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,,Javaslat a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazďa|kođő Kft feladat el|áttsára irányuló

szer zo ďé sének e lfo ga đásár ď, tát gyu előterj e szté s c s ere mel l ékl et

Az előterjesztés mellékletét képezo szerzódésben az alźlbbi kiegészítések történtek:

1. A szetződés tervezet 19. pontjában:

,,19. A Felek a jelen szerzőđést szĺivegszeľűen akkor módosítják, ha az onkormányzat ilj
rendeleteinek a Kisfalu Kft. tevékenységét éľintő uj szabáIyai vagy a Képviselő-testĹĺlet új
hatátozataí a Kisfalu Kft, đíjazźlsának a jelen szeruođéstól eltérő meghatározását igénylik.

A jelen szerződést a Képviselő-testiilet szlźmú hatúrozatábanfogadta el.,,

2. A szerződés tervezet 30. pontjában:

,,30. A szęrzőđés a|ka|mazásában:

m) túrsashdz: ahol a szerzőďés túrsashúzat említ, a lakásszövetkezeteket is éľteni kell
alatta azzal a kiilönbséggel, hogy a lakdsszövetkezetek míÍköďését a Szijvetkezetekrdl sujló
tö rvény s zab ály o zza.,,

3. A szerzođés teľvezet 255. pontjában:

,,255. A Kisfalu Kft. a szerződés szeľinti díj számIáit:

a) az źúalźny jellegű đijazások'ĺavonatkozóan atárgyhőnap 5. munkanapjźig,
b) a nem ataIányďíjas feladatelIźúásra vonatkozó díjszámláít a tárgyhőt kĺivető hónap 10.

napjáig,
c) a kivitelezó vagy alvá||a|kozó teljesítéséhez kapcsolódó feladat ellátása esętén a munka
elvégzését követően akívitelező által kibocsátott és ígazo|t számIa benyújtásával egyidejűleg
nyujtja be a Polgármesteri Hivatala illetékes szervezeti egysége részéte.
A számldk teljesí,tésének ídőpontja az elszdmolás napja, az a nűp' amíkor a szdmldzáshoz
sziikséges dokumentumok teljes kiirííen a Kisfulu Ęft rendelkezésére dllnak.''

Budapest, 2013. decęmbęr 17.
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Tervezet 2013. novembeľ. 30.

Budapest Főváľos VIII. keľület lőzsefváľosÍ
onkoľrnányzat

és a Kisfal u J őzsetvátosi Vagyonga zdá|kodő
K[t. kozott

20t4. ianufu 
,l'. napiátőI

hatátyos vagyo ngazďá|ko dási s zeľ ző ďés



2

Taľĺalorn

Brscĺ nÉsz
ÁrrłrÁNos FELTÉľBIBx

T.FEJEZE.T
Az onkotmányzat és a Kisfalu Kťt. jogvlszonya

1.. Ki s falu Kťt. s zeľe p e az Onkormá r|y zat v agy ongazđálko dás áb an
2. A Kisfalu Kft. feladataitrneghatátoző normatív előírások
3. A Kisfalu Kťt. feladatait ĺneghatátozó egyedi döntések
4. Az onkoľmáflyzategyüttműködése a Kisfalu Kťt.vel
5. Értelmezés
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12.

14.
15.
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17.
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II. FEJEZET
Vagyong azdáikodás teli es köľéľe vonatkozó feladatok' i ogosíwányok és
kötelezettségek

6. Tanácsadás és döntés előkészítés
7. Jognýl atkozat té tele
8. Veľsenyeztetési eljáľások bonyoľtása
9. Közbes zeruési elj árások lebonyolítása
].0. Peres és nem pefes eljárások vitele . iogi képviselet
11. Ügyfélfogadás, ügyfeleklse t v a|ő kapcs olat
12. ijgyitatkezelés
1.3. Adat s zolgźitatás a vagyo ngazdálkodás ellenő ru és éľrez

III. FEJEZET
Kisfalu KÍt. díjazása

14. Döntés előkészítés
ffi. Ügyitat kezelési feladatok
16. Bérbeadói feladatok
17. Elidegenítési feladatok
18. Építmény felúiítás, beruházás, bontás, hatősáĺg1 kötelezés
végtehajtása 23.
t9 . Intézmény- é s utfeliĄitási, b eľuhá zási és karb antatási
feladatok 23.
20. Külön felsorolt intézmények gyorsszoLgá'Iati és felújítási
feladatok 24.



3

2l. Lakőépiiletek, lakások' nem lakás céIjfua szolgáIó helyiségek, teIkek,
egyéb bérbe adott vagyorntáfgyak' valamint ijzeĺnj épületek' háziorvosi
ľendelők, karb antattás a, ide érwe a vizőt a s zeľelé s t i s 24.
22. Lakőépületek, lakások, nem lakás céIjfua szolgá|ő helyiségek, telkek,
egyéb béľbe adott vagyontárgyak' valamint uzemi épületek, házioľvosi
ľendelők kezelése, béľlemények iizemeltetése, ellenőrzése 24.
23. Az onkoľmányfat képviseletének el7átźsa atátsasházakban 25.
24. Atátsasházakkal szemben fennálló közĺis költség és egyéb pénziigyi

26. Lakőépiiletek takańtása,házfe|igye1ete, liftügyelet,valamint az uzernj

kö t ele z et t s é gek aktua7lz źiás a
25. Apénzügyi bonyolítás

épriłetek és a telkek előtti jfuđatakantá.s

rv. FEJEZ-ET
27 . Szetződéstől való eltéľé s j ogkövetkezményei

bérbeadói feladatok
29. Bérbeadás kozos szabáĺyal
30. Lakásokľa vonatkoző sajátos előíľások
31. A nem lakás céIjfua szolgáIő helyiségekľe vonatkoző sajátos
kikötések
32. Telkek és egyéb dolgok béľbeadása

25.
25.

26.

26.

ľĺÁsoolx nÉsz
łz oNroRMÁIvYZAT VAGYoNÁNAK HAszNosÍľÁsĺ. És

ELIDEGENÍTÉsE

v. FEJEZBT
Béľbeadás

28. Lakásokkal és nem lakás céIifua szo|gálő helyiségekkelkapcsolatos
27.
27.
29.

29.
30.

vI. FEJEZET
Az o nko t mány z at tul ai d o ni o gának átt uház ás áv a| kap cs ol at o s felad ato k

33. Lakások és nem lakás céIjfua szo|gá,j.ő helyiségek elidegenítése 30.
34. Yersenyeztetés alapián tĺiľténő elidegenítés 3t.
35. Az értékesített ingatlanok adásvétetl, szeruődéseiben rogzített teljesítés
követése 32.
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HARMADIK RÉSZ
łz oNro RMÁNYZATI vAGYoN FENNTAnĺĺ.sĺ. ľvĺBcslzÁs o s

JOGVISZOI\[YB^N

VII. FEJEZET
Epiiłetek és más ingatlanok fenntartása

36. Az önkoľmányzativagyon feĺntatásávalkapcsolatos feladatok 33.
37 . Építrnény.felúj ítási, b eľu ház ź,si, bont ási feladato t ľlatő ság1
kĺi telez é s v égt ehajtás a
38. Intézmény. és ttfel'ujitási, beľuházási és
karb antar t á si fela dato k
39. Egyes, kĹilön felsoľolt intézmények gyoľsszolgálati és
karbantaľtási feladatai 34.
40. onko tnányzati tulaj donú lakóéptiletek, lakások,
Ílem lakás céIjfua szolgáLő helyiségek, telkek, egyéb béľbe adott
vagyontáfgyat valamint üzemi épiirletek' házioľvosi ľendelők
üzemeltetése, katbantattása, fenntartása 35.
41. onko rcnány za1i tulai donú lakóéptiletek, lakás ok,
nem lakás céIifua szolgálő helyiségek, telkek, egyéb béľbe adott
v agy orlt,źLľgyak, valamint üzemi épriletek, házioľvo si rendelők
kezelése, iizemeltetése, béľlemények ellenőtzése 36.

33.

34.

vrrr. FEJE,ZET
T át s asházal<kal kap cs olato s feladatok

42. Az o nko ľmá Íay z ati tula j do n képvi s ele te a táLÍ s asház akb aĺ
43. Felad atok tátsasház megszűntetése esetén
44. Az onkoľmányzat köztis költség és egyéb pénzĺigý
kö t ele z ett s é gein ek aktwatlz áLás a a tát s asházak t e kint e t é b e n
45. onko ĺĺnány zati tulai donú épiiletekben és a tát saslnźz'akban
levő ö nko tnány z ati ingatlano kb an v íz ő t ák fels ze ľelé s e, c s e ľé j e

38.
40.

40.

4',1..
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NEGYEDIK RESZ
pÉNzÜ cra B oT{YoLÍľÁs. szÁuvITEL

IX. FEJEZET
A pćnztigyi bonyolításhoz tattoz'ő feladatok

46. A szetződések nyilvá ntatásb a vétele, szám|äzás és
avá|tozások áwezetése
47. Befolyó bevételek nyilvántatásba vétele
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Szerződés
vagyon gazd'áůkodási feladatok ellátás ára

amely egytészrőI
Budapest Főváľos VIII. keľtilet Jőzsefvátosi onkotm/anyzat (székhelye: 1082
Budapest, Baĺoss u, 63-67., képviseli: dĺ. I(ocsis Máté polgármesteĺ, statisztikai
számjele 1'573571'5_841'1'-321'-01, ađőszáma: 1,5735715_2_42, törzsszáma: 73571'5,
bankszźtrĺ]aszáma:t41'00309-1021'3949-01000006)_atovábbiakban:
Önkoĺmányzat,
másrészrőI a

Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdátkodő Kft. (székhelye: 1083 Budapest,
Losonci u. 2., képviseli: I(ovács ottó ügyvezető igazgatő' statisztikai számjele
1085711,9-6832-1,1'3_01, ađőszáma: 1085711'9-2-42, cégegyzékszáma: Főváĺosi
Törvényszék Cégbírősága Cg.01-09-265463) . a továbbiakban: I(sfalu I{ft. - a

továbbiakban egyůtt Felek - között jött létĺe alulíĺott helyen és napon az alábbí
feltételekkel:

ELsŐ nÉsz
ÁrľłrÁNos FELTÉľBIBr

I. FEIEZET
Az onkotmányzatés a Kisfalu Kft. iogviszonya

1 . Kisfalu Kft. sz ere pe az onkormá nyzat vagy on'gazdá|kodás ában

1.. Budapest Főváĺos VIII. kertilet Jőzsefvátosi onkormányzat a nrlajđoná'banIévő
ingatlznvzwonnal kapcsolatos jogosítványai érvényesítéséĺe és kötelezettségei
teljesítésére (a továbbiakban együtt: v^gyongazđáIkođásra) a l{isfalu Jőzsefrłárosi
YagyongazdáJkodő l(ft.-t működteti. Az Önkormáĺyzat a jelen szerzőđés alapján
ellátott, jeleĺ szerződésben szetepIő vagyongafdálkodási feladatokĺa a l(isfalu I(ft.
rész ét.e |ĺz árőIzgos s ágot bizto sít.

2. A felek jogvĺszonyának és egyĹittrnfüodésének jelen szerzőđésben történő
s z ab aly o z ás át meghatáto z z a, ho gy a Ki s falu I( ft. :

a) az Önkormányzut, mint az inga:Jran Vagyon nrlajdonos a megbízásából és dontései
szennt nemz eti vagyoÍanal kapcs olato s feladatokat Iát eI,

b) törvényben meghatátozott módon, önáLlőan és felelősen gazđálkod:k a
törvényesség, a céIszeríség és az eĺedményesség követelményei szerint,
c) működésének a rábízott vagyongazđáIkođási köĺben bíztosítarĺa kell, hogy zz
onkormányz^t ^z 

á)lanháztartás őnkotmányzaĺ alĺendszere számára eIőtt
kötelezettségeit teljesíteni tudj a.

I.{em tfugya a szerződ'ésnek a Feleknek a gazđaság1 táĺsaságokĺa vonatkoző
j o gs z ab źiyo kb an ĺend e z e tt társ as ág1 j o g':rs z o ny a.



3. E, szerzőđés céIja, hogy meghatározzz:

a) 
^ 

vagyongazđákođásnak azokzt a terĹrleteit, valamint azokat a jogosítványokat
és kötelezettségeket, melyek a l(isfalu l(ft. feladate|]átása köĺébe tartozĺrak,
b) az oĺlkotmányzaĺ vagyonnal való felelős gazdáIkođás, a vagyon megőĺzésének
és védelmének követelményeit,
c) a l(isfalu l{ft. áItaI el]átott felađatok ťlnanszlĺozásának ĺendjét,
d) a I{isfalu l(ft. đí1azását,
e) a szerződéstől valő eLtéńs jogkovetkezményeit.

4. A I(sfalu l(ft. a jelen szerzőđés alapjźn fennál-7ő vagyong^zdálkodási feLađatal az
onkormányfat tutajdonáb anlévő afon ĺngat)anvagyonÍa és - a taĺtalmukat tekinwe
. a feLađatok azoĺ köĺéĺe terjednek ki' melyekkel kapcsolatban az onkormányzat
I(épviselő-testulete af, áItala alapitott költségvetési szervnek, gazđáJkođő
sfefvefetnek, nonpĺofit szervezetnekvagy egyéb szerĺezetnek nem határozott meg
alapítő okiĺatban vagy szeÍződésben konkĺét és l<lfejezett feladatot tulajdonosi
jogosíwányok érvényesítésĺe és a nrlajdonosi kötelezettségek teljesítéséĺe. Ez nem
záĄa |<l a lehetőségét annak, hogy a l(épviselő-testulet a feLađat párhuzarnos Vagy
osztott e|látásárőI dönts ön.

5. '\ jelen szeĺzőđés ůapján a l(isfalu I(ft. vagyongazdá|kodási fe|ađataí nem
teĺjednek ki az onkotmányzat vagyonkezeLőijoggal teĺhelt és az Önkormányzatnak
azá|]amszerveiáItalhaszĺaltingarJanair25ę1n.

6. A l(isfalu l{ft. jelen szenőd'ésben meghatátozott felađatalt a jogszabáIyok, -
ideéĺwe az Ön'kormányzat ĺendeleteit és hatáÍozat^lt - és a Képviselő-tesĺilet
döntései alapján köteles végezti, az üzletszeńi, ĺngatJaĺ.kezelői tevékenység szakmu
követelményeinek és a btrőság gyakorlatnak megfelelően.

7. Az onkormányzat követelményként határozza meg' a l(isfalu I{ft. peđig vállal1a,
ho gy a j ele n s z etz ő đésb en s zab aly o z o tt v agy o Íagazđálko d á si tevékenys ége :

a) az onkoĺmáÍIyzatÍa' hár,ilő egyes közfelađatok és egyéb v^gyong^zdá1kođási,
vagyonkezelésífeladatokellźnásátblztosítja,
b) . a v agyonnal felelő s móđon, ĺendeltetés szerűen gazđilko dlk,
c) vagyo ng az đőJko dáls a átt]átható, hatéko ny é s költs égtakaĺéko s,

d) avagyon éĺtékét és źt|lagátmegőrzi és lehetőség szerint értékét növeli.

8. ,\ jelen szerzőđés 201'4. januát 1-én lép hatáIyba és 201'4. december 31-éig tattő
ĺďőre szőL. Az onkormányzat és a I(isfalu Ifft. között a jelen szerzőđés
tárgykorével megegyező, utoljára 201,3. augusztLrs 1-i dátummal módosított, a

Yfuosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság861,/201'3. 0ruI.29.) számuhatározatávaJ'
jőváhagyott, 2013. decembeĺ 31'-ig meghosszabbított megbizási szetzőđésnek a
Budapest-Jőzsefs,áros, Magdolna Negyed Progĺam III. (a továbbiakban: MNP Iil.
pĺojekt), azonosítőszám: KMOP-S.1'1./B_1,2-k-201'2-0001' pĺojekt keĺetében
meghatározott felađatatt _ ezen felađate]]átás feltételeit és a megbízott dijazását -

szabůyoző kikötései az MNP III. pĺojektĺe vonatkoző, a fent meghatátozott
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afonosítő számu támogatási szerzőđés ldőtartamug hatáIyosak. Ezeĺ koĺábbi,
többszöĺ módosított megbízásí szerződés egyéb, v^gyongazđá]kođásrz vonatkoző
és kapcsolóđó (nem MNP III. pĺojektĺe vonatkoző) részeĺ helyett a jelen szeuőđés
ĺendelkezés eit kell a|kalmazrĺ.

9. A Kisfatu l(ft. a jelen szerzőđéstől fuggetlen megbízási jogviszony keĺetében,
váItozarJan feltételek - feladat és dljazás - szerLnt látja eI azokat a felađatokat,
melyeket a telek közötti külon megbízási szeĺzcjdés a l{isfalu l{ft. számáĺa NIbJP
III. pĺo j ekt megvaló sitása keĺetéb en meghatároz'

2. A Kisfalu K[t. feladataitmeghatálfozó nofmatív előítások

10. A Felek a jelen szetződ'és és a magasabb szintű jogszabáiyok mellett, a l(isfalu
I{ft.-re h^flnő feladatok tartaImát éĺtelemszerĹíen meghatározőnak tekintik 

^zÖnkoĺmányzatnak ftépviselő-testtrlet, bĺzottság, polgármesteĺ) a l(sfa]u I{ft.
tevékenys égét érntő ĺenđeleteit és normativ hatarczatalt is.

