezetÍ. felnott személyek
érintettek. A Józsefvárosi Családsegíto és Gyeľmekjóléti Kozpont nyilatkoztatja a szülőket a
gyermekek elhelyezésévelkapcsolatban, és szülség szeľint a Gyámhivatalt is megkeresi az esęt
feltérképezés e, i lle tve j avaslattétel

cé lj

ából.

A z0I2lf073.évi kilakoltatási

moratóľium lejárta (f0J,3. március 1. napja) óta, 2013, I. félévben a
végrehajtási
időpont (karhatalmi kilakoltatás) nęm keľült kitűzésre, azonban l
végrehajtók á|ta|,
június
esetben,2013.
13. napján önkényes kikoltöztetésre keľült sor a Budapest Főváros VIII' kertilet
Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonát képező. Budapest VIII. kerĹilet. Magdolna u. 12. fuldszint.l'1'.
szám a|atti lakásból.

A2 1993. évi LXXVIII. törvény 90/A $ (1) bekezdése szabályozta az önkényesen elfoglalt

lakás,

kapcsolatos jęsyzoi hatásköľt' Í{ivatkozott paľagľafust a 20|2. évi XCIII.
i|letve he|yiség kiĺiľítésével
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töľvény 91. s (4) a) bekezdése hatályon kívül helyeztę 2013. január 1-ei hatállyal. A Végrehajtási
törvény 183-184. $-a szabályozzaaz önkényesen elfoglalt lakások kiüľítését.A 183. $ (2) bekezdését
2013. januáľ 1-től módosították, mely szerint a kiürítés iránti kérelmet az ingatlan fekvése szerinti
járásbírósághoz - esetünkben a Pesti Kozponti KerüIeti Bírósághoz kell benyűjtani, ahol is a bíróság
az ĺĺnkényesenelfoglalt lakás kiürítését,gyoľsított - nem peres - eljárás során hozott végzésben
rendeli el.
Tekintettel arra, hogy Irodánk kontrollálja és koordináIja az ugyvédeknek átadott ügyeket, illetve
kezdeményez (lj e|járásokat, az önkényes lakásfoglalókkal szembeni peres eljárások kezdeményezése
is Irodánk feladata.

A

Lakásrende|et 43. $-a új szociális lakbér-kategőriákat vezeteÍt be, a lakbéĺtámogatás egyidejű
megszíĺntetésével,
amely f0|2. februźlr 23 ' napjátől hatá|yos.
A kerület lakosságának nehéz anyagi és táľsadalmi helyzetére tekíntettel, új szabályozások is életbe
léptek, amelyet a ľendelet 45. $-a szabŕiyoz.
A ľendelet hatálybalépését követő 90 napon belül Táľsaságunk e|készítia szociális lakbéľt ťlzető,60
napot meghaladó lakbér- és kapcsolódó külön szolgáltatási díjhátralékka| rendelkező bérlok
kimutatását, majd Irodánk megküldi azt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály

Családtámogatási Iroda,

a

Józsefvárosi Családsegítő

és Gyeľmekjóléti Kozpont

részére,

családgondozás és esettanulmá ny ozás célj ából.
A társszeľveknek, az eljárás eľedlĺényéľo|
90 napolr belĹil kel|' hogy tttjékoztatást (esettanullnálryt)
küldjenek Társaságunk felé. Amenllyiben a szociá|is lakbérrel ľendelkező egytittmtĺködő adós nem
képes adósságát teljesíteni, űgy felrnondás e|őtt - külonös méltányosságból, rendkívüli élethelyzetre
tekintettel - egyszer 6 hónapra a felmondási eljárást a szociális ügyeket gyakorló bizottság javaslata
alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság felfüggesztheti. Amennyiben a szociális lakbérľel
rendelkezo adós nem együttműkodo, abban az esetben a béľletijogviszonyfelmondásra keľül.
A rendelet hatályba lépésétkövetően elkészített,szociá|is lakbéľt fizető bér|ők kimutatása e|ső
alkalommal, f01,2. április 23-án került megkiildésre Irodánk á|ta| a társszervek felé, melyet azőta is,
minden negyedévet követő hónap 20. napjáig megküldĹink.

A

szociális lakbért ťlzető, 60 napot meghaladó díjhátľalékkalľende|kező bér|ők kirnutatásának

megküldésére,fol3. I. félévben két alkalommal került sor.
A f012. IV. negyedéves' esettanulmálryozás cé|jábó| megküldott |ista 60 főt tatalmazott. A
Családtámogatási lrodával töľtént folyamatos egyeztetést kovetően a Józsęfvárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ - az e\oző negyedéves listákhoz képest, az átfedésekľe tekintettel - a 15
család esetében elkészített esetleírást, 201'3. március 21' napján kiildte vissza.
A szintén 60 fót szám|á|ó,f013.I. negyedéves lista megktildését, és a Társszervek általi feldolgozását
követően - az átfedésekre tekintettel _ elkészítettfI csa|ád esetleírása, 2013. június 1.7. napján
érkezett vissza.
Az eljárások eredményeképpen e|készített, és visszaküldött esetleírások alapján, sziikség szerinti
intézkedésekmegtétele megtörtént.

201'0. febľuáľtól a Hátra1ékkeze|ési Iroda átvette a Lakásgazdálkodási Irodától a hagyatéki
igénybejelentést is' mivel a hagyatéki jegyzőkönyvek beérkezéseután az esetleges hátra|ékľől az
információ a SERPA rendszerbol a rendelkezés[inkľe áll, s eddig is _ a hátralékkezelés során visszamenőleg próbáltuk a hagyatékot kideríteni és tltóIag éľvényesíteniaz igényt. Ezze| a feladatátcsopoľtosítással biztosítjuk, hogy határidoben benyťljtásľa kerüljenek a hagyatéki igények. 2073. I.

félévben7 esetben, összesen: 5.160.039,-

Ft

összegben nyújtottunk be hagyatéki hitetezői

igénybejelentést közjegyzo fe|é. Hagyaték hiányában, a visszacsatolódó inforlnációnak rnegfe|elően,
behajthatatlan követelésként feladjuk majd a hátľalékokat.

fllf. évi zárszámadás elkészítéséhez57 db, 17.763.696,- Ft összegű követelés került lrodánk által
feladásra' melyek behajthatatlan követelésként történő |eírásáĺ javasoltuk.