11. A Kisfalu l{ft.-ĺe hfu,ilő feladatok tattaJĺnát meghatároző önkotmányzat'
rendeletek módosításaikkal és kiegészítéseikkel együtt a jelen szerzőđés
létĺej öttének időp on tjźlban a következők:

a) 1,6/201.0. GII. 08.) önkorrnányzai ĺendelet az Öĺkotmányzat ĺrlajdonában ái]ő
lakások béĺbeađás ának feltételeiĺől, valamint a lakbér mérték&őI (a tovźlbbiakban:
lakásbéĺleti ĺendelet),
b) 59/2O11. (XI. 17.) önkormányzatt rendelet az Önkotmányzat tulajdonábaná]]ő
tiĺes telkek, felépítrnényes ingatlanok, gépkocsi beállók és egyéb dolgok
b é ĺb e ad ás ának fe|tételeiĺől (a továb b i akb an: ingó b éĺle t rend elet),

c) 66/2012. (xII. 13.) önkorrnányzaĺ tendelet az Önkotmáĺyzatvagyonáről és a
vagyon feletti ĺrlajdonosi jogok gyakorlásárőI (a továbbiakban: vagyonĺendelet),
d) 1,8/201,3. (Iv. 24.) örlkotmányzaĺ ĺendelet Jőzsefvárosí Onkormányzat
nrlajdonában Iévő közteruletek hasznalatárő| és hasznalatának renđ1éńI (a

továbbiakban: közteruleti ĺendelet),
e) 32/2013. $ru. 15.) önkotnányzaĺĺendelet az Önkormányzat ĺrlajdonábaĺá|]ő
nem lakás céIjána szolrgáIő helyiségek elidegenítésének feltételeiĺől (a továbbiakban:
helyiség elidegenítési ĺendelet),

Đ 33 / 2013. flru. 15.) önkormányzai renđelet az onkormányz^ttulajdonában á|lő

lakás ok elidegenítés éĺől (a további akban: lakás elidegenítési ĺendelet),
g;) 35/2O13. (W. 20.) önkorrnányzaĺ ĺendelet az onkormányzat ruta|donában á|lő

nem lakás céIjára szo|gáIő helyiségek béĺbeadásának feltételeiĺől (a továbbiakban:
helyiség béĺIeti ĺendelet),
h) 9/2007. (II. 19.) önkorrnányzai ĺendelet Jőzsef:rátos fejlesztéséĺől ("
továbbiakb an feJ|esztési ĺendelet),
i)23/2007. (IV. 25.) önkormányzatj ĺendelet a lakások és nem lakás céIjfua szoLgalő

helyiségek viz-, és csatoĺnahasznáIaĺ dljáĺak béĺlőkĺe torténő átháĺtásfuőI,

i)33/2008 (v 08.) öĺkormányzai ĺendelet a települési szi]áĺđhulladék
e\szál]ltásának kötelező igénybevételével kapcsolatban fe1merüIő közszolgźlltatási dlj
áthántásfuőI,
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k) 25/201,3. (v 27.) önkorrnányzatl ĺendelet Budapest Főváĺos VIII. kerulet

Jőzsefvárosi Onkormányzat a I{épviselő_tesĺilet és Szervei Szewezeĺ és Működési
SzabáIyzatárőI.

12. '\ I(isfalu I(ft.-re hárlLő feladatok tartalĺnát adó normatív önkormányzai
hatátozatok - módosításaikkal és kiegészítéseikkel egyutt - a jeLen szerzőđés
létĺe j ö ttének időp on tjáb an a köv etkezők:

a) a nem lakás céI1ára szoLgáIő heIyiségek, telkek, gépkocsi-beállók és egyéb dolgok
béĺleti đĺjfuőI szőIő, a l(épviselő-testtilet 248/201'3 (Vĺ 1'9.) szźtmuhatározata,
b) a lakások, nem Iakás céIjára szolgaló helyiségek, telkek ideiglenes hasznalatba
ađásárőI szőIő, a Képviselő-testulet 1,90 /201,3, U, 22.) számuhatározata,
c) veĺsenytárgyaLásra a VeÍSenyeztetési szabilyzatĺőI szőIő 428/2012. (xil. 06)
számuhatározata (a szerzőđés alkalmazásában: veÍsenyeftetési szabáIyzat),
d) " beszeĺzésekĺe a l(épviselő-testület 68/201'2. (II. 16.) száĺnu hatátozata

Józsefuáĺosi onkormányzat I{özbeszetzési és Beszerzési SzabźiyzatátőI (a

szerzőđésa|kaknazásában:beszerzésiszabállyzat),
e) az onkormáÍayz^t tulajdonban á1]ő lakóépületek tetőtereinek elidegenítéséĺe a
I(épvis elő-testtilet 8 / 201' 0' g. 20.) számu hztáro zzta.

3. A Kisfalu Kťt. feladatait rneghatátoző egyedi döntések

t3. Az Önkormányz^ttőI a l(isfalu l{ft.-nek adott utasitásának kell te|<lnteti az
onkormárryzat I(épviselő-tesniletének és a l(épviselő-tesnilet baottságu
határozatublfl' a Polgáĺmester źitd' és a nevében kiadott aktusokban és megbizői
utasításokban kifejezett đöntéseit (a továbbiakban egyĹitt onkormányzat döntései).

'\z Önkormányzat l(épviselő-testĹiletének Polgármesteri ÍIlvatala (a továbbiakban:
Polgármesteri ÍIlvatal) végzi a đontés előkészités kooĺdinácĺőját és az
önkormányzaiđoĺtésekvégĺehajtásánakösszehangolását.

1.4. Felek alapelvnek tekintik, hogy a jelen szerzőđés teljesítésének folyamatában a
Kisfalu l(ft. źital ehégzendő konkĺét feladatokat meghataroző onkotmányzaĺ
döntés a jelen szetzőđésben meghatározott kötelezettségeket e szetzőđés és a
korábban már meghozott önkormányzaĺ döntés keĺetei kozött részletezi.
Kriłönösen: megjelo]l, azt 

^ 
vagyonelemet, amellyel kapcsolatban a szeÍződésben

rcgzített kötelezettséget teljesíteni kell, meghatát.ozza a l(isfalu I{ft. źlltaI a kon}ĺét
vagyonelemmel kapcsolatban kifejtett tevékenység céIját és ekárt eĺedményét,
meghatározz^ 

^ 
vagyonelemmel kapcsolatban v^gy a lefolytatott eIjárátsban az

onkormá nyzat nevében tehető jövőbeni jognplatk ozĺt taft^Lmi keĺeteit.

15.,Ą l(isfalu l(ft.-t kötik az onkormányfat Jegyzőjének törvényességi tá'tgyu
igenyei.

t6. Á. I(isfalu l(ft. _ ha megismeÍte 
^ 

đöntés ter:ĺezetét _ köteles jeleznl az
önkormányzai đontéshozónak _ 

^z 
utlsítás közveĺtése esetén akőzvedtőnek _ ha

az Önkotmányzat döntése a jeIen szerződ,ésben meghatátozott feladatokba nem
soĺolható kötelezettséget jelent.
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t7 . Ha a I{épviselő-testti{'et, -vłgy bĺzottságának, illewe a PolgfuĺnesteÍ döntése a

I(isfalu l(ft' szárnára a jelen szerződ'ésben meghatarozott kötelezettségeken
tulmenő felađatothatároz meg (a továbbiakban: többletfeIađat), az Önkotmáĺyzat
bĺzto sítja a tö bb letfelađat el]átásho z s züks ége s p énzugy ĺ feltételeket.

18.A l{sfďu l{ft. vá)Ialja' hogy az Önkormányzatrendeleteit, a l(épvise1ő-teshiłet, a

I(épviseló-testri]et bĺzottságunak határozataĺt és a Polgármesteĺ döntéseit
végĺehajtja a szetzőđés szövegszeríi módosítása nélkül is.

19. A Felek a jelen szerzőđést szövegszeríieĺ akkoĺ módosítják, ha 
^fonkoĺmányzat új ĺendeleteinek a l{isfalu l(ft. tevékenységét éĺntő uj szabáIyal

vagy a l(épviselő-tesnilet tlj hatátozatu a l(isfalu lfft. dljazásának a jelen
sz erző ďéstőI eltérő meghatáro zás át'gé'ylik

A ielen szetződést a Képuise]ő-testú]et ......... számú határozatában fogadta
eI.

4. Az onkormányzategyüttmiíkĺidése a Kisfalu Kťt..vel

20. Az Önkormányzrt a jelen szetzőđésben foglalt vagyongazđźĺ|kođási - vagyon
fenntartási feladatok e]fátása éĺdekében egyůttműködik L l(isfalu l(ft.-vel,
folyamatos tájékoztatást ađ ̂  vagyon-elidegenítés és a vagyonhasznosítás
stĺatég1ájfuőI, Lz elidegeníthető lakásokĺól és helyiségekĺől, af onkoĺmányzat
ingaiangazđálkođássalszembeĺtámzsztottigényetőI.

2l. Arnennyiben az onkormáĺyzat úgy đönt, hogy valamely Kisfa1u l(ft.-ĺe tartozô
v^gyong^zdźllkođáĺsi felađatot, különosen, de neĺĺr l<lzátőIag a feĺujítást harmadik
személy végezze, a l(isfďu l(ft. közĺeműköđés ét igény|ő - jelen szerzőđés szerinti
feladatokr őI _ az onkormányzat haladéktal an,d' tájékoztatást ađ.

22. Az onkormányzat ^ IGsfalu l(ft. felađatköĺét énntő költségvetési
e|őtányzztokat és azok váItozását a l(isfalu l{ft. r'észére feldolgozható
foĺmátumban a döntés után haladéktalanul átađja. Az Önkormányzat a l(isfalu
I(ft.-vel előzetesen egyeztet a költségvetési soĺok egyezősége éĺdekében a l{isfalu
I(ft. feladatellátásához taftoző költségvetési előlĺányzatokvaltozásárőI.

23. Az Önkormányzut az éves költségvetések tervezhetősége éĺdekében, a keruleti
ĺehabilitációs páIyázaton elfogadott nyeÍtes páIyázatokrőI (ársasház, támogatás
méĺtéke, jellege) köteles a l(isfalu l(ft.-t ha]ađéktalanul íĺásbaĺtájékoztatni.

24. Az onkoĺmáflyfat a lakbértámogatások és lakásfenntartási támogatások
határozatut, valamint hstáĺját minden hőnap 6-źig, az ađősságcsökkentési és hozzá
kapcsolódó lakásfenntartási támogatások hatátozatalt, vďamint |lstájźt pedig
minden hónap 1'6.źng feldolgozhatő formáttrrmban a I{isfalu l(ft. ĺendelkezéséĺe
bocsátja. Bzen kívül a tárgyhőnap 25-éig ĺendelkezésĺe bocsátja a támogatáso|<hoz
kap c s o Ió d ő p énzügyt utalv ány r endeleteket.

25. Az Önkormányzat a l(isfalu l(ft. által teljesítésĺe megküldött, harmadik
személyek tészére l<lfĺzetenđő váIlalkozőí díjak szánleľlnak teljesítése ĺĺánt
haladéktalanul intézkeđik, és a teljesítés megtörténtét 5 munkanapon belriLl
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isszugazo\ja. Ennek hiányában tájékoztatźst ađ L l<lfĺzetéshez sziikséges
feltételekĺől.

26. Az Önkoĺmányzut haladéktalanul tźljékoztatja a I(isfalu l(ft.-t 
^

v^gyoÍag^zđáLkođási feladatköĺébe tLftoző ingatlanokkal kapcsolatos valamenn)Ą'
olyan váItozástőI, amelyek a l(isfalu lfft. felađzte|]átásán kíviili esemény
következményei. Ideérwe különösen' nem l<lzárőIag a bontást, a funkciőváItást, a

tátsasházzá a]a\<ltást és a társasházi alapitő okiĺat módosítását, a társasház
megszüntetését' Ugyanezen kötelezettség teĺheli a I(isfalu l(ft'-t, ha 

^z 
ilyen

váIto zások a tevékenységének eĺedményeként következtek be.

27. Az onkoĺmányzat a jelen szerzőđés áItaI érlntett felađatok köĺében a hozzá
érkezett dokumentumokat az áwétel utáĺ halađéktalanul átađja a l{isfalu I(ft.-nek,
é s a f 'elađzte]]átásho z s zük s é ge s lĺfo rmáciőkat megađj a.

28. Az onkoĺmányzat a hatőság1 és rulajdonosi intézkedésekĺől haladéktalanul
tájékoztatja a l{isfalu l(ft.-t, átadja az ĺrásbell' dokumentumokat. Ez a ĺendelkezés
nem érinti a I(isfalu l{ft' azon kötelezettségét, hogy az uj otkormányzai ĺendeletek
és normatív határozatok ĺendelkezéseit krilön tál1ékoztatás nélkrirl megfelelően
alkaknazza.

29. Az Onkormányzat 
^ 

jelen szeĺződésben meghatározott felađatal e|fátásához
sztikséges hozzáférésí jogosultságokat L v^gyongazdálkodási elektĺonikus
ĺendszeĺhez (Gispán/KVR) a l(is falu I( ft. részére biztosítja.

5. Eľtelmezés

30.,Ą szetzőđés alkaknazásában:

a) bérlő: alatt abérlőtfusakat is éĺteni kell,
b) bibaelhárítĺźs - gyorssąolgĺźlatifeladatok: az épüLet álllagát káĺosító és rendeltetésszedj
hasznáLatát lényegesen akađáIyoző, azonnah bezvatkozást iýny|ő hibák és

hiányosságok haladéktalan, eseti megszrintetése (viz-csatorn^vezeték töĺése, pincei
vizszivatýzás, átamszinet, zárlat, vezetékégés megszüntetése, gázszivátgás
ideiglenes megszüntetése és az ehhez kapcsolódó gyoĺsszolgáIaĺ munkák e|Iätása,

beźuás miami cseĺéppótlás, ideiglenes főllázás, stb,

c) ípítrľléľry ás úfelĺ,l1.ítási, ualamint ehhe7kącsolődő beruháýsi ős egyéb egyedi feladatok: az
Önkormányzut rulajdonában levő éptiletek, építrnények, utak fe\ujitásálval,
|étĺehozásávzl,bontásávalkapcsolatosfeladatok,
d) haladíktalanul ellĺźtandlí fekdat: olyan feladat, amelyet öt munkanapon belril kell
teljesíteni, amelybe a Polgármesteri ŕŁvatalnál elĺendelt ĺgazgatasí szünet iđőtattarna
nem számít be,

e) intĺąrzárry: a I(épviselő-testulet áItd' a felađatköĺébe tartoző közszolgálltatások
elLátásáta - jogszabáIyban meghatárof,ott^k szerint - aIapitott köItségvetési szerv,
gazđáIkodő szervezet, nonpĺofit szetvefet és egyéb szervezetet (a l(.isfalu Kft. áIta]'

ellátott karbantattási, gyorsszoIgáIaĺ feladatok tekintetében a szeÍzőđés 1. számu
mellék]etében felsoĺolt költségvetési szervek),

Đ karbantartási feladaŕok: meglévő építrnény, épíanényrész, oná|Iő rendeltetési
egység, helyrség kármegelőzése,káreIháĺtása éĺdekében végzett, az ercdeĺ' á|lagának
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visszaállĺtását szolgáIő építési-szeĺelési munka, kuIönösen a ĺendeltetésszerű
haszĺláIathoz szükséges épuletgép észefl', villanyszeĺelési, kőműves, buĺkoló,
asztaIos-,1akatosmunka, festés, javitás,nyílászárő javitás, úvegesmunkák, tetőbeázás
megszüntetése, valamint biztosítási káĺeseményekkel összefüggő 1avitások. A
katbantattás kiterjed egy-egy éptiIetszeĺkezet vagy berendezés cseĺéjéĺe, me7lyel az
iz emsz eríś áLlap ot bĺzto síthatő,
g) felĺźjítĺźsi feladatok: meglévő építmény, építményĺész, önálló ĺendeltetési egység,
heýiség ĺendeltetésszeľíí és biztonságos haszĺáIhatősägänzk' valamint
izembĺztonságának megtaĺtása érdekében végzett' az építrnény térfogatát nem
növelő építési tevékenység. Az épriłetszeĺkezeĺ vagy épriůetgepészei ĺendszeĺ
behatáĺolhatő részének cseréje, adott esetben építési engedély a|apján, lleĺre az
épriłet egy vagy tobb főszerkezetének komplett felújítása, csetéie, adott esetben
építési engedély alapján,
h) felĺ;jítĺźs sąĺźrzuiteli fogalna: az elhaszná]ódott tá.ľgyl eszkoz eĺedeti ál7agz

ftapacitása, poÍItos sága) helpeáIlítását szolgáIő, tđőszakonként vĺssza;téÍő olyan
tevékenység, amely mindenképpen azzaJ' jfu, hogy az ađott eszköz éIettartama
megnövekszik, eĺedeti míiszaki á|Japota, teljesítőképessége megközelítően vagy
teljesen visszaáll, az előál]ltott termékek minósége vagy az ađott eszkoz hasznalata
jelentősen iu'ol é. rgy a felujítźs pótlólagos ráfordltźsábő| a jövőben gazdaság
előnyök szátmaznak; felujítás a koĺszerűsítés is, ha az a korszerő' technika
alka|mazásával a t^rgyl' eszköz egyes ĺészeinek az ercđeitőI eltérő megoldásával
vagy kicseĺélésével a tárgy eszköz uzernbiztonságát, teljesítőképességét,
hasznáIhatőságát vagy gazđaságosságát noveli; a tárgyĺ eszközt akkoĺ kell felujítani,
amikoĺ a folyamatosan, ĺendszeĺesen elvégzettkarbantartás mellett a tárgyt eszköz
oly mértékben elhasználódott (szeĺkezeti elemei elöĺegedtek), amely
eIhasznalődottság már a ĺendeltetésszerű hasznáIatot veszélyeztei; nem felújítás az
elmaĺadt és felhalmozódó kaĺbantartás egyidőben vďó elvégzése, fuggetlenul a
költs égek nagy s ágátő|;

i) a karbantartĺźs ás a felújítás tĺźrsasbĺźą esetán: a tátsasházakĺőI szőIő 2003. évi
CxxxIII. törvényb en szabáIyozott tartaLmu munka,
j) kerylás, ił7ymelnils: zz épiietek infĺastruktuĺális üzemeltetése, amely elsódlegesen
kiteĺjed az épv7etekkel kapcsolatos terulet _ és eszközgazdáIkodásta, ahasznáIathoz
kötődő ellenőĺzésekĺe, és ̂

z 
ingatlanok műkodtetése éĺdekében szükséges

ko ziz emi szolgáItatás ok bizto s ítás ára,

k) hiLlön rulajđon alatt az albetétet is éĺteni kell, i]letve albetét alatt a k{ilön
ulajdont is.

l) kiiąuetíŕett sąolgáltatás ŕouábbsýnlĺźryźsa: a Iísfalu l(ft. L más áita]' nýjtott
szoLýItatás árät egészben, váItozat]an összegb en számfáfz^ Lz onkormányzat feIé.

m) tátsasház: ahoĺ a szerződés társasházat említ, a lakásszővetkezeteket is
érteru keII alatta azzal a ]rú]cinbséggel, hogy a lakásszcivetkezetek miíkcidését
a S z ci ve tke z e te krő] s z óI ó t ci rvé nv s z a b áIvo z z a.

JJ

3t. 'A. szetződ'és éttelmezésénél és alka]mazásánáI, a' szerződés teljesítésének
elblĺźilásánáI és a szerzőđésszegés következményének levonásánáI va|amint a
felmerulő jogvita esetén azt kell figyelembe venni, hogy a kon-kĺét eset az
Önkoĺmányf^t és a l(isfalu Ifft. kapcsolatában megbízásí v^gy váLlilkozási
szerzőđéses - jogi természetét illetően - jogvlszonynak minősúł-e.
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II. FEJEZET
Vagyong azdáko đás telj es köréľe vonatkozó feladatok' i o go síwányok és

kötelezettségek

6. T anácsađás és döntés előkészítés

32. A I{isfalu l(ft. vagyongazđá|kodási feladatai köĺében a felađataĺ etlátásál,al

kapcsolatos tup^sztalatu, a jogszabilyváLtozások, az onkotmányzat igényei alapján
közĺemfüödik az Önkormányzat vagyonának hasznositására és elidegenítéséĺe
voĺatkoző ĺendeletek és azok módosításának eLőkészítésében, ideéĺtve a
kapcsolóđó előterjesztéseket és a magasabb szintű jogszabáIyok előkészítése soĺán
kéĺt j ogalk aknazői véIemények megad ását ĺs.

33. A I(isfalu l(ft. felmerulésekor köteles jelezrĺ,ha ajraszabalyozásn van szfüség,
közölni kell ennek vathatő hatászĺrt' ha a felađatai ellátása sotán az önkormányzaĺ
szabilyozásban ellentrnondást, joghézzgotvagy tlllszabáIyozottságot tapasztaL.

34. '\ I{sfalu lfft. a' feladatu ellźltásával kapcsolatos tŻpasztalatai és ̂
rendelkezéséĺe án'ő ađatok alapjáĺn - az onkormányzat kulön felkéĺése nélkril is _
köteles jeLezrĺ 

^z 
onkormányzat v^gyoĺrgazđźůkođásźnak eĺedményességével,

hatékonyságával kapcsolatos tényeket, köteles az Önkoľmányzat tudomásánhozrĺ
ezz eI ö s s z e fugg ő szakmu jav aslatalt.

35. A l(sfďu Ifft. _ saját szercezetén belül is egyeztetve - köteles vlzsgíirĺ a
vägyon hasznosítás onkormányzaĺ érdekeket legjobban szolgá,Iő ĺľrőđját
kiilönösen, de nem |<tzźnőIag - ha üĺes nem lakás célú helyiség vagy üĺes lakás,
telek, tetőtéÍ (padlástéĺség) hasznosításárőI véleményt nyťrvárĺt, javaslatot tesz az

onkormányf^t kéĺésére v^w tanácsađásí, illewe döntés előkészítési felađatas
keĺetében.

36. A l{isfalu l{ft' a vagyon hasznosításáravoĺatkoző javasLatu előkészítése soĺán
vlzsgáIja, hogy ^ v^gyor. hasznosításának legcéIszerribb mőđja a vagyon
biĺtoklásának, hasznalatának, hasznok szedése jogának bármely jogcímen történő
átengedése, v^gy a vagyonkezelésbe ađása, a rulajdonjog átruházása, figyelembe
véve

a) a vagyongazdáIkodás jogsz abáiyban meghatározott elveit,
b) zz Onkormá ny zat vagyonp olitjkai đöntéseit, 

^ 
vagy on j ellegét,

c) a leggazdaságosabb hasznosítási módot,
d) a piaci igényeket,
e) a vagyon hasznosításáva| szolgźihato közfe|ađatokat és a vagyon megőrzéséhez
ftiző đő önkormán y f zt7 étđekeket.

37. A l(isfalu lfft. vagyong^zdálkodási felađatu köĺében közĺemfüöđik az

OnkoĺmáÍIyzat döntéseinek e\őkészítésében. I(ulönösen, de flem I<lzárőIag.

tulajđonosi đöntésĺe előkésziĺ az önkormányzai tulajdonban Iévő épületek
(épületĺészek), valamint uĺes telkek hasznosítására és elidegenítéséĺe, 

^zépületĺészeken (épuleteken) elvégzendő építési, szeĺelési, karbantattási és felujításí
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munkákĺa vonatkoző javaslatokat, ennek soĺán aktlua|lzáija az ingarJanok ađLtllt, a
váItozásokat (csatolások, bontások, béĺbeađás, hasznosítás, stb.) nyl7vántartásában
át:ĺezeĺ.

38. '\ I(isfalu l(ft. 
^z 

intézmény- és útfelújítási, beruházási és karbantartási
feladatok teljesítése soĺán javaslatot tesz 

^z 
iĺtézmények, utak fehu1ításának,

Iétĺehozásáĺak, bontásának ehégzésére, felméĺi a szükséges
felújítások /benlházások költségigényét, 

^z 
ezzel összefuggő egyéb felađatok

szfüségszerííségét és költségi gény ét.

39. '\ I(isfalu l(ft. vagyongazđálkodásí felađatuvaJ' érintett köĺben javaslatot tesf az
onkoĺmányfat kozbeszerzésí tervére, illetve annak mőđosítására. Az
onkormá ny z^t köteles a közbeszerzési tervjavaslatot s oÍon kívĺili döntéshoz atalra
előteĺjeszteni.

40.Ha a döntés előkészítéséhez szükséges, a I(isfalu l(ft.:

a) elkészítteti a' szükséges értékbecsléseket, állapot-meghatároző és más
szakvéIeményeket, s tatikai izsgáiatokat és egyéb s zfü séges dokumentumokat,
b) beszeĺzi a hasznosításĺa kijelölt inga:Jian béĺleti szerzőđéseit' elvégzi, illetve
elvégezteti az ingatlan helyszíni szemléjét és béĺlemény ellenőrzését,
c) kidotgofza" a haszĺosĺtási móđnak megfelelő dokumentáciőt, pźiyázaĺ anyagot
és beteĺjes zt7 Lz tnkormányz^t döntéshoz ő szewezeti egysége tészére,
d) továbbźĺ eIvégzi azokat a fe|ađatokat, melyek az e]lđesenítés érđekében történő
társasházzá alakitás esetén és a társasházban lévő krilön tulajdonok elidegenítésének
előkészítés e keĺetéb en s zuks éges ek.

41,. A I(isfalu l(ft.:

a) ^ l<tzárőIag ^z Önkormányz^t rulajdonban levő épriletek, építĺnények
vonatkozásábaĺ felméĺést készit a míisza|<llag pĺoblémás épületekĺől,
építményekĺőt és javaslatottesz az onkoĺmányzat felé a felújításokĺa, bontásukĺa,
b) az építrnény-felujításí, ben:házási, bontási felađatok köĺében javaslatot tesz a.

költségbecslésĺe, amely kiteĺjed a munkához kapcsolódó tervezéste, kivitelezésĺe,
b onyolításĺa, es etleges b éĺ1ő kikölto ztetésĺe.

7. Jo gný|atkoz at tétele

42. A l(isfalu l(ft. vagyongazđá|kodási felaďatu köĺében az Onkormányzat helyett
és nevében a ĺrlajdonjogźn alapuló méĺlegelést igénylő jognyilatkozatot az
Onkoĺmá ny z^t döntés e aIapján adhat,

43. A I(sfalu I(ft. jognyilatkozatot az Onkormányzat konkĺét ügyben hozott
döntése nélkul akkoĺ tehet' ha:

a) az önkormányzai renđelete vagy határozata szerint a jognylJatkozat |<ladásához
nem kellkérni kütön az Önkormánvzatđöntését.
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b) az onkormányzat rendeletében Vagy határozĺtában meghatározott tényá|Jás

valósult meg és a ĺendelet vagy hatátozat az adott tartalmu tényá))ásra már
meghatátozza a nrlaj donosi dönté s t,

c) az Önkormáflyz^t ĺendelete vagy hatáÍozata - ideéĺwe a Képviselő-tesĺrlet vagy
bízottsága áltil' jőváhagyott szerzőđést is - máĺ meghatátozta a iiajdonos nevében
e]]átaĺđő feladatot, intézkedési kötelezettséget, kiađhatő jognyilatkoz^tot,
megköthető megállapodást vagy megln đlthatő el1áräst,

d) u jognyiatkozat 
^z 

onkoĺmányf^t rendeletében, hatarozatábzn vagy a

YagyoĺnÍavonatkoző szetzőđésben rcgzített - 
^z 

tnkoĺmányzattal szerzőđott féIlel

szemben - méĺlegelést nem .ĺýnylő vagy kotelezően a|kaLmazanđő
j ogkövetk ezmény érvényesítéséĺe vonatkozik,

e) a I(isfalu l{ft. az Önkoĺĺnányzat helyett és nevében az Önkormányzat
Polgármesteĺének kulön o|<lratba foglalt eseti vagľ áItalános meghatalmazása
alapján, a vonatkozó önkormányzzĺ 1ogszabalyok és döntések keĺetei kózött tehet
az o nko tĺľráĺy z at jo gźt vagy ko telez etts égé t éĺntő j o gnyilatk o f ato t'

Đ az egyébként a Képviselő-tesĺilet számára fenntaĺtottvaw a I(épviselő-tesĺilet
bĺzottságlnak vagy a Polgfumesteĺnek gyakoĺlásĺa źtruházott tulajdonosi joghoz
tartoző ügyben a hatáskör gyakorlőj^ "sy 

foglalt ál]ást, hogy nem szukséges a
hatásköĺ gyakorlőjálnak a krilön döntését kéĺni.

44. Nem éĺtendő a méĺlegelés koĺébe kúł.önösen, de nem l<lzfuőIag 
^jogéĺtelmezési és az ingatlankezelési, épitészei, éptiletgépészefr', biztonságq,

egészségtigyi vagy más sza\<rnák altal l<lná'It alternativák közötti va|asztás,
jogszabá|yban (szabványban), szakmu előlĺásbzn rcgzített ügymenetrő|valő döntés.

45. Ha a l(isfalu l{ft. a jelen szeĺzőđés szeĺjnt méĺlegelést nem ígéĺylő esetben kéĺ
az onkormźnyzattőI döntést, akkor köteles tásban megindokolĺri, hogy áJláspont1a

szerint az :Úlgy miéĺt nem soÍolható a méĺlegelést nem igénylő esetek közé, továbbźt
kifejteni źllláspont1át, hogy milyen méĺlegelési helyzet ál]t eIő, milyen alternaűvák
merulnek fel és melyik alkzlmazását javasolja, miĘen inđokok alapján.

46. A jelen szeĺzőđésen alapuló - a IGsfaIu áItaI eddig nemvégzett - uj felađatot
adó önkormányzai döntés érteLrnezését lehet kérni, đe ez a l(isfalu I(ft.-t nem
mentesíti ahalaszthatat1an, az Önkormányzatot káĺosodástól megóvó intézkeđések
megtétele alól.

47 . Ajognyilatk oz^tban rogziterĺ kell, hogy a I(isfalu l{ft. az Önkormányzat helyett
és nevében milyen felhataknazás alapján adta jognyilatkozatot.

48. Azokat az tnkoĺĺnányzattőI szátmaző írásbeli meghatalmazásokat a jelen

szetzőđés nem éĺinti, amelyek a szetzőđés alurásakoĺ a Kisfalu l(ft.-t hataLmazzák
meg az onkoĺmányzat nevében és helyette torténő eljárásra (intézkedésre) és

jognyilatkoz^t' tételéĺe, ideéĺtsĺe a l(isfalu l(ft.-vei megbízási jogviszonyban Iévő
ügyvédeknek ado tt j ogr képvls eletĺe szőIő meghatďm azásokat ts.
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8. Veľsenyeztetési eljáľások bonyolítása

49. A l(sfalu l(ft. a' ielen szerződésben meghatározott vagyong^fdálkodási
feladatköĺében lebonyolítja a veÍSenyeztetési eljárá,st vagyonügyleti megbízottként a
veÍSenyeztetési szabalyzat és Lz Önkormányzat ĺíajdonosi jogköĺben hozott
hatátozata ilapján, ha z vagyon hasznositása -vagy az elidegenítése köĺében
veĺsenytárgyalás tattása kötelező és af onkormányzat mást nem jelölt ki 

^
V els clry eZ te Lé si elj áĺás lel.l o nyolít,3jának.

50. A veÍsenyeztetési e\1árás bonyolítójaként a I(isfalu l(ft.:

a) összeálJltja a szükséges dokumentáciőt, szóbeli tájékoztatást ađ az

ügyfelek/ ajánlattevők részére, bemutatja a helyszínt, biztosít minden eLőlt
tájékoztatást,
b) fogadja az zjánlztokat,iĺtézí az ajánlatok bontását,
c) megsz ervezi a blralatot, valamint a blĺźlő bĺzottság 

^z 
eljärás tárgyához

kapcsolód ő szakértelemmel ĺendelkez ő tagát,
d) abkáIőbízottság javaslata alapján előkészíĺ a döntésĺe vonatkoző előterjesztést,

e) az eĺedményrőI valő döntése alapján megteszi a szükséges intézkeđéseket az
ajáĺl,Iattevőkf eIé,szerződéstkötazeljárźsnyeĺtesével,

Đ jogorvoslat esetén gondosko djk az onkormányzatjogi képviseletéĺől.

9. Közbes zetzési eliáľások lebonyolítása

51. A l(épvisető-teshilet 274/201'0. (\ru. M.) számu határozata aLapjáĺ
vugyongazđálkođźsi felađataĺval érintett köĺben a I{isfalu Kft. közbeszetzési az

e\1árásokat őná'Llőan és teljes körűen bonyolítja le a jogszabáJyok és Lz

Onkormányza;tbeszerzési szabźiyzata, valamirrt az Onkormányzat döntése alapján,
ha a jelen szerzőđésben meghatározott feladat végrehajtása soráĺ kötendő
szerzőđés megkötése közbeszerzési (beszerzési) el1árás |efolytatása alapjáĺn

lehetséges.

52. A közbeszeĺzési felađatai végĺehajtása keĺetében a I(isfalu l(ft.:

a) etkészíĺ szját kozbeszerzési tervét, illetve annak módosítását, azt megkuldi a

I(özbeszeuési Ađatbázisba feltölti a ktiłön jogszabályban meghatátozottak szerint.

b) az Onkormányz^t rnegbízásábőI eljárő kozbeszetzési tanácsađő részéte

összeálJltja az ajfu:Iattéteh/részvéte|l' felhívás e|készítéséhez szükséges
dokumentáciőt, az ajánlattéte|l' felhíváshoz szfüséges đokumentáciőt, szóbeľ
tájékoztatôt ađ az igyfelek/ajánlattevők részére, bemutatja a helysztnt, biztosít
min de n, a kö zb es z erz és ekt őI s z őIő to rvényb e n előtt táj éko ztztást,

c) biztosít1a abenýjtott ajánlatok fogadását és az ajánlatok bontását,

d) megsz etvezi a' btáIatot, valamint biztosítja a bkźtő bizottság beszerzés
tárgy áho z kap c s o ló d ő s z akértel emmel ĺen delk e z ő tag át,
e) birźtő bĺzottsá'g javasLata alapján elkészíti az onkoĺmáÍayz^t l(épviselő-
tesĺrletének döntési hatáskörĺel ĺenđelk ező bizottsága feIé az eIőteqesztést,
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Đ ^bĺzotts^g 
döntése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket az ajánlattevők

és a l(özb eszetzésekTanácsa felé, szerződést kőt az eljárás nyeĺtesével,
g) kifogás, illewe jogoĺvoslati kéĺelem benýjtźsa esetén eleget tesz
táj éko ztatás ađási kö tele z etts égének

1.0. Peľes és nem pefes eliáľások vitele . i"g képviselet

53. A l{isfalu l(ft. bármely jogvitás ügyben jogosult Ż tuIajđonosi jogköĺ
gy akorIőjának egyedi đöntés ét kéĺni.

54. A l(isfalu l(ft. jelen szerződ'ésben meghatározott f.elađatuĺak ellátása kapcsán
20 mitlió Ft tőkeössfeget meghaladó követelések esetében a tulajdonosi jogkör
gyakorlőjźĺnak döntése alapján. a döntésben meghatározottak szetĺĺt,20 millió Ft
tőkeösszeget meg Í}em halađő követelések esetében a trrlajdonosi jogkör
gyakorlőjának kulön döntése nélktiLl óná|]őaĺ köteles a követelés érvényesítéséĺől
frzetésimeghagyás, polgári peÍes eLjáräs,végrehajtá,si eljáĺás vagy f'elszárĺoläsi eLjárás

tndltás ának ke z d em ény ez és e ugán go ndo s ko dni.

55. A I(isfalu I{ft. az önkormányzai kovetelésbehajtási vagy béĺIemény kiriĺítése
lĺánĺj ügyben 3 hónapot meg nem haladő méĺtékben a kötelezettek tészére
teljesítési haladékot ađhat.