A

A Képviselő-testület

a1'4812013, (V.08.) száműhatározatában fogadta e|azárszámadást, és eza|apján
54 db, 15.426.363,- Ft összegű követelés kerü|t kivezetésre a DíjbeszedésiIľoda á|tal'

A hátralék érvényesítéseés beszedése érdekében,felszóIítás után -

-

ö s

amennyiben teljesítés nem torténik

bizonyos esetekben (lakáscsere' adás-vétel, kozjegyzoi okiratba foglalt használatl szerződés, kis

sze gű hátral éko k) fi zetés i m e ghagyás ki bo

cs

átás

át kezdenény ezzuk.
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A

2009. évi L. törvény 201.0. június 1'{ől eft, a kotábban bírósági hatáskörbe tartoző nem peľes
eljárást kozjegyzói hatásköľbe utalta, ezze] csokkentve a bíľói (bírósági) munkaterheket, illetve
jelentősen csökkentve ezen e|járások idejét. Az e|járási határidők segítik a gyors tigyintézéstis, mert a
megbízott ügyvéd által, amennyiben elektronikus úton érkezik a kéľelem, akozjegyzó 3 munkanapon
belül intézkedést hoz. A papíľ alapú és szóban előteľjesztett kérelmek esetén pedig 15 napon belül.
Irodánk f}t3.I. félévben,összesen 38 esetben, összesen: 7.433..697,- Ft osszegben kezdeményezett
hátralék miatti fizetési meghagyásos eljárást az ügyvédi irodáktól.

A

HátľaĺékkezelésiIroda kontrollálja és kooľdiĺtálja az ügyvédeknek átadott ügyeket, illetve megteszi
a szükséges intézkedéseket. Mind a fizetési meghagyások kapcsán, mind pedig lakásbérleti jogviszony
felrnondásával kapcsolatos feladat e|látása kapcsán. Iľodánk koordinálja a végrehajtóknál lévő
ügyeket, illetve teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Folyamatosan, naprakészen vezetjük a Hátralékkeze|ési statisztikát és a SERPA program
ügyfélleírását is, amelyben minden lényeges infbľmáció rendelkezésre áll. Az ügyvédekkel való

rendszeres, napi kapcsolattartás biztosítja, |logy az ügyek a megfelelő módon legyenek kezelve, illetve
az ugyvédi irodák minden szükséges információt megkapjanak a hatékony behajtás érdekében.

A hátralékok megtérÍilésévelkapcsolatos bęvételek:

A

lakás bérbeadással kapcsolatos bevételi beszedettséget jelentősen befolyáso|ó tényezó, hogy a
hátľalékkezelésitevékenységünk kĺjvetkeaében2008. évtol kezdődően megncĺvekedett a támogatást
igénylők száma és a folyósítotttámogatások osszege, valanrint.a rész|etťlzetéstigénylők száma. Ennek
alapján magas a hátralékbeszedettség mértéke,azonban mind a hátralékokat, mind a tárgyévi
bevételeket is átütemezi, igy azok megtéľtilésekésőbbi időszakban, esetleg tobb év alatt várható. A
nem fizeto bérlők peres eljárásának eredménye több év rnťllva hozhat csak eredményt. a hosszada|mas

jogi procedrirákra tekintettel.
együtt _ az e|óiráshoz képest,
A lakásbérleti és használati díjbevétel beszedettsége - a hátralékkal
,18,30
oÁ-ra,
Yo.ra teliesült.
azelőirányzathoz képest pedig:
201'3.I. félévben:84,92
Az, hogy ez a mutatő az e|oiränyzathoz képest nern teljesült maxímálisan, illetve a felett, az a|źĺbbi
okok miatt lehetséges:

A

Lakásrendelet tĺibbszöri módosításával, lényegeserr nagyobb mozgásteľet adott mind a béľlőkkel'

mind pedig a jogcím nélküli lakáshasználókkal kothető rész|ęÍťlzetésektekintetében. Ezze|

a

részletflrzetésikéľelembenyújtásától, a megállapodás rnegkötéséig azigyintézésiidő is rovidült. 2013.
I. félévben,összesen 111 db rész|ettizetési megállapodást kc'töttünk, mely darabszám nemtaftalmazza
az adősságcsökkento támogatás után fennmaľadó önrészre kĺitött rész|etťlzetésimegállapodásokat. A
ĺész|ętfizetésimegállapodás megkötésével, a hátralékos ügyfél lehetőséget kap aľľa, hogy hátralékát
több éven keresztül, részletekben egyenlítse ki, Ezzę| a kędvezménnyeI a fizetési határidők kitolódnak,
így ahátra|ék behajtásának ideje, akár évekkel is ęlhriz.5dik.

A

részletfizetésimegállapodások megkötésének egyik fe1tétele -

a

kérelęm benyújtásától a

részIetfizetési megállapodás megkötéséig _ az aktuá|is táľgyhavi díiak folyamatos fizetése, valamint a

Íartozás 1,0 %o-ának megfelelő osszeg egyösszegű befizetése' A ľészlettizetésimegállapodások
megkötésekor, azonnal késedelmi kamat elszámolására és betizettetésére kęrül soľ. A részletfizetési
megállapodások mincl a fennállo hátľalék toke osszegét. mind pedig a késędelmi kamat összegét
tartalmazzák. Mivel minden esetben eiőbb lĺamatľa,csak utána tokéľekĺinyvelünk, mindaddig
késedelmi kamatľa könyvelődik a' befizetés' míg az a ľészletek t.izętésévelaz ki nem fut. Miután a
késedelmi kamat teljes mértékben kifizętésre keľült, csak azt követoęn keľtil a befizetés könyvelésre a

fo|yőszźm|án nyilvántartott hátralékra. Ezzel magyarázhatl az a tény, hogy az általunk és a
Díjbeszedési lľoda álta| beszedett késędehni kalnat bęvételęk 2013. I. félébenaz e|óirányzathoz
képest. időaľányosan |00 oÁ-ra teljesültek.
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TlrxÁnsÁc, ADMINIszrnÁcló
Társaságunk a Losonci utcai székhe|yén, és az O. utcai telephelyén látja e| a Kisfalu Kft. központi
titkársági, admin isztratív' és iľatkezelő fe ladatait.
A JVK Kft. és a Kisfalu Kft. 2010. október ].-i összeolvadásával kialakult űj szervezeti felépítés
természetesen megkívánta az egységes iktatási, iratkezelési munkavégzést is, melyhez szükségessé
vált egy új, saját iktatóľendszer a|ka|mazása. Ennek kialakítására az onkoľmányzat1ktatási progľamját
készítő Rudas és Karig Kft-t kértük fel, azaz készítsenek egy, csak a Kisfalu Kft. által használhatő,
minden tekintetben az onkormányzat rendszeréhez idomuIó, leegyszeľűsített,de a jogszabá|yoknak
megfelelő iktatóprogramot, me|y a Polgárlnesteri Hivatal szerveréľe keľüIt felteIepítésľe.