56. Ha az Önkormányzat igényét peĺben kell érvényesíteni, de ĺendeletben nincs a

perindításra valő önálló lehetőség biztosíwa a l(isfalu l(ft.-nek, a pet indltására
voĺztkoző onkoĺmányzai döntési iavaslatot a l(isfalu l(ft. készíti és közvet]eni.il
teĺjeszti elő.

57. A I(isfalu l{ft. a jelen szeĺzőđésben meghatározott felađatalnak el]átásź..vaJ,

összefüggésben a más áIta]' kezdeményefett peÍekben - a PoLgátrmesteri Hivatallal
egyeztewe - gondoskodik az onkormányzat jogr képviseletéről. A más áItaI az
Onkormányzattal szenőďéses kapcsolatba kerulő személlyel szemben indított
peĺekben szükség szerint intézkedik az Önkotmányzat képviseletében a peĺbe
b eav atko zóként totténő b ekap c s ol ó đásrőI.

58. Ha rendeletben nincsen a. beavatkozásra vonatkoző igény előteĺjesztése
biztosítva a l(isfalu l(ft.-nek, a beavatkozásrőI és a perbehívás elfogadásárőI valő
Onkormányzaĺ döntési javaslatota l(isfalu l(ft. készíti és közvetlentil terjeszti eIő.

59. A l(isfalu l(ft. vagyongazđá)kodási felađatköĺében jogt képviseletet ĺýnyLő
esetekben az onkormányzzt képviseletére a Polgármesteĺ ad meghatalmazást. A
jos képviselet e|7átásán az rigyvédi megbizást a l(isfalu I{ft. köti meg af
Onkormá nyzat helyett és nevében.

60. A I(sfalu l(ft'_nek a 20 ml]]ló Ft tőkeösszeget meg nem ha]ađő követelések
esetében a követelés érvényesítéséĺe irány,d'ő eredménytelen felsző]ltás vagy
eĺedménytelen egyezség1 kíséĺletet követő 180 napon belul kell intézkednie. Az
ügyintézési hatánđő a kötelezett egyezségre, részLetfĺzetésre lĺźnyulő kéĺelme
elbírási idejével, valamint ^ közĺeműköđő szervezet ügyintézési ide1ével

meghosszabbodik.
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6t. I.{em szükséges Lz intézkeđés, ha a követelés megtérülése minden kriłön
ĺĺtézkeđés nélkul 1,2 hőnap on belul bizto sított.

62. Az Önkoĺmányzut a követelés érvényesítésével kapcsolatos intézkedés soĺán,
v^gy L más áItal indított peĺekben a l(isfďu lfft. Lz onkormányfat źĺIta|

meghatalmuzott jogr képviselő tészére ađ az eljárás megqnđításáĺa, illetve az abban
valő el1árásra szőIő megbízást' Az e\járźls soĺán a meghatalmazott 1ogr képviselőt a
szLikséges ügyiĺatokk:al', tŕljékoztatással dlát1a, és ľendszeÍesen beszámoltatja. Az
ügyben a' szokásos perviteli kéĺdésekben ideéĺwe kulönösen Lz eIjárások
megindítását, a beađványok beadását, a szünetelést is - valamint a pertakika
I<lalal<ltásához a nrlajđonosi jogköĺ gyakorlőjának đöntéSe nem szükséges.

63. A l(isfalu l(ft.-nek a 20 ml]]ló Ft tőkeösszeget meg nem halađő követelések
esetében abban az esetben nem kell jogorvoslati kéĺelem benýtásánőI lĺtézkedni,
amennýben az ügyben eljfuő jogĺ képvrselő az írásbeli szakvéIeményében annak
szükségtelenségét, L követelés jogszerő behajtásának előreláthztő
eĺedménytelenségét éĺdemben alátáĺnaszýz. A 20 millió Ft tőkeösszeget elérő
követelések tekintetében a l{sfalu l(ft.-nek a jogorvoslati kéĺdésben az

Önkormá ny zat döntését kell kéĺnie.

64. A l(isfalu I(ft. vďamennyi ügyben teljes köfĹí követeléskezelést végez. Á Kisfalu
I(ft. a jogeĺős bĺrősághatátozat ilapjáĺn - ideéĺtve a jogetős frzetési meghagyást is
_ megillető pénzkövetelések tekintetében éĺtékhatáĺ nélkul köteles végrehajtźĺsi
ehjárás,illewe szükség szeĺint felszámolási eljárźs ĺnđltásalrántĺntézkedni.

65. A l(sfďu l(ft. a társasházakkal kapcsolatos agylntézési feladatok végzése soĺán
a közös képviselet ellátásával kapcsolatos viták, valamint egyéb szükséges esetben -
beleéĺwe a közös költség áĺltalásával kapcsolatos vitákat is _ jog e|járás indítását
kezđeményezi a közgyűlés f.elé, vagy az ilLetékes bíróságnát, A l(isfalu Kft. az

ÖnkormáÍayfat nevében, a meghata\mazott iog képviselő közĺemriködésével
kezđeményezhei, hogy 

^z 
onkormányzat ios képviselője ehjfuást índítson 

^
társasház közgyíílési hatátozata érvénytelenségének megáI|apitása kánt, ha af
jogszabáIy, az alapitő okiĺat, vagy a társasház szefrrezet7-mfüödési szabáIyzatz
ĺenđelkezéseit sérti, vŻšY a megbíző jogos éĺdekeinek lényeges séĺelméve| jár. Az
eljárásra a jelen fejezetben meghatárofottlk éĺtelemszerííen a|kalmazandók.

tl. Ü gyfélfo gadás, ügyfelekkel való kap c s olat

66. '\ I(isfalu l(ft. Lz ugyfelekkel valő kapcsolattzrtást minđ személyesen,
ügyfélfogadás mellett, mind egyéb úton (evelezés, telefon) biztosítja.

67. A l(isfalu l(ft. ügyféIfogađásí iđejében köteles a lakásbérleti jogviszonyokhoz
kapcsolóđó krilönszolgáItatási és egyéb đíjak, vafamint a bánaęénz pénztán
beftzetését is lehetővé tenni.

68. '\ polgármester, 
^z 

alpolgáĺmesteĺek, a képvise|ők, a jegyző és az aljegyző
részére írt, de a megváIaszolásuk miatt a l(isfalu l{ft. részéĺe továbbított lratok - az

elkulonített iktatáson tril - külön, ĺészletekbe menő nyĺLvántartást és elintézésük
elsőbbséget éIvez (a továbbiakban: kulönleges kezelés aIá eső ügyek). Ezek
e]lntézésérőI aI{jsfalu l{ft. havonta köteles beszámolni. A leveleket éĺtelemszer(ien:
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vefető nevében, onkormányzaĺ, illetve hivatah tisztségviselő nevében kelI
megváIaszolĺri. A váIaszlevéI elkészítéséĺe a renđelkezésre á1ló íđő 15 naptán nap,
amely a l(isfalu l(ft.-nél torténő dokumentáIt áĺĺétellel kezdődik. Amennýben a

levélben lettakI<lvĺzsgáIásáta és a levél megváIaszolásáta nem elegenđő a 1'5 naptaĺ
nap, ugy a l(isfalu Kft. ahatáĺd,ő lejáttát megelőzőenhatánđő módosítási kéĺelmet
nyűjthatbe az onkormányzat felé.

69. A l{isfa]u l{ft. a kiilönleges kezelés aIá' neĺr' eső ügyeketaz igyfelek szóbeli és

írásbeli észrevételeít, intézkedés iĺánti kéĺéseit |<lvlzsgźija és intézkeđik a felvetett
pĺoblémák ĺendezése éĺđekében.

12.,íjgyitatkezelés

70. A I(sfalu l(ft. a tészére az onkormányzat áItaI jegyzőkönyvekkel átadon.
igytratokat az onkormányzat és a saját, mindenkor érvényes iĺat]<ezelési

s z ab áIy z atának ťlgy elemb evételével ke z eli.

7,l.. A l(isfalu l{ft. |<tzárőIag az onkormányz^t Polgármesteri Hivata]a á]taJ'

uzemeltetett informatikai szerverén létĺehozott - saját fejlesztésében készitett
iktatópĺogĺamot - hasznáIja' amely fe]haszná'Iásábzn, feluletkezelésében egyenértékű
az o nko rm ány zat tatkezelő ďĺends z eĺével.

72. A l(sfalu l(ft' ^z onkormányzzt źita| átađott iĺatok kezelésének
szabalyszeríiségéért felelősséggel tartoz1k' Irattán helyiségeinek meg kell felelĺrie az
kattátaknvonztkoző jogszabilylkövetelményeknek.

73. Az Önkormányfata Kisfalu l(ft.-nek máĺ ĺendelkezésérc bocsátotta akorábban
Önkormányzat hasznáIatában Iévő Oó-os, 12-es, és 13-as számu sávhoz tattoző
ađatbázisát' amelyeket a l(isfalu l(ft. a helyiséggazđá|kođási iĺatok tekintetében
KISFA01 , alakásgazđáIkodási ügyiĺatok tekintetében Jw(O].-es iktatókönyvben, az
onkormányz^t áItaI üzemeltetett, ügyiĺatkezelés céIjám létĺehozott Integĺált
onkoľmányf Lt7TérinformatkuRendszeĺIntkezelőalĺenđszeĺbenhasznáIt.

74. ALakásgazđálkodási ügyiĺatok esetében a l(isfalu l(ft. köteles az onkormáĺyzat
Polgármesteri Hivatala áItaI átađottfta:ttáLn ügyiĺatokat sajáttattárában elhelyezni.

75. Amennyiben a l{isfalu l(ft. olyan ügyiĺatot kéĺ, amely nem kerüIt átađásra,vlglĺ
egyébként feladata el]átásához szükséges, ilgy az onkormányz^t lratkezelési
SzabáIyzatában Iektak szerint kéĺheti a PoLgátmesteri Hivatal illetékes szewezei
egységétől.

76. Ha a l(isfalu l(ft. adott v^gyor.głzdálkođási felađata ĺészben vagy teljesen
megszűnik' a megszűnő feladatok e]]átása soĺán keletkezett ügyiĺatok további
ügyintézésĺe vagy lÍ^ttározásra visszakerülĺrek a Polgármesteri HivataLhoz. Az
ügyiĺatokat lktatőszám szerinti tételes jegyzékkel kell átadrĺ a Polgármesteri
Hivatalĺak. Az iĺatok átađása a Polgármesteĺi HĺvataI áItaI használt elektĺonikus
Inrkezelő ĺends zeĺb en rö gzítésĺe kerl.il.

77. Az onkoĺĺnányzat szavatolja, hogy a PoIgátmesteri HĺvataI az íratokat át-,
illewe visszaveszi a I(isfalu l(ft.-től. ha ana hivatkozással töĺténik 

^f 
áwétel
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kezdeményezése, hogy ekárhatő gondosságú előrelátas mellett az ađott ügyben
I<lzáthatő újabb lntézked'és tételének szükségessége, vagy eljárási cselekmény,vagy a
I(isfďu l(ft. ^z adott ügyiĺat tfugykońben v^gyoÍIgazdáIkodźĺsi feladatok
megszűnése vagy módosítása követke ztébeĺ a jövőben nem Iát el feladatot.

1.3. Ad ats z oIgáůtatás a vag.yo ngazdáikodás el7enőrzés éhe z

78. Á l{sfalu I(ft. vállaLja, hogy a Polgátmesteri Hivatalon keĺesznil a jelen
szerzőďés teljesítésével ̂

z 
Önkoĺmányz^t feIađat el]átasával - kapcsolatos

ađatokat szoIga\tat az Önkormányzatnak negyeđévente a hőnap 20. napjźi1, az
eIő ző negyedévĺe vo natko z ő an..

a) az új onnan kötött bérleti szetző désekĺől, szerző đésmódo sítás okĺól,
b) az új onnan kötött adásvételi szerző đésekĺől, szerző đésmódo sításokĺól,
c) ezen szerzőđés végrehajtása keĺetében kötött megbizási ftrilönösen, de nem
|<lzĺnőIag ügyvédi, szakértői), vállalkozásí (tervezési, kivitelezési, felujitási,
karb antartást) s z erzőđé s ekĺől,
d) az ingatlan éĺtékbecslések számárőI, ezek megĺenđelőlÍől és felhasználásukĺól,
e) ingatlaná\lomány ađatunak alak,iźsáról, hasznosított és nem hasznosított lakás
és nem lakás célú hĄiség bontásban, a béĺbe adott és zz üres, béĺbe ađhatő telkek
szárnátőI,

Đ a |<litt kozbeszetzési és veÍsenyeztetési eIjárások tárgyáróI, az effajta eljárások
alapján kötott szetzőđések számáĺól, megjelölve a felhívs megjelenésének és a
s z erz ő déskö té s ĺđőp ontj át,
g) végĺehajtási és peĺes, egyéb nem peÍes rigyek szźlmárőI.

III. FEJEZET
Kisfalu Kft. díjazása

1.4. Döntés előkészítés

79. A Kisfalu Kft.-t a II. FEJEZETBEN meghatározott döntési előkészítési
feladatok elidegenítés :után dljazás illeti meg azzal, hogy az elidegenítéssel
kapcsolato s p énzügyi felađatok dljazását kúlön fejezet szab aly ozza.

80. Épuletek és üĺes telkek, nem Lakás céIjára szo|gálő helyiségek, lakások, tetőteĺek,
épületek, telkek és egyéb dolgok elidegenítéséĺe (,ugy, hasznositásáĺa) vonarkoző
dontés előkészítés megbizási đíja 1.000.000.- Ft + ,\FA/hó, nem éĺtve iďe az
éptiletekben lévő lakások és nem lakás céIjára szolgilő helyiségek béĺlők számára
történő elidegenítésének előkészítését.

fi . Ügyiľ at kezelési feladatok

8,l.. Az igyĺratkezelési, admlrisztĺáciős (evelezés, aďatszolgáItatás, másolat |<ladása,

lra;tát^đás, iratszoIgáItatás stb.) tevékenység eL]átásáért a l(isfalu l(ft._t 783'000.- Ft
+ AFA/hó díj illeti meg.
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1.6. Béľbeadói feladatok

82. A l{isfďu l(ft.-t azY.FEJEZETBEN ĺneghatározott béĺbeadói felađatokután
a következő dt.1azás illeti meg azzal, hogy a bérbeadással kapcsolatos pénzijgyi
feladatok dljazása kriLlön alckn afattvan szabáIyozza.

a) Lakásbéĺbeadási feladatok ellátásáért900.000.- pt + ÁpÄ /hőnap.
b) Lakások béĺlete köĺében felmerulő költségekĺe (ügyvédi dljazás, koz1egyzőí
đíjak, kiköltöztetés,lomtalantás, stb.) 1.500.000.- Ft + AFA /hőnap.
c) Meglévó, újonnan megkötésĺe' illetve módosításĺa keniLlő lakásbéĺleti
szerződ,éséĺt 1.100.- Ft/db + '\FA/hőnap.
d) Üĺes lakásokkalkapcsolatos feladatok ellátásáért23O,- Ft/đb + ÁF,\ /hőnap.
e) Nem lakás célú helyiség béĺbead,ásáért 1.333'000.- Ft + ĺrĺ1l,d,ap.
Đ 6 hónapon nil üĺeS, nem lakás céIű helyiség béĺbeadása esetén a béĺbe ađott
helyiség első 2 havi nettó béĺleti đlja + '\FA/a]betét.
g) Telek béĺbeadásból és egyéb dologbéĺletből befolyt bruttó bevét9l ftözművek és

egyéb szoIgáItatások díjával, késeđelmi k,amattal egyutt) 35 o/o_a + AFA/hőnap ł a
beszedett késedelmi kamatok 1'5o/o-a + '\F,\/hőnap.
h) Veĺsenyeztetés lebonyolítása esetéÍI, amennyiben 

^z 
ajánIattevő nyeÍtes nem köti

meg a szetzőďést, abeftzetett ajáĺiati biztosíték a l(sfalu I(ft.-t illeti meg.

i) A Kisfalu Kft.-t Lf üĺes, nem, lakás céIyáta szolgáIő helyiségek éĺtékének
megállapításáétt 7.874.000.- Ft + ÁFA/év összegű díj illeti meg' amelyből az
éĺtékbecslések elkészítésére közvetített szoIgáItatátsként 7.000.000.- Ft + '\F'\, míg
a l(isfalu l(ft. dljazásaként ^ felađate|]átással kapcsolatban felmertilő
adminisztĺáciős, nyllvántartási és másolási _ köItségeiĺe 874.000.- Ft + ÁFÁ összeg
hasznáIható fel. A dtjazás kifizetése a feladatel7átás ütemében toĺténik, az elvégzett
éĺtékbecslésekéĺt az a]vźt|Iilkozőknak l<ĺťĺzetett dljszárrJLa, és a Megbízott arányos
megbízásí dljára v onztko ző szánLa alapján.

'\ I{sfalu I{ft. a szerzőđéskötéssel, az áItala megillapított mértékíi eLjárálsi díjat
jogosult beszedni a vevőktől, a technikai jellegu ügyvédi közĺeműködés fedezetéÍe,
amely a I(isfalu l(ft.-t illeti meg.

17. Elidegenítési feIadatok

83. Elidegenítés bonyolítása köĺében

a) Tátsasház ilapítása esetén (ideéĺtve a mí(szakifelméĺést és a jogi közĺeműköđést
is) 22'000.- Ft + Áp'ĺ/l.tĺon ĺrlajdon,
b) Ingatlanfoĺgalmi éĺtékbecslés, állapot-meghatároző sza|<:ĺélemény készítését 1'2

x 700.000.-Ft +,{FA, amit havi egyenlő részletben lehetne lehívni,
c) VeĺsenyeftetéSefl kíviili lakás-elidegenítésééĺt 45.000.- Ft + Áp'ĺ/l.ĺo"
tulajdon,
d) Veĺsenyeztetésen kívú[ nem lakás céIjára szoLgáIő heiyiségek elidegenítésééĺt:
l bruttó 5 miltió Ft vételáĺig 100.000.- Ft + AFA/kúlon tulajdon,
r bruttó 10 mi1lió Ft vételárig 300.000.- Ft + Áp'ĺ/l."lon tulajdon,



bĺuttó 10.000.001.- Ft
ĺpĺ/t..ĺlön tulajdon,
bruttó 20.000.001.- Ft
Ár'a/nĺon tulajdon,
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és 20.000.000.- Ft vétęIár között ó00.000.- Ft -r

bruttó 50.000.001.- Ft és 100.000.000.- Ft vételár között 2.000.000.- Ft +

Ár',t / l."lön trrlai don,
l bruttó 100 millió foĺint egyedi érté|<hatart meghaladó nem lakás céIjálra szoIgáIő

helyiség elidegenítése esetén egyedi döntés alapján keĺtił megillapításra I(isfalu
I(ft. a dl1azása.

84. Ha a vevő az éttékesítésĺe kerulő lakás vagy helyiség vételáĺ ĺészleteként
foglalót flzet, de nem köti meg a szerződést, az onkormányzatotillető foglató 5Oo/o-

a l(isfalu I(ft. megbizási dlja.

85. A 2007. szeptembeĺ L-jét megelőző iđőszakban keletkezett hibás alapitő
okiĺato k kl1avttás áéĺt, mó do s ítás áért:

. amennyib en akozos ĺ.rlajdont ÍIem érinti: 15.000.- pt + ÁpA/kutön rulajdon,
! amennyiben a közös nrlaidont érinti: 18.500.- pt + ÁpA/kutön tulajdon.

és 50'000.000.- Ft vételáĺ között 1.000.000.- Ft -r

86. A 2007. szeptembeĺ 1,-jét megelőző id,őszakban keletkezett adásvételi
szerzőđések l<ljavttisáétt, módosításáéĺt 30.000.- Ft + Áp'ĺ/l.ĺo" tulajdon
(albetét).

87. Veĺsenyeztetés :utjźn toténő elidegenítés esetén:

. 100 mi]lió forint egyedi értékhatár zlztĺ lakás és nem lakás céIjára szoLgáIő
helyiség eliđegenítés esetén a befolyt bruttó bevétel 1,5o/o_a + ÄFA,
. 100 millió forint egyedi értékhatárt meghalađó lakás és nem Iakás céIján
szolgźiő helyiség elidegenítése esetén egyedi döntés alapján kerril megálJapításra a
đíjazás,
r veĺsenyeztetés lebonyolítása esetén, amennýben az ajánlattevő nyeĺtes nem köti
meg a szerződést, az áItala befĺzetett bánatpénz a Kisfalu l(ft.-t illeti megbízási
díjként.

88. Hat hónapon túl üĺes, nem lakás céIjára szo|galő helyiségek kedvezményes' vagy
ingyenes átn'házźsa esetén 100.000.- Ft + AFA/krilön nrlajđon.

89.. Tetőtér elidegenítésnél avételár7,/,_a + ÁFA. Amennyiben a vevő avételárat
nem pénzben teljesíti, hanem a vevő a vételár összegének megfelelő fe\ujítást
teljesít, űgy ez az összeg tartaknazza a mííszal<l ellenőri és míisza|á átađás-átvéteh
feIađatokat is. Ebben az esetben a megbízási đlj két ĺészletben kenil kiegyenlítésre.

['\ megbízási đlj S,/o+AFA-IőI szőIő szár]a az épitési engedély l<lađását kovető
alapítő okiĺat módosítás alátásźn követően, oíg u fennrr'arađő 2o/o+AFA megbízási
díiĺól szőIő száĺn7a a teljes felúiítási munkák befeiezését követően kerrĺlhet
b enýj tásr a az Ö nkotmány zatho z]
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90. Tetekingatlan éĺtékesítés énéI a befoIyt nettó éĺtékesítési bevétel 20 oÁ-a + ÁFA
összegíí díjazás illeti meg.

91. A felađate]fátás soĺán önkormányzatlíilzjdonba kerult vagyonelembérbezđása
esetén a folyamatosan befolyó nettó bevétel 10o/o_a + AFA összegű dljazás ĺILeĺ
meg.

92. A Łeladatellátás soĺán önkormányzatl friajđonba keĺult vagyonelem éĺtékesítése
esetén a befolyt nettó éĺtékesítési bevétel 20o/o-a + AFA összegií megbízási dlj a
I{isfďu l(ft.-t illeti meg.

93. A beépítési vagy egyéb kötelezettséggel kotött szerzőđések alapjźĺn a l(sfalu
I{ft.. áItaI érvényesített kötbéĺkovetelés befolyt nettó bevételének 2Oo/o-a + ÁFA a
I(isfalu l(ft.-t illeti meg.

94. A lakások és nem Iakás céIjára szolýIő hĄiségek éĺtékesítésével kapcsolatos
viták és jognyilatkozat pőúások esetén kezđeményezett peÍes és peÍen kívĺili
e\jfuások bonyoľtására 267.O}o.-pt+Ápĺ/hó összeg1l đljazás illeti meg a l(isfalu
I{ft.-t.

95. Á l(isfalu l(ft.-t đljazźĺs nem illeti meg, ha az Önkormányzat a kötbéĺkövetelés
teljesítéseként l<lzárótag ingaďannrlajdont szeÍez. Az Önkotmányzat gondoskodik
ĺóla, hogy költségvetési soĺában, a bevételi terv teljesítéseként a vagyonnovekedés
az íĺngatJan a' megszeÍzéskori éttékén szeĺepeljen.

18. Építmény felúiítás, b e ru ház ás, b ont ás, hatő s ágs kötelez é s v é gt ehaitás a

96. '\ I{isfalu Kft. dl1a az épitnény fellljítási, beruházási, bontási és a hatőság1
kötelezés végrehajtása keĺetében ellátott felađatok teljes köfű végrehajtása,
kivitelezése soĺán keletkező összes számla nettó szán]aértékének:

a) 10 ,/,-a+AFA,ha a nettó szárr]aérték nem haladja meg a 2 r.rlihó Ft összeget,

b) 7 o/o-a+ÁFA, ha a nettő szánlaérték eléri a 2 mj]Jlő Ft-ot, đe nem haIađja Íneg az
5 millió Ft összeget,
c) 5 o/o-ałÁFÁ, ha a nettő szánlaérték eléri az 5 ml]]lő Ft-ot, de nem halađja ffieg 

^
10 miltió Ft osszeget,
d) 3,/,-a+ÁFA, ha a nettő szárr]aérték etéri a 10 miltió Ft összeget.

97. Az egyedi döntés alapján ellátott feladatokéĺt l(isfalu l(ft.-t a döntéshozó
kriLlön határozatában foglaltak szenni dljazás, illetve költségtérítés illeti meg.

98. Amennyiben a feIu1ítási, benlházási felađatok elvégzése sotán a I(isfalu I(ft.
míisza|<lellenőri felađatokat is ellát, annak dljazásárőL az onkormáĺyzatés a l(isfalu
I(ft. kulon áLlapođnak meg.
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!9 . Inté zĺľré ny- é s utfeLujít áls i, b e ruh áz ási é s kaĺb an taftási fe l ad at o k

99. A felméĺési, előkészítési feladatok e]]átásátért a lűsfalu I(ft.-t 800.000.- Ft +

ArŁ1nan^p đlj illeti meg. Ezen tífl' a konkĺét fe\ujítási, ber:tházási feladatok
ellźnásáétt b o nyolítá si đíjra j o go s ult.

100. A dlj az egyes feladatok bonyolításáért (felujítás, beruházás, bontás, stb.) a
felađat teljes köĺű végĺehajtása, kivitelezése soĺán keletkező összes szánfa nettó
szám7aértékének:

a) 10 o/o-a+AFŁ,ha a nettó szás]aérték nem halađja ĺĺrreg a' 2 rÍi]]tő Ft összeget,

b) 7 o/o_a+ÁFA, ha a nettő szánlaérték eléri a 2 ml]]lő Ft-ot, de nem haladjz meg az

5 mi]lió Ft összeget,
c) 5 o/o-a+ÁF'Ą., ha a nettő szárriaérték eléri az 5 mj]]lő Ft-ot, de nem halaďjamega
10 millió Ft összeget,
d) 3 o/o-a+AF'\, hz a nettő szánlaérték eléri a 10 millió Ft összeget.

10t. Az egyeđi döntés alapján ellátott felađatokéĺt a l(isfďu l(ft.-t a đöntéshozó
kulön hatátozatában foglaltak szerinti đíjazás, illewe költségtérítés illeti meg.

l.O2.Amennyiben a felujítási, beruházásí feLađatok elvégzése során a I(isfalu l(ft.
rníilsza|<ĺ ellenőri feladatokat is ellát, annak dljazását kulön megállapođás alapján
szükséges ĺendezni.

20. Külĺin felsoľolt intézrnények gyoľsszo|gźiati és felúiítási feladatok

103. '\ I(isfalu l(ft.-t 1.100.000.- Ft + Ápe/ľ'o összegíí átaLźnydlj illeti meg. Az
átalánydlj az anyagok költségeit nem fogIaL1amaýban, aztaz tntézmények fedezik.

2l.Lakőépi.i1etek, lakások, nem lakás cé|ifua szollgź,ĺő helyiséget telkek,
e gyéb b éľb e adott v agy ontát gĺ ak, v alamint üz emi épületek, házi orvosi

rendelők, kaľb ant attása, ideéľľve a vízőtaszerelést is

104. '\ Kisfalu Kft. dljazása a ĺendkívtrli karbantartäsra és a kéménykarban tattásra a

nettó szárrlaérték lOo/o-a + AFA/hő.

105. 'Ą I(isfalu Kft. dljazása a gyorsszo|gáIaĺ Íelađatokra kiírt közb67ęr?.ési eljárás

ÍIyeÍtese áIta| elvégzettkarbantittásért a szárĺ]a nettó értékének So/o-a + ÁFA/hő.

106. '\ I(sfďu Kft. dljazása zz egyéb, a 40. alckn alatt nem nevesített katbantartás

fttilönösen, de ĺem l<lzárő|ag életveszély e|háĺtási, ĺendeltetésszerű hasznáIatĺa
va\ő alka]massá tételi heLyreáIltźtsi feladatok, üĺes la|<hatóvá tétele) után a felađat
teljes köfű végrehzjtása soĺán keletkező összes száĺ^:la nettó szárĺiaéttékének:

a) 10 o/,-a+AFA,ha a nettó szán]aétték nem haIađja meg a 2 milhő Ft összeget,

b) 7 o/o-a+ÁFA, ha a nettő szánlaérték eléĺi a 2 ml]]lő Ft-ot, de nem haLađja meg Żz

5 millió Ft osszeget,
c) 5 o/o-ałÁFA, ha a nettő szárr:laérték eléri az 5 mt]]lő Ft-ot, đe nem haLađja meg a

10 millió Ft összeget,
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d) 3 o/o_a+AFA, ha a nenő szánlaérték eléri a 10 mi]lió Ft összeget.

1.07. I(sfalu l(ft.-t az egyedl, döntés a|apján ellátott feladatoké.tt a döntéshozó kulön
határozataban foglďtak szeĺnĺ đí1azás, illewe költségtérítés illeti meg.

1.08. Amennyiben karbantartási, fenntartási felađatok elvégzése során a l(sfalu l(ft.
mí3szali<l ellenőĺi felađatokat is eilát, aĺnak dljazásátkiilön megállapodás ĺendezi.

1.09. A vlzőĺák felszeĺelésének, cseĺéjének d]átásáért közvetített szolgá|tatásként
bĺuttó 19.000.000.- Ft/év összegií đíjazás illeti meg, továbbá bonyolítási díjként
további bruttó 3.000.000 .- Ft/év összegű đíjazás, A dljazás kifizetése a felađatel]átás
ütemében töĺténik, az eLvégzett munkákéft az alvái]alkozóknak |<lflzetett đljszán7a,
és a l(isfalu I{ft, arányos megbízási đljáravonatkoző szárĺia aIapján.

22. Lakőépületek, lakás ok, ÍIem lakás céIiána szolgáIő helyi s é gek, telkek,
e gyéb b éľbe ado tt v agy ontát gy ak, valamint üz emi épületek, háziorv osi

rendelők kez elés e, bérlemények üz emeltetés e, ellenőrzése

110. A l(isfalu I(ft.-t a felađatköĺébe tzftoző valamennyi önkormányzut1t.;Jajdonú
Iakás, nem lakás céIjára szolgáIő helyiség, telek, izemi épulet és egyéb ingatlan után
1.400.- Ft + Ap'q/b,a/albetét összegű dljazźs illeti meg. E tekintetben azok az

ingatlanok tartoznak 
^ 

I(isfalu l{ft. feladatkörébe, ahol 
^ 

feLadatokat elláqa,
függetlenril attőI, hogy az ingatJanhasznosítás alatt áll, vagy üĺes.

11,|'. Az üzemi épiileteket, illetve egyéb, fIem Lz áItalános kategőĺába tartoző
ingatlanokat a dljazásnáI a megfelelő đíjtétel szorző alapján kell figyelembe venni. A
díjtételszoruőt az ÖnkormányzŻt - hatásköĺĺel ĺenđelkező _ bĺzottsága határozza
meg. A jelenlegi dljtéte|szotzőt a szerzőđés 2. számu melléklete tartalmazza.

t12. Az onkotmányzaĺ n-rlajdonból kikeniłt albetétekĺe a kikerĹilést követó
hónaptól dljazís nem számíthatő fel. Nem jár dljazás a l(isfďu l(ft. áItil, a
tevéke nys ége eLátás áho z has zn ált ingatl anokn.

113. Az önkotmányzati épüIetekben, épuletek közös tészein, területein töĺténő
rovaÍ- és káttevőiĺtás elvégzéséért közvetített szo|gźitatásként 7,374.000.- Ft +

ĺpĺ/e" összegű dljazás illeti me5 valamint bonyolítási díjként 500.000.- Ft +

ĺpĺ/e" összegíí dljazás. A dljazás kifizetése a felađateLLźtźs ütemében történlk, az
elvégzett munkákért az alváLlalkozóknak kifizetett dljszán.ia, és a l{isfalu l(ft.
atány o s megbíz ási dlj ára v o nztko z ő s z ánfa alapj án.

tl4. Az önkormányfat7 fiIajdonú ingatlanok béĺbeadása és éĺtékesítése esetén
szükséges eneĺgetikai tanúsíwányok elkészítésééĺt közvetített szolgáItatásként
4.474,000.- Ft + AF'\/év összegű dljazás illeti meg, valamint bonyolítási díjként
250.000'- pt + ĺp't /év. A đíjazás kifizetése a feLađatelLátás utemében torténlk, az

elvégzett munkákért az aLvá]]dkozóknak kifizetett dljszárrl|a, és a l(isfalu l(ft.
arány o s me gbíz ási dlj ára v o natko z ő s z ám]a aIapj án.
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23. Az onkormáfiyzat képviseletének ellátása a társasházakban

11'5.Ä társasházak tekintetében az Önkoĺmáĺyzat, mint nrlajdonos képviseletének
el]átásáétt l(isfalu l{ft. dl1a 4.1'00.- Ft + ÁFA /hő /társasház.

24. 
^tátsasháza|<kaIszemben 

fennálló kĺizcis kciltség és egyéb pénzijgyi
kcitele z e tts é ge k aktla|jz ź'JLás a

116. A társasházak tekintetében zz tnkormányz^tot teĺhelő közös költség és egyéb
pénzulgyl kötelezettségek aktuahzáIása után a l(isfalu l{ft. 997 .500.- Ft + '\FA/hó
összeg{í dljazáua jogosult.

25. A pénzigyi bonyolítás

117. A lakásbérbeađásból és kapcsolódó kuIön szolgůtatási đíjakból a l(isfalu l(ft.-t:

a) abefolyt bruttó bevétel és egyéb szolý|tatások díjávat egp]tt) (to/o_a + ÁF,\/hó,
b) a 2007. 12. 31'-ét megelőzően kelet]<efett, 90 napon dil, hźltnlék beszedése
esetén a lakásbéĺbeadásból és a kapcsolódó külön szolgá|tatási díjakból befolyt
bruttó bevétel 1'5o/o-a + ÁFA/hó,
c) a beszedett késedelmi kamatok 1'5o/o-a + ÁFA/hó.
d) u lakásbéĺbeadással, díjbeszedéssel kapcsolatos nyl7vántartások vefetéséért,
ađmirĺsztĺaúv feladatok, ůgyfélszolgá]at etlátáSa után 700.000.- Ft + ĺpĺ/na
összegű dljazás illeti meg.

118. Á l{isfalu l{ft.-t a nem lakás cé|jára szolgállo helyiségek:

a) béĺleti dljának beszeđése,pénzügy kezelése, hátĺalékbehajtásáé,ĺt a befolyt nettó
bevétel ftözművek és egyéb szolgáItatálsok dljáwal egyutt) 9o/,-a + '\FA/hó,b) a beszedett késedelmi kamatok 9o/,_a + AFA/hó,
c) a nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek bérleti đíja esetében 90 napon tuli
hátĺďékok beszeđése, behajtasa esetén ftözmíívek és egyéb szolgáltatások đíjź..val

egyutt) a befolyt bruttó bevétel 1'5o/o-a + AFA/hő dljazás illeđ meg.

119. A l(isfalu l(ft.-t alakás és nem lakás céIjára szoLgźĺIő helyiség elidegenítésből
szátmaző bruttó bevétel (amely tafialmazza Żz egyösszeg{í befizetéseket, a

töĺlesztőĺészleteket, az előtöĺlesztéseket, a befolyt hátĺalékokat és késedelmi
kamatokat, valamint a jog1 eljfuás alati tételekĺe történt befizetések összegét) 2o/o-a

+ ÁFA /hő osszegý dljazás illeti meg.

t20. A l(isfalu I(ft.-t aházelszámolási felađatok éskozuzemiszánLátk kiegyenlítése
éĺdekében végzett tevékenysége után a kezelésébe tartofő valamennyi
önkormányzatl t:1rajđonú lakás és helyiség, telek, üzemi éptilet, és minden egyéb
íngadan után 320.- Ft + AEł/hő/kii1ön rulajdon összeg{í dljazás illeti meg. Az
uzemi épuleteket, illetve egyéb, nem 

^z 
áItalános kategőĺáb^ tŻftoző ĺngatJanokat a

dljazásnái a megfelelő díjtétel szorző alapján kell figyelembe venni.