A

program működését folyamatos kapcso|attartássa|, táveléréssel, állandó ŕ.elĺigyeletalatt tartjuk a
Polgáľmesteri Hivatalon keresztĺi|, így tulajdonképpen zavarta|an a működése' az esetleges
hibaüzenetek

avítása ľövid hatáľidővel megtölténi k.
hatékony feladatellátáshoz kialakítottuk a szükséges szeméIyi létszámot. A Kisfalu Kft' 2013. I.
félévbenösszes iktatott - kimenő és bejovő, továbbá belso - irataf7.276 db volt, mely végcĺssze1nem
tarta|nazza az egyébkéntnem iktatoÍÍ,de iratkezelést igénylő szán|ák, előterjesaések, meghívók, stb.

A

j

számát.

Kül<in kezelést igényelnek a Polgárnresteľi Kabilret és a Jegyzői Kabirret á|tal kiszigná|Í', a
polgánnesteľ, alpolgármesterek, jegyző, a|jegyzó, és a képviselok részére íľtkére|mek, panaszok' stb.
tárgyű beadványok.Ezen leve]eket külön nyilvántartásban kezeljük, rcĺvid, max. 15 napos hatáľidove|
ellátjuk, és folyamatosan nyoľlon kovetjük. A Po|gármesteri Kabinetés aJegyzői Kabinet álta| |92 db
levé| kerü|t kiszignálásľa, majd Társaságunk részérő|vezetó, illetve a fenti tisztviselok nevében

megválaszo|ásra f073. I. félévben.

A

Társaság oľ utcai titkźrságán töftérlik a nrunkatál.saink álta| készítettbizottsági és testületi
előterjesĺéseinkkel kapcsolatos adrninisztľatív feladatel|átás: aZ elkészítettelőterjesztéseket
továbbíduk a Polgármesteri Hivatal kijelölt e-mail címeire, különboző szakmai _ jogi' pénzllgyi,
egyéb - kiegészítésekmegtétele miatt. E mellett Í-olyamatos kapcsolatot tartunk a Szeľvezési és

Képviseleti ]roda illetékes munkatáľsaiva| az eloterjesztések napirendľe töľténő felvétele, és eset|eges
változások átvezetése, iIletve a végleges előteľjesztések megkĹildése miatt.

Ebben a felévben is folyamatos intézkedésekettettĺink ügyfeleink ál|andóan frisstjlo tájékoztatására,
ennek okaként kapcsolatot tartunk fenn az onkornrálryzat źl|ta| nríĺködtetett Józsefváros című keľületi
újság szerkesztoségéve|. Kozos munkánkka| minden - a bérlőkęt' lakosságot, érdeklődőt érintő információt _ lakásbéľleti díjakkal kapcsoIatos vá|Íozások, hátľalékok kiegyen|ítést segítő |elretőségek'
páIyázati lehetőségek, Társaságunk által e|őkészített ľendeleti változások magyarázata, stb'
-

megjelentetünk.

Az tigyfeleinket segítő információk megta|álhatók

a Kisfalu Kft. á|tal Ĺizeme|tetett honlapunkon is.

Társaságunk irodaépületeit, eszkozeit, berendezéseit

-

zökkenőmentes lebonyo lítását, a Iakosság

gét.

arryagi |ehetőségeink kor|átain belü|

-

tovább

fejlesztjük, modernizáljuk, biztosítva ezze| a legoptimálisabb munkavégzést, az ügyfélforgalom

Az

e lé gedettsé

egységvezetoket, illetve az egységeken be|Ĺil foglalkoztatott dolgozóinkat fokozatosan, és
folyamatosan képezzuk, új ismeretanyagok elsajátítására osztönözzük annak érdekében' hogy
munkájukat a legmegfelelobb szinten tudják el|átni. Hatékony munkavégzésükhöz segítségükre
vannak továbbá a szĺikséges szakkönyvek, folyóiratok és egyéb számítőgépes segédanyagok. Ezek
nélkülözése lehetetlen, hńzen Társaśágunk á|ta| végzefi těvékenységeŕeietéb"ń folyuňutosak a
változások mind gazdasági, mind pedig jogi területen, s ezen változások követése elengedhetet|en az
eredményes feladatellátás érdekében.
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oľnonľrĺÁľyz^T| FELADATELIÁľÁs ľÉľzÜcylrln,luľłr.Ás.ł
Cégtink 2013. I. félévitevékenysége az alábbi feladatköroket

foglalta magában:

o Társasházi tulajdonosi képviselet ellátása
o Lakáscélú - és nem lakáscélúhelyiségekbe történő vízóra beszeľelés
o Az onkormányzatnaka társasházakkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek aktua]lizźiása
o Lakások és nem lakáscélúhelyiségek, 1000/o.ban önkormányzati tulajdonú épületek elidegenítése
o A lakások és nem |akáscé|ú helyiségek adásvételi szeľződéseinek nyilvántartása és pénzügyi
.
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
.

bonyolítása

Üľes telkekkel, tiszta önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos

ingatlanhasznosítás,
korábban értékesítettingatlanok szerzodéskövetése
Nem lakáscélú helyiségek bérbeadása és a béľleti díjak beszedése, hátľalékkęze|és

Nem'lakáscélúhelyiségekéľtékbecslése
Lakásbérleményekbérbeadása, hasznosítása
Lakásbérleti díj ak beszedése, hátr a|éI<keze|é,s
Telkek és egyéb dologbérlet béľbeadása, díjbeszedés
Felújítási, bontási és egyéb beruhár;ási feladatok eI|átása, bonyolítása, kozbeszęrzési folyamat
kooľdinálása, műszaki ellenőrzés
onkormányzati lakóépületek felújítása bealapítás cé|jábő|, valamint bérbeadható üres helyiségek
felújításaés karbantartása a hasznosításba történő bevonás céljából
Intézmény és útfelújítási,valamint ehhez kapcsolódó beĺuházási, továbbá intézménykarbantartási feladatok ellátása
oktatási, nevelési, szociális és gyeľmekjóléti-gyermekvédelmi intézményekgyorsszolgálati és
karbantartási tevékenységének ellátása, valamint háziorvosi rendelok üzemeltetésével,
karbantartásával és gyorsszolgálatával kapcsolatos feladatok
Lakások és nem lakáscélú helyiségek, üľes telkek, egyéb dologbérletek, valamint tizemi épületek
kezelése, tizemeltetése és bérleményelIenőľzése
Lakóépületek takarítása,házfelugyelete, územíépíiletek,üľes telkęk előtti járdatakarítás
Lakások és nem lakáscélú helyiségek, üres telkek, egyéb dologbéľletek,valamint üzemi épületek
háze|számo|ása, kozuzemi számlák kezelése
MNP III. projekttel kapcsolatos teľvezési, bonyolítási feladatok ellátása

I.