26 . Lakő ép üle t e k takańtás a, házfe|ugye le t e, li ftü gyele t, valami n t az iz emi
épületek és a telkek előtti jźrdatakaútás
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t2'|'. A I(sfalu l(ft.-t feladatok e|Látásáétt ó00.000.- Ft/hőnap átalánydĺj és 2.220.-
Ft + ĺpĺ/ł.,a/Iakás_ és heIyiségbéĺlemény egységđíjazźs i]leti meg. Az eseti
megĺendelések đtja2.790.- Ft + ,\FA/őra.

122. A đljazás azokra az ĺngat)anokĺa vonatkozik, amelyekkel kapcsolatosan a

Idsfalu l(ft. a házfeIĘyeletet, takantást ehégzi, függetlenüI aĺtőI, hogy hasznosiwa
vannak, vagy üĺesen źll.Inak. Az üzernj éptileteknéI vagy egyedi, nem albetétesített
ingatlanoknál krilön szorző kerul a)kaLmazásra, amelyet az onkormányfat
hatáskoĺĺel rcnđe]kező bizottsága á|lapít meg. ,\ jelen szerzőđés alutásakor
alkaknazandó đíitételszorzőt z szerzőđés 2. számu melléklete tatta|mazza.

IV. FEJEZET
27 . Szetződéstől való eltéľés iogkövetkezményei

123. A l(isfalu I{ft. szerződéses feladatköĺében vagy abból fakađőan keletkező
hibák, hiányosságok pótIását köteles díjmentesen elvégezĺĺ. A feladattöĺén kívüli
okokból keletkező hibákéĺt felelősség nem terheli a l(isfalu l(ft.-t, azokl<ljavltását,
mó do sítás źĺt saját hatásköĺben dl' ellenében elv égzi.

124. Ha az onkormányz^t l(épviselő-testtilete v^gy a l(épviselő-testtilet
hatáskoĺĺel ĺendelkező bizottsága nrlajđonosi jogkörében egyes ügyekben úgy
rendelkezett, hogy 

^ 
jelen szerződés alapján az egyébként a Kisfalu ]fft.

feladatkoĺébe tartozó teendőt aPolgármesteri l{ivatalvagy más harmađik személy
végezze, az Önkormáĺyzat köteles helytállni az énntett ügyben a l(isfalu KÍt. áůta|

ĺĺnárelvállzltkötelezettségektel jesítésééĺt.

725. A l(sfalu l(ft. koteles megtéríteni az Onkormányzatnak azt akfut (vagyon
hátĺányt), amelyet jogszabáĺIysértő lntézked,ésével, az Önkormänyzat utasításával
ellentétes feladat elLátźsź..val.va;gy 

^kötelező 
gondosság eknlsLasztasával okoz.

126. Az Önkormányzat köteles megtéÍíteni af l(sfalu l(ft.-nek aft 
^többletköltséget, amelyet jogszabáIysértő intézkedésével Y^gy akötelező gondosság

eLmliasztásával okoz a I(isfalu Kft.-nek.

ľĺÁsoolr nÉsz
ez oNroRMÁNYzAT VAGYoNÁNAK HAszNosÍrÁse. És

ELIDEGENÍľÉsB

V. FEJEZET
Bérbeadás

28.Lakásokkal és nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségekkel kapcsolatos
béľbeadói feladatok

t27. Az Önkoĺmányzatvagyonánakhasznosításáravonatkoző felađatokkozül- az
tnkoĺmáÍIyfat döntése alapján onkotmányzaĺ feladatot el]átő szervezet
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haszĺáIatában Iévő önkoĺmányz^t7 vagyont kivéve _ a l(isfalu l{ft. felađata a
béĺbeadás u1án torténő hasznosítás és abérbeaďői felađatok ellátása.

128. A l{isfalu l(ft. 
^z 

önkormányfat7 vrgyofl' biĺtoklása 1ogának, hasznáIata
jogának, hasznok szedése jogának nem bérlet jogcímen történő átengedéséĺe
vonatkoző, de a tulajdonjog źtruházását nem eređményező feLadatut az
o nkoĺmá ny z at döntés e e s etenkén t határo zza meg.

29 . B érb e adás köz ös szab áIy ai

129. A l(sfalu l{ft. az onkormányzat helyett és nevében 
^z 

onkormányzat
rulajdonában á|7ő béĺlakások és béĺbeađás utján hasznosított, nem lakás céIjára
szolgálő helyiségek béĺbeadásával és béĺleti jogvtszoĺyź..val kapcsolatban krilönosen
a következő felađatokatlźttja el és a béĺbeadói jogosítványokat gyakorotjaz

a) bérbea đási pźtyázatok, lebonyolítása,
b) bérleti szerzőđések megkötése és megszüntetése az onkormányzatnevében,
c) bérleti díjkozlés,
d) bérleti szerzőđések módos itász,
e) béĺleti jogviszony szünetelésével kapcsolatos feladatok ellátasa,

Đ bérbeadói hozzáljárvlások megađásárőI vagy megtagađásáről való nylJztkozat a

béĺlemény albéĺIetbe adásához, más személynek a béĺleménybe való befogađása
esetén, ha a bérbeadói hozzájfu,e'Iást törvény előlrja, a lakásra kötött tartási
szeuőđés és béĺleti jog cseĺéjének szándéka esetében, valamint helyiségeknél a
b éĺleti j o g átruház ás áho z,
g) a béĺleményeket jogszabályokban és a szetzőđésben meghatározott feltételek
szerint jegyzőkönyv felvétele mellett átađja a béĺlőnek és veszi biĺtokba abér\őtőI,
h) a béĺIeményellenőrzés soĺán feltárt, a bérbeađót teĺhelő kötelezettséget érntő
felađatok elvégzése,
i) elkészítteti az onkormányzat nevében és költségére a bérbeadáshoz szükséges
en eĺge tikai tanűsiw ány t,
j) a beérkezett és kimenő iĺatok, szerzőđések stb. ry,]vántartásba vétele egyedi
dosszié megnyitásával, oly módon, hogy az aPolgármesteri Hivatď nyl7vántartásába
illeszkedjen,
k) nem hasznosított béĺlemény kiürítése, ingóságok raktározása,
I) az ingatlanok béĺbeadásához sziikséges eneĺgetikai tanusiwányok elkészíttetése.

130. Az Önkormányzat saját céIjára, illetve lntézményet számáta igénybeven
helyiségek esetén a bonyolítást a I(isfalu l(ft. végzí. Az igény felmerrilésétőI
számított 3 hónapon keĺesznrl a helyiséget fenntarga az ĺgénybevevő szárnára, ezt
követően a helyiség szabađon béĺbe ađhatő.

131. '\ I(isfalu I{ft. az Önkormányzat helyett és nevében nyilatkozlk abérbeadőhoz
cirnzett kéĺelemben rneghatározott €é'y teljesítéséĺől v^gy a teljesítés
megtagad ásátőI, ktilönö s en :

a) bérIőtáĺsi jogviszony létesítése, már fenná|]ő béĺleđ szetzőđés esetén,

b) béĺleti j oýs zony folytatása j ogutódlás rrĺĺatt,
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c) béĺlemény más céka torténő bérbeađása,
d) béĺlemény vállalkozás széI<helyeként, telephelyeként vagy fióktelepként torténő
megjelölése,
e) táĺsbérleti viszonyok ĺendezése,

Đ béĺleti szerzőđés hitelesítése.

132.Jogcím nélktili hzsznáIők esetében a l(isfalu I(ft. feladata különösen:

a) ĺésztikĺe töĺténő béĺbeadásrőI va]ő ruiajđonosi döntés eLőkészítése és a döntés
végrehajtása,
b) jogvrszon;ruk ĺendezése, illetve a jogckn nélküli hasznáiőknak a bérleményből
való kihelyezése,
c) velük szemben a rulajdonosi jogosíĺrányok gyakorlása' kiiłonösen, de nem
I<lzárőIag a hasznáIađ díj közlése,
d) kiürítésre iĺányuló iogi eljárás jogerős befejezését követően közreműködés a

v égrehajtás foganato sitás äb an,
e) végĺehajtás során az ingőságok nktárban tönénő elhelyezésének bŁtosítása, a
raktárbanelhelyezettingóságoklomtalarĺtása.

30. Lakásokra vonatkozó saiátos előírások

133. '\ lakásokkal kapcsolatban a l(isfalu l(ft. feladatai krilönösen:

a) bérlő |<tvá|asztási jog bíztosítása,bérlő kjvalasztási jog alapján kijelölt béĺlővel a
béĺleti szerzőđés megkötése,
b) lejáĺt hatánďejíí' béĺleti szerzőđések hosszabbitása, előbéĺleti jogalapjátn történő
ismételt béĺbeađás,
c) béĺbea đás lakásgazdá'lko dási feladatok telj esítése éĺdekében,
d) béĺbeadás HVT teriiłetén feltétel bekövetkeztéIg,
e) javaslat készítése meguĺes edett lakás lakásállom ánybőI való töĺléséľe,

Đ lakossági bejelentések, panaszok, észĺevételek |<lvŁsgilása, tészvétel L
tis zts égvis elők fogad ő őráján,
g) üĺes onkormányzai lakások n)ĺlfvántartása (szfüség esetén lakcímĺendezés
kezdeményezése),
h ) ö nkorm ány zatt laká s o k nyllv ántattásb a vétele, kiúríté s e,

i) szolgáIaĺ jelleggel béĺbe ađanđő lakások béĺleti szetződésének előkészítése,
lakás s z olgllaĺ j ellegének tö ĺlé s e, b érb eađás a,

j) házfe|ugyelő elhelyezése a Lakástorvény eIőlĺásu ilapján,
k) I(omplex Yagyongazđát|kođźsi Rendszerben adatok pontosítása'
p aramétew áIto z ás miatti b éĺle ti s z erz ő đés mó do s ítá s a,

l) a béĺleti szerzőđések, a váItozások, a béĺleti szerzőđés megszűnésének jelentése

az onkormányzatnal mfüödő Yagyong^zđálkodási elektĺonikus ĺendszer felé
(Gispán/I(VR) a válto zást kovetően,
m)béĺleti jogviszony megszűntetése közös Ínegegyezéssel, térítés nélkul (másik
lakás béĺbeadása) vagy térítés ellenében, vagy másik lakás béĺbeađása mellett,
n) rendkívúli élethelyzetben lévőkkel létesítendő lakásbéĺleĺ/hasznáIati jogviszony
telj es köríi ügyintézése,
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o) béĺlő részére bérleményével szomszéđos, üĺes béĺlemény bővítés éĺđekében
tö rténő b éĺb eađás a, Lakás koĺs z erĹísítés e,

p) béĺtőnek másik béĺlemény béĺbeadásapa7yázaton kívtil, minőségr cseÍe alapján,
foĺgalmi éĺtékkülönbözet ĺendezése.

31. A nem lakás céIiána szolgáIő helyiségekľe vonatkoző sajátos kikĺitések

134. A nem lakás céIjáĺa szolgáIő helyiségekkel kapcsolatban a l{isfalu Kft. felađatal
krilonösen:

a) L ÍIem lakás céIjára szolgáIő helyiségek bérbeađásához kapcsolódóan
ingatlanforgalmi éĺtékbecslések készít(tet)ése az iJ.res helyiségek foĺgalmi éĺtékének
megźiLapitásához. Az értékbecslések egy másolaĺ péIđźnyát köteles megkuldenl az

Önkormányz^tPolgármesteri Hivatalánaki]letékes szewezei egysége részére,
b) a Főváĺosi onkormányzatt^I a ,,Rögtön jövök'' mintapĺojekt megvaLősitász
éĺdekében kötott megállapodás ůapjźĺĺ az üĺes helyiségekkel kapcsolatos
ađats z olgáItatási felad ato k elvé gz é s e.

32. Telkek és egyéb dolgok béľbeadása

135. '\ Iśsfďu l(ft. leboĺyo|ltja az Önkormányzat ĺ:lajđonában Iévő telkek és

egyéb dolgok (láz uđvaráĺIévő gépkocsi beáILő, őĺásplakát helye, ĺeklám, l<lĺakat,
egyéb teĺület) b érb eadását.

136. A l(isfalu l(ft. a telek és dolog béĺleti szerzőđéseket az onkoĺmányfut
nevében köti meg és gyakoro|ja ^ bérbeadó jogaĺt, teljesíti a bérbeadó
kötelezettségeit.

137. A l(isfalu l{ft. a telek és đolog béĺleđ jogviszonyok esetében kulönösen:

a) I<ĺađjz a' székhely és telephely cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez
szükséges nylJatkozatokat az érvényes béĺleti szerzőđésselĺenđelkező részére,

b) nyrlatkoz]k a béĺbeadói hozzáljźr,,iások megađásfuőI vagy megtagadźsárőI a

béĺlemény albéĺletbe aďásához, más személynek a béĺleménybe való befogađása
esetén,

c) a béĺleményeket 1ogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek

szeĺnt jegyzőkonyv felvétele mellett átađja a béĺlőnek és veszi biĺtokba abérlőtő|,
d) béĺteménye|lenőrzés' és ̂ z ellenőrzés soĺán fe|tárt hiányosságok vagy

s z ab aly talan s ágo k me gs z ünteté s e táni inté z kedé s .

VI. FEJEZET
Az o n ko ĺĺnány z at tulai đo ni o gáĺnak áttuház äls áv a| kap c s olato s felad at o k

33.Lakárcok és nem lakás cé|jfua szo|gáiő helyiségek elidegenítése

t38. Az tnkormáÍayzat a konkĺét elidegenítésĺe a |akás, illewe nem lakás céljára

szolgáIő helyiség béĺlőjének és vételi ajáĺ-iat benýjtőjának véte]i

szánđéknyĺlatkozataismeĺetébenađjamegbízását'
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!39. Ha az onkotnáĺyzat másként nem dönt, a l(isfa]u l(ft.-nek 2 nem üresen á1ló

lakást, illetve nem lakás céIjára szolgilő helyiséget rnagában foglaló épulet kulön
nrlajdonai elidegenítésének előkészitésével kapcsolatos feladatai krilönösen a
következőkĺe teľjednek ki:

a) az ép ule tĺe v o natko z ő áIlap o t- m eghatáro z ő s z akv éIemény elké s zíté s éĺe,
b) a társasház ilapító okiĺat megszeĺkesftéSéÍe,
c) a társasház alapítő olłrat igény szeflÍIl7 módosítására,I<qavltására,
d) u társasház alapitő okiĺat ingatlan-nyilvántartasba töténő bejegyzésére
v onzrko z ő eljfuás megqnditás ára,

e) lakás és nem lakás céIjára szoIgáIő helyiség esetén az ellđegenítésre tonénő
kij elölés előteĺj esztése elkészítésére,

Đ az épulet és a benne lévő béĺlemények ađatunak aktualizáIása, a vaftozások
(csatolások, bontások, bérbeadás, hasznosítás, stb.) ĺyůvántattásában valő
áwezetése.

140. Ha az Önkormányzat konkĺét esetben másként nem dönt, a Kisfalu I(ft.-nek a

lakások, illetve nem lakás céIjára szoLgáIő helyiségek elidegenítésével kapcsolatos
feladatu - azok esetenkénti felsoĺolása nélkül is - ktilönösen a következőkĺe
teĺjednek ki:

a) az egyes kulön rulajdonokĺa vonatkoző értékbecslés elkészítéséĺe,
b) az éĺtékesítéshez szükséges eneĺgetikai tanusíwány elkészíttetéséĺe, ha
j o gs zab áIy s z erint s züks ége s'
c) a vételár adott kiilön rulajdonĺa vonatkoző meghatáĺozására a tulajdonosi
döntést követően,
d) kriLlön ĺrlaj dononkénti eladási ajźnlat elkészítés éĺe,
e) küłön rulajdonok ađásvételi szerzőđésének és egyéb, elidegenítéssel összefriggő
lratának elkészítéséfe, a szeÍződés vevővel történő aluĺatására és az onkotmáĺyzat
nevébenvatoalurására,igyvédiellen jegyeztetéséte,

Đ a tr-rlajdonosváItozás áwezetésére lĺánpilő földhivatall eljárás megindítására és az
eIjárásb zn való képvis eletĺe,
g) a részletfrzetéssel vásárolt kulön rulajdonok esetén ^z Onkormányzutot
megilletó jebáiogog, elidegenítési és teĺhelési tjlalom első ĺanghelyen történő
bejegyeztetéséĺe,
h) zz elidegenített lakások összevonása esetén az újonnan létĺejövő kiilön
nrlajdonokÍ^ az, onkormáÍIyzatot megillető jelzáiogtrog, elidegenítési és teĺhelési
tilalom első ĺanghelyen tórténő bejegy eztetéséĺe,

Đ az aďásvétell' szerzőđés ek szfü ség szerinti mó dosít ására, I<ljavttásáta,

i) az ĺngarJan-nyilvántartásba be nem jegyzett lakások esetében a bejegyzéshez
szükséges egTeftetések, a bejegyzéshez szükséges nyilatkozatok elkészítéséĺe,
alalrására,aföldhivataheLjárásbanvaLőképviseletĺe.

14,l'. Á. I(isfalu Kft. köteles meggyőződnl arrőI, hogy az áItala megnyitott,
elkülönített bankszálrĺiára az ađásvéteh szetzőđés a\źírźlsát meqelőzően z vételár
előtöĺlesztése befizetésre kenĺli ön.
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t42. 
^ 

I(isfalu l{ft. az ađásvételi szerzőđés egy péIdányát a Polgáĺmesteri Hivatal
té.szére az aLutźsát követő 1.5 napon belül megkriłdi, egyĹlttal az érĺntett társasház
kozös képviselőj ét tásban tá1ékoztatja a ĺlajđonos változ ásrőI'

143. A l(sfalu l(ft. a részletfĺzetéssel megvásárolt kulön rulajdon esetében a vevő
kéĺelméĺe hozzáján:Ihat az Onkoĺmányzatot követő ĺangsoĺban töĺténő további
jelzáIogogbejegyzéséhez. A l{isfalu l(ft. a részIetfizetéssel megvásárolt ingatlanok
esetében, az ingatJaĺváItozásának (pI.: összevonás) ingatlan-ĺyivántartáson történő
áwezetése éĺdekében önál]oan hozzájánl' az újonnan létĺejövő ĺngatlaĺra az

Önkormányzatot megillető jelzáIogog, elidegenítési és teĺhelési tilalom 1.

ĺanghelyen töĺténő bejegyzéséhez,

34. Versenyeztetés alapián történő elidegenítés

144. Ha az onkotmányzat a konkrét esetben másként nem dönt, a l(isfalu l{ft.. az

Onkormányzat elidegenítésrőI hozott döntése esetén a veÍsenyeztetési szabáIyzat
alapjän lebonyolítja af Önkormányzatta| szerzőđéskötésre jogot szetző
kjv áIasztás áta tránsruló veĺs eny eztetést.

145. A l(isfalu l(ft. veĺsenyeztetéssel kapcsolatos feLađataĺ - zzok esetenkénti
felsorolása nélktil is _ kiteĺjednek a veÍseÍryeztetési szabáLyzatbun a' v^gyonügyleti
közĺemfü öđő számára meghatátozott kötelezettségek teljesítéséĺe.

146. Más személyt af Onkormányfut vagyonát'a megillető, jogszabźůyon vagy
szerzőđésen alapuló elővásárlási jog esetén a I{isfalu l(ft. beszerzi az eLővásáflási

j o g j ogo sul tjának nyiatko zatát.

35. Az éľtékesített ingatlanok adásvételi szetződéseiben rcgzített kikötések
teliesítésének a kĺivetése

747. A l(isfalu Kft. a megkötött, kötelezettségvállalást is tartaknaző szerzőđéseket
nyivántartásba vesfi, a szetzőđésben z vevő aLtal váLlalt beépítési-, vagy egyéb

hatánd,őket tö gzii, és nyomon követi.

148. A l(isfalu l(ft. az elidegenítés tárgyában kötött szeĺződésben foglaltak
késedelmes vagy nem teljesítése esetén megteszi a szfüséges intézkedéseket a
szerződésszegő féllel szemben.

149. A Kisfalu l(ft. a trrlajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a
szerződésszegésekb őI ađődő jogkövetkezmények érvényesítése érđekében. Ebben a
körben az tnkormányzat nevében megköti a szukséges megállapodásokat, és

intézkedik azok végrehajtása érdekében.

t50. Az adásvételi szerzőđésben foglaltak késedelmes teljesítése eseténintézked]kaz
ađásvételi szerzőđésben foglalt szankciók érvényesítése éĺdekében. Amennyiben az

adásvételi szerzőđés alapjáĺ a szankciőĺa vonatkozőan az onkotmányzat đöntése
szükséges, döntéshozatal éĺdekében előkészíĺ a javaslatot. A döntés aIapján

intézkedik a v égrehajtźsńI.
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151' A l(isfalu l(ft. a vevő szerzőđésmódosítási, kötelezettség-átutemezési,
kötbéĺfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kéĺelmét döntéshozatal
érđekében az Önkormányzat illetékes szeweze *j egysége elé teĺjeszti. A döntés
alapjźĺn a szerződ,ésmódosítást, megállapodást az Önkormányzat nevében megköti,
annak v égrehajtás a érdekéb en intézkedik.

152. A beépítésĹ, v^gy egyéb kötelezettségvállalással éĺtékesített ingatlanok
adásvételi szerzőđéseiben vá|Ialt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos viták
és jognyilatkozat pőtlások esetén a l(sfalu l(ft. gondoskodik arrőll, hogy az
Onkoĺmányzat áItaI meghataLmzzott jogi képviselő eLjfuást kezdeményezzeÍI az
illetékes bítőságnźl'. A másik féI áItaI kezdeményezett peĺekben - az Ônkotmáĺyzat
által megbizott jog1képviselő űtjáĺ- résztvesf az tnkoĺmányzatképviseletében.

t53. A I(isfalu l(ft. javaslatot tesz a behajthatatlan követelések lelĺására, az
értéIsĺ esztés ek els z á molás ára'

HARMADIK RESZ
e,z orrĺroRMÁI{YzATI vAGYoN FENNTARTÁSA MEGnÍzÁso s

JOGVTSZONYBAN

VII. FEJEZET
Épületek és más ingatlanok fenntartása

36 . A2 ö n ko ľm á fly z ati i n g atlanv agy oÍ| fenntatt ás áv a| kap c s olat o s felad at o k

154. I(sfalu l(ft. önkormányz^I7 vagyon fenntartásával kapcsolatban megbízási
jogviszony keĺetében a követke zőket v égzi:

a) épitmény-felújítási, valamint ehhez kapcsolódó beruházásí és egyéb egyedi
bontási, építrnény felújítási feladatok, hatőság1 kötelezés v égrehajtása,

b) iĺtézmé'y- é s útfelúj ítási, b eruh ázási és karb antartásí,
c) egyes, kiilön felsoĺolt tntézmények gyoĺsszolgáIaĺ és felújításĺ fe|ađatokat,
d) az önkormányzafi' fiila;idonú lakóéptiletek, Iakások, nem Iakás céLjfua szolgpLő
helyiségek, telkek, egyéb béĺbe adott vagyorltáÍ1yak, valamint üzemi épuletek,
háziowosiĺendelőkkarbantartását,f enntartását,
e) az önkormányzats, tilajdonú 1akóépüLletek, lakások, nem lakás céIján szoLgalő
helyiségek, telkek, egyéb béĺbe adott v^gyontáLÍgyak, valamint üzemi éptiletek,
házíow o si ĺendelők üz emelteté s ét, kezelé s ét, ellen ő rz és ét.

37.Epitrnény.felúiítási, beruháłzási, bontási feladatok,hatőság1 kötelezés
végtehaitása

ffi5. Építmény-fe\ujítási, beruházási felađatok köĺében a l(isfalu I(ft. _ szukség
esetén kulön tulajđonosi felhatalmazász alapján _ a 1'00o/o-ban önkotmányzaĺ
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rulajdonú lakő _ és tizemi épuletekben, lakásokban, nem lakáscélú heIyiségekben,
egyéb ingatlanokb an az aIźlbbiakat v égzí:
a) a tevékenysége soĺán tuđomására jutott épuletszeĺkezeti, statikai jellegű

pĺoblémákat megvlzsgáIja' SoÍoÍ1 kíviil intézkedik ^z életveszélyes á|7apot
megszuntetéséĺő1,
b) az onkoĺmáÍayfat felújítást, beraházást, bontást elhatfuoző clöntése esetén
beszerzí az éĺintett ingatlanok míiszal<l és egyéb, a tervezéshez és kivitelezéshez
szükséges dokumentáciő1át, előzetes szakvéleményeiq felméri a szükséges
felújítások, beruházások, bontások köItségigényét, a munkákkal kapcsolatosan
ö s s z e fu ggő e gyé b f elzđatokat' az ok kö lts égigé nyé t.

c) éĺtesíti a bér\őket a tervezett felújításrőI, a kivitelezés pontos teĺjedelméĺői,
íd,őtartamárőI, egyeztet a béĺlőkkel a szfüséges tűĺési kötelezettségĺől, vagy szfüség
e s e té n a f elűjítás íđő tartamárz elheľy ez és bizto sitás ár őI.
d) u rníiszakj felmérések és a tefv készítése sot'án folyamatosan egyeftet a"

közmíilszo\gáItatő|d<ď (ELMÚ , CsatornázásiMíivek,Yízmíivek, FŐGÁZ, stb.).

e) kezdeményezi a szükséges hatósági eljátäsokat,közremíiköđik a|<lvlteLezés soĺán
szükséges előteĺjesztések elkészítésében, a képviselő-testĹileti és bizottság1
j őv źthagy ás t köve tő en a dö nté s ek vé gĺeh ajtás áb an.

f) biztosít1a a kivitelezés megva]ősításához szükséges tervekeq felelős az áItila
készíttetett nĺlíilsza]l<l tervek (ideéĺtve a kiviteli terveket ís) rníiszaL<l tzrta]mának
szakszeriiségéét, a valős á|Lapotnak megfelelő taftaJmáért, a tefvezéssel érintett
védett építészeĺ és természeti öĺökség megóvásáért, a 1ogszabályok, szabáIyzatok,
építésielőĺrások,szabványokbetartásá'ért,
g) elkészíĺ akőzbeszerzési,beszerzésí eIjárás lefo|ytatásához szikséges okiĺatok és

szerződések tervezetét, a jelen szeĺzőđésben foglaltak szerint közĺemfüodtk az

eljfu ás le folytatá s áb an,
h) a közb eszerzési,beszerzésí eLjárásban nyeftes vźila|koző áLtaI elvégezett felujítási,
beruházási munkákat, míiszaki és szántlaelleĺőĺ fe|ađatokat végzi; részt Yesz a
munkák átaďás-át:ĺéte|:, eljátásában, e|7enőrzi az e\számolásokat, gondoskodik a

szárrilák k1fĺzetésétőI; zz elfenőrzés soĺán a helyszíneÍ)'' a szám|ák és mellékleteinek
teljes köfű e|]eĺőrzésével, műszaL<l el|eĺ& űtján, amennyiben szfüséges, statikus,
vagy egyéb szakértő bevonásával köteles a ÍeĺiĄítási' bontási munkákat ellenőnzĺi,
i) amennyiben Żf Onkormányf^t L kivitelezésnél míiszal<l ellenőri feladatok
el]átásával is megbízza z l{sfalu l(ft.-t, jogosult az Ónkormányzat nevében az

Önkormányz^t nrlajdonát képező ingaďanokban zz építési napló vezetéséÍe, az

Önkoľmányzat erÍe voÍIarkozőan a]ta]ános fe|hatilmazást ađ a Kft.-nek,

i) a munkák befejezését követően érvényesíti a szavatossági jogokat,

k) gondoskodik a tefv- és katanyag tároIásárőI, valarrĺnt az

akĺváIáshoz f arnorĺzáciőhoz szükséges dokumentumok onkormányzat részére
történő átađásárőI.

38. Intézmény. é s útfelúi ítási, b etuházálsi és karb antartási feladatok

156. A l(isfalu l(ft.:

a) 
^ 

tulajdonosi döntést követően megszewezi és lebonyolítja a szükséges
f elu1itási, b eruház ási é s k arb an tartási f 'elađatokat'



b) elvégzí af

35
1'(JnkoÍÍnanyz^t Íltezmenyel karbantaĺtásának

bonyolítását/dleĺőrzését, és a szetződéStervezetek szakmal eLőkészítését,
c) azonnah beavatkozást rgenylő baleset-, illetve életveszély_elháritás esetén
megszef Veziése]fenőrziaveszéIyelháĺtását,
d) oĺganizáclős bejárásokat szervez, mííszalr<l és szátlaellenőrzésí felađatokat
végez, részt vesz a munkák átađás_áĺĺétel:, eLjárźtsábaĺ, az elszámolásokat e|Leĺőrzi,
gondoskođĺk aklflzetések teljesítéséĺőI, a garanciális jogok érvényesítéséĺől.

39. Egyes, ktilön felsorolt inté,zmények gyoľss zolgá,ťrati és kaĺbantaftáľ;i
feladatai

t57. A l(isfalu I{ft. az onkoĺmányf^ttulajdonábanlevő' a jelen szerzőđés 1,. számu
mellékletében felsoĺolt oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi
íntézrnéĺyekb en gyo ĺs s z o lýlati é s katb antartási felađatokat v égez .

158. A karbantartásí feLaďatok megĺenđelésére az intézmény vezetője vagy az áIta]a

megbízott muĺ.lkatáts telefononvagy t'ásban jogosult. '\ Kisfalu l(ft.-nek amunkát
az intézmérly vezetőiével előre egyeztetett időpontban kell elvégeznie. Amennýben
a munkavégzésre áramkknarađás, vízcsőĺepedés, éleweszély-e|háĺtás miatt van
sziikség, ah1ba e|háĺtását a l(isfďu l(ft.-nek 4 őrán beltjLl el kell kezdeni.

159. Az összes intézĺrrényre vonatkozőan akarbantartasi munkák munkaideje nem
halađhatja meg a havi 400 őrát. Az eztmeghalađőan szfüséges munkavégzés esetén
a munka elvégzésérő| és annak dljazźsárőI a l(isfalu Kft. javaslatára az
onkormá nyzuti]letékes bizottsága dönt.

t60. Az intézmények kaĺbantartasi munkái a fontossági soĺĺenđ figyelembevételével
kertiLlnek elvégzésre. A munkák végzésének soĺĺendjét az onkormányzat jogosult
meghatátoznl'

161'. A l(isfalu l{ft. a gyoĺsszolgálati jellegíí hibák bejelentés&e 24 óĺás telefonos
kapcsolattaftást biztosít. A katbantattási munkák megĺendelése a l(isfalu l(ft.-nél
munkanapokon hétfőtőI_csiitörtökig 8-1,6 őra között, pénteken 8-12 őra között
töĺténhet.

40. onko tmányzati tulaidonú lakóépiiletek, lakások, nem lakás céLifua
szo|gá|ő helyis é gek, telkek, e gyéb b érb e adott v agy ontátgy a|<, valamint

üz emi épületek, háziorv o si ľendelők üz emelteté s e, katb antaftás a,
fenntaftása

t62. '\ I(isfalu l(ft. gondoskodik az onkormányz^t t.,alzjđonában \evő
lakóépuletek, lakások és nem lakás céIjfua szolgaló helyiségek, uĺes telkek, üzemi
éptiletek, háziorvosi ĺenđelők uzemszeríi' állapotban tattásárőI, üzemeltetéséĺől. E
köĺbe taftoznak a \<lzárőIagos önkormányzai tulajdonú épületek, az ezekben levő
lakások és nem lakás céIjára szolgd'ő helyiségek, vďamint a közös hasznáIatbanlevő
helyiségek, teniletek (beleéĺwe az ůapításĺa kertilő tátsasházakat is, a megaLapított
tátsasház első közgýlésének ĺđőpontjźiĺg), illetve a társasházakban levő
önkorĺnányzaĺ aiajdonú lakások és nem Iakás céIjára szolgáIő helyiségek, valarnnt
az onkormányzaĺ nrlajdonú uzernĺ épületek ésháziowosi ĺendelók.
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163. A háziorvosi ĺendelők cim1egyzékét a szerződés 3. számu melléklete, az üzemi
épriletek cknjegyzékét a megállapított díitéteI szorzővaI 

^ 
szerzőđés 2. számű'

mellékle te tartzlrnaz z a.

164. A l(isfalu I(ft.:

a) az izemszeríĹ illapot fenntartása éĺdekében az e céln biztosított keret eĺejéig
folyamatosan karbantaĺtja lz ingatlanok szerkezeteít, központi beĺendezéseit,
gépészeti beĺendezéseit, annak érdekében, hogy a béĺleti szerzőđés szeĺinti
has znáIaĺ feltételek telj e srił.j enek,
b) az ingatlanok szerkezetei, központi beĺendezései, gépészeti beĺendezései
míiszaLą állapotával kapcsolatos megkeĺeséseket, bejelentéseket fogadja,
ĺneg lzsgáIja,
c) a tudomására jutástól számiwaha]ađéktalanul intézkedik alĺbátk elhántásárőI az

ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyeÍtese űtjáĺ, a vele kötött vát]a|kozásí
szerzőđés alapján.

165. Amennyiben a felađat jellege vagy egyéb köftilmény miatt ku]ső vil7a|koző
igénybevétele szükséges, a felađat a renđkívĹiłi karbantattási keĺet teĺhéĺe kertiLl

elvégzésĺe. '\ I{sfalu l(ft. önillőan jogosult kiadni a munkát a felađata szetzőđott
vá'L]ilkozőnak, az onkormányzatköItségvetésében elkriłönített keret eĺejéig.

166. 
^ 

I(isfalu l(ft. karbantartási munkát csak abban az esetben végezhet, ha a
munka kotelezettje az Ör'kotmányzat' Társasházban felmerulő munka esetén a
megĺendelés előtt köteles megnzsgálĺri, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a
köttségek a tátsasháfat teÍhelik, a l{isfalu l(ft. abban az esetben végeztetheti el a
munkát, ha az el nem végzettkarbaĺtartás az önkormányzatl tilajđonban kátokat,
illetve életveszélyt okoz, v^gy 

^nnak 
bekövetkezése fenyeget és a tarsasház a

munkát felhívás ellenéĺe nem végezteĺ e|. Ez esetben a táĺsasházkőzös képviselőjét
halađéktalanul éĺtesíteni kell a munka elvégzésének megkezđésétőI, majd a munka
elvégzését követően a kivitelezői szárrla ÖnkormányzaLt felé töĺténő beĺyujtźlsáva|
egyidejűleg tovább kell számlázn a társasház felé. A karbantartási munka maýban
foglalja a munkák megĺenđelését, rrríiszaL<t és szán.iae|lenőtzést, va|amint 

^
s zük s ége s jav aslatok, eIő teĄes zté s ek ké s zíté s é t'

167. A I(isfalu l(ft. e\végzi a kozbeszerzési e\járás nyeftese álltal ellátott
gyorsszo|gáIai l.ibaelháńtási, valamint karbaĺtatási munkák e]fenőrzését és a
teljesítés ígazolását. '\z ellenőués mőđjz szükség szeint helyszíni megtekintéssel,
szúĺópĺóbaszer(ien, illetve a szárr]ák és mellék]eteinek teljes köríi ellenőtzésével
töĺténik. Az e]fenőĺzés \<ltetjeđ a munkalapon feltuntetett munkaidőszfüséglet,
anyagszi:l<ség1et, valamint 

^ 
bejelentéstől Ż l<lszáJ|ásłg eltelt iđő, aLkaknazott

r ez síő rađíj iz s gáIatára.