A bevételi e|őiránvzatok időaránvos teliesítésétazl.

1.

számű rnelléklet tarta|mazza'

Atźh|ázatból megállapítható' hogy a bevételek összességében

84,1'4%o-osan

teljesültek az e|ső

félévfolyamán. A lakbéľeknéla befolyt bevétęl némileg elmarad az e|oirtlnyzattőI (a teljesítés
92,70vo-os), az a|acsonyabb teljesítésoka, hogy a |akosság Íizetőképességetovábbľa is gyenge' A
hátralékok csökkentése érdekében minden lehetséges eszklzze| éltink, főként a lakosság megfelelő
tájékoztatásźna|, a szociális és egyéb támogatási eszközĺjk igénybevételénekfelajánlásával, esetleg

rész|etfizetési megá|lapodások megkotésével és a tartozások áttitęmęzésével. Ennek ellenére jelentos
kint|évőséget kell ügyintézniink, az ugyvédíiľodák álta| keze|t hátľa|ékos állomány ezeľ fölötti
darabszámot képvisel. A tárgyév márciustól érvényesített57o-os lakbér ęmelés hatására emelkednie
kellett volna a lakbér jellegű bevételeknek, de ezze| ellentétes hatást váltot1 ki a tavalyi szociális
lakbérek átalakítása, a támogatási ľendszer módosítása' illetve a ľezsicsokkęnés.A Képviselő-testület
hosszadalmas, több fordulós előkészítéstkovetoen dontést hozott aľľól, hogy valamennyi jogcím
nélküli lakáshasználó részéręeloírt többszoľös nréľtéktĺhasználati díj visszamentĺleg, rendeleti szinten
eltöľlésre kerül, ennek hatásai azonban csak a másoĺlik félévfolyamán jelentkeznek majd.

2. A helyiségbérleti és kapcsolĺidl díjbevételekrea gazdas,álgi recesszió fokozott hatással van' a
korábbinál jóval többen foľdultak Cégünkhöz a díjak cscjkkeniése. illetve a hátralékok elengedése
cé|jáből. Emellętt a ľossz épíiletállomány is gondokat okĺiz a béľbęadásnál, a kaľbantartás hiánya miatt
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még aZ egyébkéntjó helyen lévő helyiségek béľbeadása is nehézkes. A bérbeszámítást vá|laló
helyiségbérlok akadályokba Ĺitköznek, a jogi szabá|yozás ugyanis nem támogatja a bérbeszámítás
intézményét.olyan feltételeket szab, melyek a béľlokľészérolnem vállalhatók. A bér|eti díjban
érvényesíthetőkarbantaftások, felújítások ugyanakkoľ kedvező lehetőséget biztosítanának a
műszakilag rosszabb állapotú helyiségek hasznosításba töľténő bevonására. A probléma áthidalása
érdekébenegyeztetéseket folytattunk a Polgáľmesteri Hivatal illetékeseivel, illetve javaslatunkra
módosításra került a bérleti díj mértékétszabźiyozo Képviselő-testületi utasítás. Sajnos emellett más
olyan jogi, szabáiyozási változások is vallllak, melyek kedvezőtlenül befolyásoIiák a bérlők
szándékait, lehetőségeit, ezéft, visszafogják a bérbeadást (pl. a szerencsejátékokka|, vendéglátással,
dohány - és alkoholárusítással kapcsolatos döntések). A több éve tartó visszaesés az első fé|év
folyamán megállt, a bérbeadások száma stabilizálódott. A második félévfolyamán igyekszünk
megnövelni a pá|yázati kiírásokat, illetve tobb fórumon hirdetni a hasznosítandó helyiségeket a
bevételek növelése érdekében. A |elyiségbéľletiés kapcso|ódó díjbevételekidőarányos teljesítése:
94.59o/o volt.

3. A lakás és helyiségértékesítésbő|szaľnaző bevételek lényegesen az e|óirányzat a|aÍĹ
teljesültek. Ennek okai, hogy a vételi szándékok - elsosoľban a romló gazdasági he|yzet miaťt jelentősen visszaestek, a béľlők nem tudják vál|a|ni a véte|ár _ akáľ csak részletekben tońénő _
megfizetését Sem. A volt MÁv te|epen elkezdodtek az elidegenítésretöľténő kijelö|és éľdekébena
közműfejlesztések, a kivitelezés befejeződését követően keri.ilhet sor a vételi szándéknyilatkozatok
befogadásáľa, a konkrét szerződéskötések e |őkés zítésere.
A tervek szerint

osszesen 6 db. árverés megtaľtását túztuk ki célul f013' évre, ebbo| az e|ső felév
folyamán 3 árveľés megtartására került sor. A bevételeken be|u| az árverési bevételek I00Ü/o fo|ott
teljesültek. Az árvęréseken cisszesen 32 db. lakás, továbbá 15 db. nem lakáscélú helyiség keľĺilt
meghirdetésre, a liciten kialakult ár mindösszesen 164.B64e Ft, amely részben (mivel az utolsó árverés
megtaľtására2013.június 27-énkeri|t soľ) a II. Íélévfolyamán folyt be.
Ide tartoznak még a szerzodéskövetéssel kapcsolatos bevéte|ek' kotbérek, me|yek egye|&e az
időarányos teljesítés a|att folytak be, de a második félévben is váľható teljesítés' Az elidegenítési
bevételek összességében 63,06t/o-ban teljesĺi|tek, időaľányosan. Az elmaradás további oka, hogy az
e|oirányzatok közott szeľepel a Futó u.5-7-9. száln a|atti, nagy értékűtelek eladás bevétele, il|etve a
mogyoródi 2 telek értékesítésébő|szárnazó bevéte|e. Az első félévfolyamán egyik éľtékesítés
sern
rea|izáiődott, de a második félévfolyamán tovább folytatjuk apáIyáztatálst. Jelezni kívánjuk azonban,
hogy az előíľt bevétel (összesen 236.000e Ft) nem biztos, hogy befolyik az év hátralévo részében,
bevételi elmaradás esetén haladéktalanul jelezni fogjuk az onkormányzat részére,

II.

A

kiadások alakulását

a f, és 3. számí mellékletben foglalt

táb|ázat tartal.mazza, az

e|őirányzatokat és azok teljesülését a PénzĹigyi Ügyosztállyal fo|yamatosan egyeztetjür.

1. A

társasházakkal kapcsolatos időaráryos kiadások a tervezettnek megfe|elően alakultak' mind a
közös költség, mind pedig a f'elújításialap sorokon van némi megtakaľítás, mely a második félév
folyamán váľhatóan felhasználásra kerül. A vízőra szerelésre elkülonített keľetösszegből az első
félévben minimális felhasználás volt, a valós munkálatok csak a második félévfolyamán tudtak
elkezdődni, ennek oka a hosszada|mas előkészítési,beszerzési eljárás volt. Ennek e|lenéľea

munkák felgyorsultak

2.

a

második fé|évfolyamán,

a

keret várhatóan teljes

egészében

felhasználásra került.
2011. második félévtől vette át a kaľbantartási-gyoľsszolgáIati feladatok ellátását akozbeszerzésj
eljárásban nyertes Épkar Zrt, ntr az e|őző években is megállapítható volt, hogy a feladatokat más
struktúľában végzi, mint előzőleg a VJV, magasabb osszeg kerü| felhasznźĺ|ásraa gyoľsszolgálati
fęladatoknál, és alacsonyabb a karbantartásokná|. Erniatt máľ tava|y és tavaly előtt sor kerü|t
belso átcsopoftosításra, a keľetek |ratékonyabb felhaszná|ása érdekében,a tárgyévben pedig eleve
magasabb összeget kértünk elküloníteni a gyorsszolgálati feladatokra. A közbeszeĺzési eljárás

elhúzódása miatt

a

második felév folyamán szükségessévált még 1 hónapos szerződés

hosszabbítás azÉpkar Zrt-ve|, ezt követően keľült sor aZ új közbeszerzési e|járźs alapján történő
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szerződéskötésre, melyre szintén azEpkar Zrt-vę| keľĺi|sor. Az elso felév soľán a kiadási keretbol

csak alacsony osszeg került felhasználásral ennek oka; hogy az onkormányzat . a
számlaellenorzések miatt - csak jelentős, több hónapos késedelemmel utalta źlt azEpkar részére a
szám|ák ellenértékét,de az elkülönített összeg a 'második félévbenteljes egészébenfelhasználásra
kerül.

Az

/1
t.

5.

egyéb karbantartási és üzemelte'tési lciadások sorokon a felhasználás váĺakozásainknak
megfelelően alakult, egyediil az egyéb üzemeltetés Soron van viszonylag elmaradás. A második
félévbenazonban keret átcsoportosításra is sor került, illetve néhány olyan többletmunka
megrendelésére kertilt soľ, amely a keret felhasználását jelentősen megnöveli. A ľovar - és
kártevo-mentesítésľe elkülönített összeg felhasználása abęszetzési eljárásnak megfelelően alakul,
de a kifizetés csak a második félévbenvárhatő, 'A kémény-karbantaľtásifeladatok szintén a
beszerzési-e|játźs e|htnódása miatt szenvedtek késedelmet, az elkülönített összeg a második
fé|évbenkerĹi l kifi zetésre a kivite|ęzok r észére'
A kozüzemi, szolgtl|taÍási díjak soľokon sincs je|entős megtakaľítts, az tnkormányzat _
Polgármesteri Hivatal széfuálását követőęn rengeteg szám|a került visszaküldésre a szolgáltatók

részére,amelyek még mindig je|entos részben nern kęrtiltek újľaktildésre,javitásra, ezek
befogadása' pénzngyi rendezése folyamatban van. A koľmány ľezsicsökkentéssel kapcsolatos
intézkedései miatt itt ugyan várható némi pénzmaľadvány, de annak összegét csak a második
félévvége felé tudjuk prognosztizálni.
A lakásokkal kapcsolatos díjakná| (óvadék visszafrzeÍés'végrehajtási, közjegyzoi díjak, stb...) a
felhasználás az időarányosnak megfelelő, ę . tételeknéla sztikséges pénzosszeg nehezęn
kiszámítható, külső köľülményektől függ. tl*éhány tétel esetében (lakásbérleti jogviszony
megváltás, forgalmi értékkülönbözet) korábban nenl kerültek koncepcionálisan megfo ga|mazásra
a feladatellátás keľetei, dę várható, hogy a második felévben ití is rea|izá'lódnak a szerződések,
melyek a keret felhasználását teszik szĺikségessé.A telekvisszavásárlási költségek kifizetésére
egyelőre nem keľült sor, ugyanígy az ercdeti állapot helyreállításáľa vonatkoző jogi eljáľások
mjatti fizet.ési kotelezettség sem realizálódott, az e|oirányzat megÍaftása azonban továbbľa iS
szükséges.

6.

8.

A f0|3. évi díjazźsainkimmáľ az ę|ozo évek gyakorlatának megfelelően, továbbra is emelés
nélk{il kerültek a koltségvetésben jóváhagyásľa. A tényad2161. nagyjából a tervezettnek
megfeleloen alakultak, a számlázás fo|yanratának ę|hťlzódása miatt a pénztigyi teljesítésreitt is
csak késedelemmel keri.il sor. 7. A dologi és felújítási kiadásoknál (3. számí táb|ázat)
viszonylag jelentős pénznaradvány keľü|t az év elején źńhozata|ra, ennek oka, hogy a keľetek

(József u.4l., MAV telep, egyéb kivitelezések) az előző évben nelrr kerültek teljes egészében
felhasznáIásra,néhány esetben atárgyévre húzódott át a kivitelezésbefejezése' Az év első fęlében
azonban a szám|źk kifizetése megtörtént, illetve még máig is folyamatban van, az ennek
biztosítására elktilonített pénzmaľadvány terhére.
A dologi kiadásoknáI a kifizetések második fęlévľetörténő áthilzodása miatt a tźtb|źnatballnem a
valós felhaszná|ás látható. Vannak emellett átcsopoľtosítások is (|akóház - intézményé|etveszé|y
elhárítás, Víg u. 39. bontás, szabványos mérőhelyek kialakítása, akadálymentesítés), melyek miatt
várhatóan egyetlen soron sem várható pénzmĺrľadvány. A közutak, kozpaľkok kezelése mfu 201f.
év elejétől - Képviselő-testületi dĺjntésalapján - a Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési Szolgálathoz
került.

9.

A

felújítási kiadásoknál szintéll jelerltős pénznraľadvány került az év elején áthozatra, a
(köz)beszerzé,si eljárások elhúzidása miatt a kivitelęzések még zajlanak, illetve a második
féIévbenfognak |ęzáru|ni. A MÁV Ĺelep tervezĺjséľeelkülönített összeg elköltése folyamatban
vaÍ\ a teľvezést kovetően, a tárgyévben sziikségessé válik a kivitelezés elvégzése, az ehhez
szükséges keręt a kĺiltségvetésben beállításľa keľült. A Németh utcai Általános iskola sportudvar
és a Józsefuáľosi Intézménymiiködtető Kozpont felújítása|ęzźrrult, a Jőzsefvárosi Galéria
felújítása, a gya|ogos átkelőlrely kivitelezése. és néhány íntézményrejóváharyott korszeľűsítési,
felújítási munkák e|végzésemég folyamatban van.

osszesítve megállapítható, hogy

a

bevételęknéi a tęrvezetthez képest van némi kiesés,

összességében idoaľálryosan 84,147o-ban teljest'iltek' a módosított' eIőiľányzathoz képest. A
kiadásoknál a keľetfellrasználás á|ta|źlban megfelel az e|oirányzottnak, illetve a pénz:d'gyi rendezés
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késedelme miatt a második félévbenvárható a kifizetés. Többlet kiadás, illetve emiatt pótÍ.edezet
bevonása egyelőre egyetlen területen senr szükséges, amennyiben bevételi kiesés várhatő, a
második félévbenje|ezni fogjuk az onkormányzät és a döntéshoző számára.
A költségvetés teljesítéséhezmegküldött egyezteto táb|ázatban mind a kiadások, mind pedig a
bevételek kclzött szerepel a tevékenységünkket kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettség alakulása.

V. A dtintés cé|ja, pénziigyi hatása

A

határozati javaslat pénzügyi fedezetet nem igényel, az onkormányzat költségvetését nem
befolyásolja.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Bizottság

a hatáskĺiréta 66lfO1f. (xII.13.) szám(l, a Józsefvárosi onkormányzat vag}onáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásárőI sző|ő rendeletének 49. $ alapján gyakorolja, amely
szerint:
,,49 $

(l) A Képviselő-testület

a) dönt egyszemélyes gazdasági

táľsaság Onkornlányzat á|ta| történő alapítasáľól,

a

társaság

megszüntetéséről,

b) dont a

torténő
tĺĺbbszemélyesgazđaságitársaság Önkormányzat tulajdonosi ľészvételével
alapításában való ľészvételrőlés kialakítja a megszi.intetésével kapcsolatos tagi áIláspontot,
c)hatfuoz az onkormányzat vagyona tulajdonjogának gazdasági táľsaság rendelkezésérebocsátásáról
és a társaság jegyzett tőkéjének emelése tigyében,
d) az onkormtnyzatot a társasági ľészesedésealapján megillető tulajdonosi jogok egészénekvagy
meghatározott részének gyakoľlására vonatkozó meghatalmazásrő|.
(z) A Polgármester dönt az onkoľmányzat tu|ajdonosi részvételévelműkodő többszemé|yes
társaságoknźl| atźtrsaság legfobb szervének határozathozata|źń megelőzően a képviselendő tulajdonosi

álláspont tekintetében, valamint

aż onkormányzat

tulajdonában lévő egyszemélyes táľsaság

a|apítőj ának hatásköľében a kovetkező kérdésekben:

a) az igazgatőság és a felügyelőbizottság tagjainak, az íjgyvezeto, a könyvvizsgálő megvá|asztása,
visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;b) a társaság vezétigazgatójának,
ügyvezető igazgatőjźnak megbízása, megbízásának visszavonása és díjazálsának megá||apítása, a
v ezér igazgató, üryvezet ő igtzgatő szemé lyét éri ntő e gyé b ké rd ésekben
(3) Az (1) és (2) bekezdésben fel 'nem sorolt onkormányzat tulajdonosi részvételévelműködő
gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság gyakorolja.''
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Hat,ározatijavaslat
.

/20L3 . év. (XI.04). szá'mú Y árosgazdátlkodási

és PénzĹigyi B izottsági határozata:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság á,truházott hatáskorében eljárva, mint a Kisfalu Kft
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft 201,3. I. félévifeladatellátásáró| sző|ő
beszámolój át elfogadj a.

Felelős:

Kisfalu Kft.

Határidő:

2013. november 4.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzéĺ-étel módjára: honlapon.
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2013 ÉV| BEVÉTELEK TELJEsÜLÉsE

jnius

BEVETELEK
í ' Lakásbér|eti és használati dĺjbevéte|
Lakásbér|eti és haszná|ati dłbevétel - TárgyéVi
Lakásbér|eti és haszná|ati díjhátra|ék - E|Özó idószak

2. Vĺz.csatornaszolgá|tatássaI kapcsoIatos dĺjbevéteI
Víz-csatornaszoIgá|tatássaI kap6oIatos dĺjbeVéte|. Tárgyévi
Víz-csatornaszoIgá|tatássaI kap6olatos díjhátra|ék. EI zó id szak
3. szemétszá|lĺtási szo|gá|tatássa| kapcso|atos díjbevéte|
szemétszá||ítási szoIgá|tatással kapsoIatos dĺjbevétel . TárgyéVi
szemétszál|ítási szolgá|tatássaI kapcsolatos díjhátra|ék - EIÖzo idoszak
4' FűtésszoIgá|tatássaI kapcsoIatos dĺjbevéteI
FtitésszoIgá|tatássaI kapcsoIatos díjbevéte| - Tárgyévĺ
FtitésszoIgá|tatássaI kapmolatos díjhátÍa|ék- E|Özó idöszak
5. Egyéb bevéteIek dĺjbevéte|
Egyéb bevéte|ek díjbevéte| - Tárgyévi
Egyéb bevéte|ek díjhátra|ék . E|Öző idószak
Egyéb bevéte|ek kÖz sktg vissza vonás
6. Továbbszám|ázott kóz.lzemi számlák dĺjbevéte|
Továbbszámlázott kÖzi:lzemi szám|ák díjbevéte| - TárgyéVi
ToVábbszámIázott k z zemi szám|ák dĺhátÍalék. E| z idoszak
Káresemény kártérÍtésbiztosítÓtÓ|
LakásÓVadék beVétoI
K z s ktg'bevéte|
Lakásbérbeadáshoz kapcso|ÓdÓ

7.

megtértiIt végĺahajtási kÖltségek
LAKÁsBÉRBEADÁssAL KAPcsoLATos BEVÉTELEK osszEsEN:
He|yiségbér|eti és haszná|ati dÍjbevétel
TeIek és egyéb do|ogbér|eti díjbevéte|
Víz.csatornaszolgá|tatássaI kapcsoIatos megtéru|és
szemétszá|lítási szoIgá|tatássaI kapcsolatos megtérijlés

8.
9.
10.
'ĺ 1. FljtésszoIgá|tatássaI
12.
13.

szeuodésk tési díj

kapcsoIatos megtéÍu|és

HeIyiségbérbeadás +ÍészIetfizetés késedeImĺ kamatok
14. MegtérijIt peÍk Itség, egyéb továbbszám|ázás
'ĺ5. Helyisé9 bér|etidíj - bérbeszámítás
16. gépkocsi beá||Ó bérbeadás Vajdahunyad u. 9'. JÓzsef u' 27
17. Lakások bérbeszámĺtássaI tÖrténo karbantartása
18.
kapcs.egyéb bevéteI
BEVÉTELEK ÖsszEsEN:

20. LakásértékesítésrészIetfizetéses tóketÖrIesztése
21. LakásértékesítésrészIetfizetéses kamatt rIesztése
22. K |tségek
23. TelekértékesítésbeVéteIe (MogyorÓd)
HeIyiségértékesitésbeVéteIe
25. HeIyiségértékesĺtés
részIetfizetéses toketÖÍ|esztése

26. HeIyiségértékesítés
részIetfi zetésos kamatt rIesztése
27. KoItségek
28. árverések
29. Telekértékesítésbevéte|e (FutÓ u' 5-7.9)
30. HeIyiségértékesÍtés
rész|etÍizetés ÁFA
31. szeuodésk vetésboI befolyÓ k |bér bevéte|
32. Vajdahunyad 5' telek visszavásár|ás áfa

ilt.

ÉRTÉKEsíTÉssEL
KAPcsoLATos BEVÉTELEK osszEsEN:
Lakás - és he|yiségbérbeadásbÓ|, va|amint értékesĺtésb6|számaző
bevéte| Összesen:

/|.+||.+|||'/

PénzforgaIom nélkiJIi beVéteIek
|vlÁV teIep
35. AFA visszaigénylés 201 1. IakÓházfeI

jítás után

2013. év 11601
junius

NóvényvédeIem, parkok' fasorck fenntartása kert
munkák
Fák Ü|tetése, kezelése
Tisztvise|óteIeoen f ateleoítés
Intézmények é|etveszély eIhárĺtása' gázhálÓzat
ozat csere
c|
EpLj|etbontás és kitjrĺt s cĺmiegyzék a|apján1 (JÓzsof
(JÓzś u.577.)
Karbantartások és egyéb fe|adatok bonyo|ĺtási
tási dła
dł
7. To|nai L. u. 1 í.15' JEGYI/|K| isko|a paÍkettasere
lsere
KEoP eneÍgetlkai pá|yázat írása és ónrészee
TÁN4oP pá|yázat enerqetikai audit készítése
10. To|nai b lcs de továbbszámlázott szo|gá|atás
11. IntézménybeŹházás
tfeI iĺtási feIadatokk bonyo|ĺtási
bon]
dĺia
12. Intézmények gyorszoIgá|ati és karbantarlái á|ta|áÍ
á|ta|ánydíja
Práter u. isko|aépri|et fenntartási ktg.e
1.

2.

és

15.
16.
17.
18.

{o

20.
21.

| rcron ul uryost I
Itas mIaÜ épqIetrelu]|tas, cImesité]
méo nem t Ítén
én meq, eqYeztetés
)tés aIatt
Horánszky utca
ca 2'
21 ' bÖ|csôde vi||anyvez
vi||anyvezeték feI jítás
gá'
Intézmények é|etv
é|etveszély eIhárĺtása.
rĺtása. gázhá|Ózat
6ere
Horuáth Mihá|y|y téÍ
téĺfel']jiítás
jítás(teNezés kivite|ezés)
Németh Lász|Ó|Ó A|1
A|t. Isk.sportudvar
cvar feI jí1
Német u. JÓzsef
sef !u' keresztez 5désében
désében gyaIogátkelóhely
kiépítése(teryezés
ezés'kiviteIezés)I
Márkus E. u. forgalom
forg.
technikai
iai tanulmr
tanulmányteN
KEOP energetikai
)tikai pá|yázat ĺrása
lsa és Önl
Önrésze

r

jtet K zÍ
Jozsefvárosi Intéz
Intézménym ködtet
zpont(Baross u. 84.

)

JIK

24. JÓzsetvárosi

25.
27.

30.
31.

34.
35'
36.
37.
38.
39.

/n
'-.

Ga|é
Ga|éria
Felťljítás
onkományzati]ti tuI
tu|ajdonban á||Ó
||Ó utak fe
fe| jĺtásának teryezési díja

u. 14. e|eKromos ľove,
u' 1 1. ftiggöfo|yosÓ és erké|y fel jĺtása
27' hom|okzatfe| jĺtás
u.11't zfa|fe| jĺtás
u.20' ftjgg folyosÓ tel
tet fe|'jjĺtás
u' 5' rész|eoes bontás
['IsK.sponsatoÍ tev'dUa
Horánszky BÖ|C
BÖ|cs de viIlanyvezeték fel jĺtása
'
onkományzati
lyzati épiiIetek akadá|ymentesĺtése
GyaIogos átkeIl
átke| he|yek |étesílése21ol2o12 (v|.2''.,
|vlárkus E. u. forgaIom
fo
technikai tanuImánŕeN
Go|gota téren
ren kkettös kereszt áI|ítása
Kihelyezettt szeIektĺv
sze
hu||adékgyl:ijtők bekerítése
381/2012(X1.08
Xl'08.) PaIotanegyed j forgaImi rendjénok teryezési
és Kiv'klq'-e

P.áter utt á|ta|
á|ta|ános iskoIa
43. cĺm nélkii|i intéi
intézményiberuházások,
)k, f(
fe| jĺtások
44. Németh Lász|Ó
tz|Ó ÁIt' Isk'sportudvar fel jjĺtás(teryezés kiviteIezés)
45. Vaida P'Á|t.isk'ĺ
isk'sportsátor teV.dĺia
Ą6. JÓzsefvárosi i G!
Gyemekek ÜdtjItetéséé
!ééKft sportpá|ya fe| iĺtás
47. okmányiroda|a bi
bővĺtése
381/2012(Xr,08
1,08.) Palotanegyed j forgi
forgalmi rendjének teruezési
48.
és KiV'kto'.e

csobánc utcai Óvoda veszé|yteIenĺtése
Szigony u. 2/B panelprogram

Ť13 nDÁsoK(1tffi)
jÚnius

K|ADÁsoK

ĺ

TáEsházi kÓzts kt|tséoek
VlzôÉ géteĺéskön*oé
Társasházäłkal táDcsoIatosk|adások
GvoNolqáláli hibe|hádlás+házioilGi Íendé6k
GYoE$olqá|Đtie|ďđ Áía

Kafunlaíás elö|s Áía
2 Gvols5zo|ĺá|atl és kätbadaŕásI tiadá9oł
Helvbéí*fu ám|tá$ kEóanbná6i mUnuk
v|F !. 32- u911NN1'38$Dlffi hE' |nqaĺ|anok íé|Úi|lá$
Rendkĺ@|j kafuntEiás
KaÍbanlađá$k és 4Véb íe|ádälok bnYo||tásl d||a
KéménvkaÉanlađás
Xéménvkafu nladás kM|lás

Gđembeh léd íva|ńos

álkelőhelYek

Eovéb ozéménetéŚi kö|tséo
s'abÉnvG mél6heIvek kia|ał||á9
onlománEall épolélétéúlétgen
Toŕbb *ám|áz Ęvélé|éoo|el

kafu nladä*

lot!

és kánevö|íás

könséoé

Toŕbb #m|áŽ tvé|e| éDo|él

sldbq meá||adás

aIaoĺán 8 db' |äkás he|vréá|||tá9

Ki*néł0 tá.ís ďköz
és zeménétés Ösśfesán
Vĺz$|omago|cá|laláśal ka@|at6 kiadások
s2emé|*á|||lási *oháha|ás9| kaffi |alos kiadások

3 Eívéb taÍbenladás

4

Rendklw|i idöiáÉs miäfi i íélädatot
LalÓháak é|eN*é|v elháiltás. oázhátözal 6eÍe
sŹo|qá|talás| d||aÍ tssresen

ĆMdékMsaÍEélés

Lakás íotoáld énéxúgafEetés
Lałások véAÍehailási Kí'. közi dĺiät.Önkénvffił kihe|vezés

Közi{Eöidĺiat

Ene.oiá |anfu lMnvok kiadág
Üi éDilésü és íe|Úiĺ|on époteleł
Üi ÍúléŚi rendgeEĺhe kaDŘ|Ódő

téśe

A

5

ĺolésé3 vĺ!ÓÉ tŃbss
Te|ełédékesIlésktłell|ói dIia M@vo di
Vaidahunvad u. 4' *déti d|i
Etdéli ál|aĐ| he|Y.éál|ĺlá$E|kaÉ' Jtie|iáÉsok Íż.Ködg 7' lélék.Mátást.9' |Ekás
Epvébdĺ|át és łönsé(eł
Tálsäshá'l. ofemé||élés| és śżo|qál|atásI dIIał Üsszesen
TáHsházi lulaidonosi kéDúsé|el d|iaása
KÖzts tÖĺséo álda|ás d|iłás
VízÓE gerc|és dlaá$

6 Tálsashá2äNká|laDcŚota|osdltazá3Ö.s'ésen

täkástlbádásI b@lat6

áta|ánydli

Läkás*fu adágI kaE$latG sikeldĺiak

HeIŕ*Atfu ädásI kE@bt6

át.|ánYdl|

Helyi*qbéfu adásI kgDB|at6 śikéíd|iäk
Telék ěs svéb dol@béíeíelxaBo|alG siłeídl|
Lakás+s he|Yisoédéxesĺlése|

kaÉ|alG ála|ánvdIi

Laká*s he|viséAéíétésĺ|ésélk.t|El6 3 edIiak
ÁrcÍéss|xaffi olat6 sitedliäk
Elid{én||éE péuoN| bnyoiltásnak dlĺdá$ (MÁV tetopP| eff)
szezfuéskövélés és elégháěs pDieR d|idás
Te|ekéíét$ĺlését
bnvo|ilási dIiá ąYdi m4á|ladás alaDián
U.6 he|ŕ*oek éíékM|és

Télekéft k6|lés áía bfEe|és
7 vaĺvonĺaŹdá|kodássä|k.pcsotalosdĺ|äzá3Össrésen

Kee|ési dIiak+ (kof Íem0t6dď dIiak)
szot!állalásĺ (háf e|9ámo|áśĺ)d||.k
Háíé|0gÝé6i és lak.illÓi ío|ada|ok
8 váqyonké2éléssé| taPcsotaIos dllazás Ös.f és.n
Kfrs u' s' *án á|đhi'hagná|a|on k|wh éDolelÉęeélbnlása
Vlo U- 39- hnlásE

B
I.

Egyéb kiádásď

ö6gesnI

M0s'ak|'é||enönés bnyo||láś'69yébx|ädáśokÖstzésen
DOLOGI KIADASOKTSSZESEN (A+B)
MAv té|éDteileés'enqdé|vđelás + kMe|ezés bnvo|ilásl dĺiia|
kkáE Íoíoälmi édét k0|6ntzel

Káoüe|eím liéoilé3g
Té|eHgaÉsdáskÖ|lsé!e
Vlq u' 32. &944D/łl' 3844p/ffi he' |nAät|änok íé|Úillá$
KeÉkoádárc|Ók kiäl.k|lás
NaoĺemDlom u' slđé |ďđóléEg

Ré*|{6íélüi|tás

fi ' éDole|Ęn 2 hé|v|śéoíé|Úiĺlás
Iäká$k läthalöÉ téleĺe
életrwé|y e|háillása' eázhá|Ófat śérc
onkománEati tu|äidonÚ ép' ÍélÚiĺtá9 atapllág JtĚoÍu'41
Bąerédi u'

Úí*

LakÓházák

||'

BERUHÁzÁs . FELÚJ|TÁs lsszEsEN:
FöÉl6i ÖnkománEahäł twél átadás mí1.Á9
FMB| önkománEahał elide.n|lés tvéle| ál6dás
FôÉm| ÖňłománEalnsk ré9|eŕĘelés
KÖzös

könséq íe|Úi[ág| ä16!

Lakástdeli |wigonv meqÉná8
dą 39' tíélĺĺd*onY me!Éhás

V|p

il|. ÁTAoonPÉNzEgzKtzÖKÖsszEsEN:
K|đdásof Össf esen: ĺ.+||.+|||J

Đĺ2.és

Jegyzőkłinyv
amely a KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft Felügyelő Bizotts ágának 2OI3. évi 3.
rendes ülésén,z0I3. októbeľ 10-én a társaság 1083 Budapest, oľ u. 8. szám alatti
telephelyének irodaépületében taľtott üléséľőlkészült.
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határozatz
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Feliigyelő Bĺzottság a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft 2013. I. félévi
feladatellátásáról sző|ő beszámolóját elfogadja, és a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ
Bĺzottságnak elfogađásľaajánlja.

Soós György s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke
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