168. '\ Kisfalu l(ft. kriLlön megbizás ilapján

a) gondoskodik az llj építésű és felujított épüłetek őrzés-védelméĺőI,
b) a klzátólagos önkormányzatl fillajd'onú épuletekben szükség szerint felméri és

igény sfetInt elvégezteti a kaputelefon kiépítését.
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41.. onkotmányzati tulaidonú lakóépületek, lakások, nem |akás céIifua
szo|gálő helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott vagyontátgyak, valamint

üzemi épületek, házioľvosi ľendelők kezelés e, üzemeltetés e, bérlemények
elIenőľzése

169. A l(isfalu I{ft. az ingatlanokzt, valamlnt a béĺbe adott ingatlanok hasznáIatát
renđszeĺesen köteles vizsgálni. Evente elkészíti a béĺlemény ellenőĺzési tervet. '\
bérlelrréĺly ellerrórzés sorárr a béĺlerrréĺlykérlt lraszĺlosíLoLL lakásokat és rleru lakás
céIjára szolgáJő helyiségeket a tervben meghatározott méĺtékben, az ütes lakások és

nem lakás céI1ára szotgá|ő helyiségek esetében valamennyit köteles évente
el]enőnzns'.

t70. A l(sfalu l(ft. a bérlők, ĺrlajdonosok és egyéb éĺdekeltek megkeĺesése,
észĺevétele esetén köteles ĺendkívúli béĺlemény ellenőrzést tartani, és ennek
eĺedmény éről az érintetteket hďadéktalanul tá1ékoztatru.

t71.A lísfalu Kft. a bérlemény ellenőrzéseken tapasztaItakat 1egyzőkönyvben
köteles rogzíteĺĺ, Az ellenőrzéskapcsántapasztz\t' a lakás v^gy a nem lakás céIjárz
szoLýIő helyiség nem ĺendeItetésszei3' hasznáIata, ÝŻ8Y azok źiJagát roĺgáIő
tevékenység esetén megtesui a szfüséges intézkedéseket (ily.' intézkedések
kiilönösen: feLszőlltás, a béĺIeti jogviszon1' felmondása,káĺgény éĺvényesítése).

t72. A Iűsfalu I{ft. e|jár az onkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos ügyekben.
I(ezdeményezi a kíürítés ĺĺáĺĺ e\játás megqndltását. Az onkormányzut
képviseletében részt vesz a végľehajtő áitall, kiköItöztetésen. Bíztosítja a |akásba,
illetve a nem lakás céIjfua szotgáIő helyiségbe töĺténő bejutáshoz, az ingóságok
elszálJltásához, a |akás -vagy helyiség kiköltözés vtźÍll biztonságos lezárásához
szükséges feltételeket (akatos, kőműves, szá|]ltő, raktározá$. Végfehajtás utján
töĺténő kiköltöztetés esetén a kiürített lakást és nem lakás céIjára szoLgáIő helyiséget
biĺtokba veszi, a kiĺiĺítést követő 1'0 napon beIiil éĺtesíti etőI az Önkormányzatot,

t73. Az titemterv alapjźnvégzett és a ĺenđkívtili béĺIeményellenőrzések a]kalrnávd' a

I(isfa]u l(ft. elvégzi a béĺlemények beazonosítását, azok adatunak egyeztetését,
helynjzí szám, alapteĺúlet és egyéb jnformácĺők alapján. Leolvassa a mérőőtákat,
megvizsgáI1a azok á)lapotát, a mellékvízmérők esetén a hitelesség Lejártát, és azt,
hogy minden vlzvéte|l' lehetőséget méĺ-e, valamint a plombák épségét. Intézkedik
az esetleges visszaéIések elkerĹrlése, illetve megszüntetése lĺánt. Részt vesz a
Budapest Főváĺos l(ormánybjvatala Népegészség"gŕ Szal<lgazgatási Szervével
közös köztisztaság bejáráson. Ellenőrzi a közös !7C-k vízhasznáIatát és a pincei
vizv ez etékek á|7ap o tát.

174. A l(isfalu l(ft. havi ĺendszeĺességgel eMégzi L fővtzmérők leolvasását.
Haladéktalanul l<lvlzsgáIja a vizelfolyásokat, intézkedik azok e]háĺtása lĺánt.
Lakossági bejelentések alapján |<lvtzsgáIja a vizpazarlásokat, intézkedik azok
megszüntetése lránt. A nem közizemi csatorĺába töĺténő vlze|fo|yás esetén
intézkedik annak éĺdekében, hogy az elfolyt viz mennyisége a csatoĺnadíj ťĺzetési
kotelezettségből levonásĺa keruljön.
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t75. A l(isfalu l(ft. a közösségi elektĺomos fogyasztások és gázfogyasztások
egyeutetése éĺdekében a mérőőrákzt folyamatosan, de legalább évente egy
alkalommal, íllewe a béĺIemény ellenőĺzésekoĺ olvassa le.

176. A l{sfďu l{ft. a lakások és nem |akás céIjáta szolgá,Iő helyiségek és egyéb
ingatlanok bérbeađása esetén elvégzi a helyszínen toftér.ő megtekintéssel
kapcsolatos feladatokat (nyĺtás-zátás, helyszíni szemle). ElJátja a biĺtokbaađással',
biĺtokbavétellel kapcs olatos feladatokat, a:-ĺőI jegy zőkönyvet készít.

177 . A I(isfalu l{ft. a 41. zlcím a\att megh atározott módon elvégzi a közbeszerzésł
e\járás nyeftese áÄta] el]áttott gyofssf olgźitatásí lĺbae|hźntási, valamint karbantartási
munkák e]leĺőrzését és a teljesítés ĺgazolását,

L78. A l(isfalu l(ft. a |<lzárőIag önkoĺmányzatl fi:JLajđonú épuletekben szükség
szerint megĺende]i és elvégeztei a rovanrtást, fal<ĺvágást. illetve minden olyan
szolgáItatást, amely a házak izemszei3, mfüödéséhez szfüségesek. I{u1önösen, đe
nenn \<lzárőIag gondoskodjk az épületek uďvatáĺ, telkeken a parlagfű-, tovar- és

káĺtevő -mentesítésĺől.

179. A Iűsfalu I(ft. elvégez minđen olyan, áItalános felađatel]źttásához kapcsolódó,
vagy eseti döntés alapján szükségessé vá]ó bonyolítási feladatot, amely a jelen

s z etz ő ďés alapján s z ab áĺIy o zo tt tevéke nys é gekkel o s s z e fu ggé s b en felme rul.

vrrr. FEJEZET
T án s ashálz a|<kal kap c s olat o s fe lad ato k

42. Az o nko ľm á rly z ati tulai d on képvi s ele te a tát s asľrá,u' akb an

180. A l(isfalu l{ft. a tár,sasházi közgyííIéseken az onkormányzat képviseletében
részt vesf' és e szetződésben foglaltak figyelembevételével sf^vaz. Szavazatáva]' a

lehetőségek szerint a maglnĺiajđonosi tobbség éĺdekeit tźtmogatja, de amennýben
a határozai javaslat az Ónkormányzat v^gy a l(isfalu Kft. gazđaság1 érdekeit,
jogszabáIy e\őkásokat, illetve a társasház működését séĺti, köteles tartőzkođĺi,
illetve elfenszavazattal é|nl.

181. A l{isfalu l(ft. az onkormányzat éĺdekeinek érvényesítése során kiemelt
figyelemmel jźt el a közös költség emelési javaslatok esetén. A l(sfalu Kft. a jelen

szerzőđésben meghatátozottak és a vonarkoző jogszabáIyok keĺetein beltil teljes

őnźilősággal jogosult eljárrĺ. A táĺsasházi közgyfléseken tudomásán i)tott, 
^z

onkoĺmányzatl, t.lLajđont érintő jelentős pĺoblémákĺól, műszzl<l és egyéb áLlapot
váItozásokĺőI tájékoztatja az onkormányzatot. '\ I{isfďu Kft' e|látja a társasházzal
kapcsolatos ügyinté zési felađatokat.

182. A Iűsfalu Kft. a társasház közös képviselője áItaI készített elszámo|ásokat,
költségvetéseket, mérlegeket áttekinti, felulvlzsgáIja, a társasházak utólagos
követeléseit egyedileg felülvizsgá\a, indokolt esetben döntési javaslatot készít az

Onkormányzatnak, és azokat ahatáskorrel ĺendelkezőbizottság elé teĺjeszti.

183. A l(isfalu l{ft. eljár az önkormányzai tulajdont éríntő _ osztatfan közös
tulajdonban levó vagyonĺészek (pince, előtér, közös T7C, mosókonyha,
világítóudvaĺ, stb.) elidegenítése, csatoIása, hasznosítása ügyében. A l(isfalu I(ft.
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Csak 
^z 

onkormányzat képviselő-tesnilete, Yagy 
^ 

hatásköĺĺel ĺendelkező bizottság
előzetes keĺetjellegű vlgy egyeđí jőváhagyása (đöntése) biĺtokában, aĺnak
v égrehajtás a éĺd ekéb en re nd elk ezhet az o nko rm ány z at képvis ele téb en.

184. A l(isfalu l(ft.:

a) a legfet1ebb 60 m2 alaptenileďl, a társasház osztatfan közös ĺrlajdonábanLevő
helyiségek (előt&, mosókonyha, közös wC' világítóuđvaĺ, Iomtár, kerékpártároIő,
I<lzárőIagos hasznafarl fnggőfolyosóĺész, kozlekedő, stb.) elidegenítése ügyében'
amennyiben az ÖnkoĺmáfLyf^t tulajdoni hányađa nem halad1a meg a 30 o/o-ot, az
Onkormányzat nevében onálfőan jfu el'. Ilyen esetben a rulajdonostáĺsak egymás
j av ára b ej egy z ett előv ás árlás i j o gáĺól az Ö nko rm ány z at nevéb en lemo ndhat,
b) a társasházi tetőtér' (tetőtéĺĺész), pínce éĺtékesítésénél _ a magánt-,,iajdonosok
többségének hozzájźĺr,,ilása esetén - ha az Onkormányzat ruIajdoni hányada nem
haLađja meg a 40 o/o_ot, az Önkotmáĺyzat nevében az értékesitéshez kutön döntés
nélkriLl hozzátjár,łIását adhaga, függetleniiĺ attól, hogy a véteIárat készpénzben, vagy
felujítási munkával egyenlítik ki. Ilyen esetben a tulajdonostársak egymás javára

bej egyzett előv ásárlási j ogáról az Ö nkorm áĺy zat nevében lemond.

185. ,\ I{sfalu Kft. a társasházi alapitő okiĺat móđosítását, a szerĺezeti-működési
szabalyzatot, Yagy annak módosítását, valamint az ehhez kapcsolódó összes
dokumentáclőt az onkoĺmányzat nevében ilátĄa, amennyiben az a
jogszabáIyoknak megfelel, és nem sérĺ az onkormányzat éĺđekeit.

186. A lGsfalu l{ft. a társasházi közös ĺrlajđon éĺtékesítése v^gy a tátsasházban
fennáIló ĺrlajdoni hányadok egyéb váItozása esetén a társasházi alapitő okiĺat
módosítást _ részletfizetéssel töĺtént éĺtékesítés esetén - az onkotmányzat, mint
jelzá,Iogogosult nevében alźĺrja. Az alapitő okiĺat módosítása sotán alapvetően a
hatályos jogszabźl|yokban foglaltak hatékony érvényesriłését támogatja szavazatávaL'

187. A l(sfalu l{ft. a páIyázaĺ úton töĺténő fejlesztési, felújítási hitel fekételéhez
szükséges 1elzáIogogbejegyzéséhez öná|lőanhozzájilnrl, ha az onkormányzatĺa eső
költségrész tegfeljebb 10.000.- Ft/m2' A I(isfalu lfft. minden egyéb hitelfelvételhez
oná|]őan akkoĺ jfuul hozzá', ha a társasház torlesztőrészIete a havl500.000.- Ft-ot
nem haladja meg és a hitelező a közgýilési határoz^tot kötelezettségváilaLásnak _
krilön ĺrlajdonosonként kezességvállalásí szerzőđés alutása nélkul _ elfogađja.

188. '\ I{sfalu l(ft. a kozös költség hátĺalékok eĺejéig jelzátlrogog társasház javára
törtéĺő bejegyzéséhez, zz önkormányzai jelziloggal teĺhelt magánĺiajdonú
albetétekĺe második helyen hozzźtjánilhat.

189. A lGsfalu l(ft. ĺendkívrili ügyekben, a szavazá'st megelőzően kéĺheti az
o nko rmá ny z rt ille téke s blz ottsága ilIásp o ntját, ille tve d ö nté s ét.

190. '\ I(isfalu I{ft. az onkormányzat áItaI kezđeményezett ĺenđkívĹiü ügyekben
intézkedik a kőzgýiés összehívása éĺdekében.

19"l'. Az onkoĺmányzat kezdeményezése aIapján a l(isfalu l{ft' a társasházak źitd,
benyujtott felújítási páIyázatokat eIbíráIás előtt véleményezi, szrikség esetén egyeztet
a p a}y ázaĺ bítáIat előkészítőj ével'
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192. ,\ I(sfalu l(ft. köteles kezđeményezrĺ L társasház közös képviselőjének
visszalúvásátatársasháziközgyűléselőtt,ha:

a) olyan szaL<rnal hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyéĺtelmíilenbízonyitják a
kö z ö s képvis elő a]kalrnat]aĺs ágát,

b) đokumentumokkal kimutarhatő a közos képvisető onkormányzattal szembeni
ro s s z his z e ĺľrí3' magatafiása, eIjárás a,

c) bizonflthatő, hogy a közös képviselő a társasházközösségnek, valarninttagtralnak

- így az onkormányzatĺak is - jelentős kárt okozott,
d) az Önkormányzat,v^gy a ldsfďu l(ft. éĺdekeivel ellentétes magatzrtást tanúsít,
illetve nem eg1ruttrnűködő.

193. '\ I(sfalu l(ft. köteles kezdeményef[ll a társasház közös képviselőjének
isszakívását abban az esetben is, ha a társasház az onkormányzai ĺehabilitációs
kötelezettségek végrehajtása éĺdekében bontásra van kijelölve, a bontás várhatő
időpontja egy éven betul bekövetkezlk és 

^z 
önkormányzat ĺlajđonl háĺyađa

meghaladja az 50 o/o_ot, továbbá', ha a közös képviseletet ilyen esetbeÍI neľl a saját
szewezei egysége Látja eI. '\ I{isfalu I(ft. köteles sz^vazatáva\ az źtLtala létĺehozott
tátsasházkezelőiĺođaközösképviselővétöĺténőmegváIasztásáttámogatÍi.

194. Ha az onkormányzat döntött az ađott épiilet bontásĺa történő kijeloléséĺől, a
I(isfalu l{ft. a bontandó épiiLlet engedélyezési eljárásának meg1ndltásához szukséges
hozzájániást a társasház kozg5íiésén minden esetben megađja, fuggetleniil 

^
magánt-,iaidonosok á|IáspoĺtjáttóI és a társasházban lévő önkormányzaĺ ulajdoni
hőnyaď mértékétől.

43. Felad atok táts asház me gs ziínteté s e e s eté n

195. ,\ Idsfalu l{ft' az Önkormányzat nevében a következő felađatokat lźĺtja a
társasház megszüntetése esetén:

a) közös képviselői munka éĺtékelése, felmentés megadás a, visszaLívása,
b) táĺsash áz p énzugyi elszámolás a (végel számo|ás),

c) fizetési kötelezettségek ĺendezésének fokozott ftgyelemmel kíséĺése, a közös
képviselő munkájźlnak s zoro s ellenőrzése,
d) bankszárria rnegsziintetése csak a vége|számolás után töĺténhet, a f.ennmarađő
pénzeszközÖnkormányzatszáĺilájáttatorténővisszautalásáva),
e) táĺsasházzalkapcsolatos ügyintézési, jelentési kötelezettségek e|látása.

t96. A l{isfalu I(ft. 
^ 

dokumentum kezelés koĺében a. vége|számolő, közös
képviselő, illewe épuletbontás esetén a Rév8 Ztt, teljességi felelősség váilaIási
nyiatkozatának kiađása után a l{isfalu l{ft. átadás-ánĺétds' jegyzőkönyv alapján
áweszi a megszíint táĺsasház ĺĺatanyagaÍt, és azt itattárábaĺ elhelyezi. A teljességi

feletősségi nylJarkozatĺlak ki kell téĺnie arra,hogy aközrníivek és hatóságok, egyéb

p aĺtne rek, v ál7alko zó k felé ninc s fennálló tarto z ás a a társ asháznak.
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44. Az onkoľmáflyzatközcis kĺiltség és egyéb pénzugyi k<itelezettségeinek
aktuahzźllás a a társ ashának te kíntetéb e n

197. A l(isfalu Kft. a közös képviselők áital kiadott eIőiráĺyzatokat és

elszámolásokat a kozgyí,tésí jegyzőkönyvek aIzpjźn elLenőrzi, egyezteĺ', a szükséges
ko ĺrekció kat v égr ehajtj a'

198. A közgyĹílésí jegyzőkönyvben rogzitett határozatok alapján a l(isfalu l(ft.
társasházanként |<lszámitja' egyezte|l. a frzetési kötelezettségeket, és az utalások
teljesítése éĺdekében 

^f 
e|őírt hatáĺđőĺg - minden hőnap 8.ilĺg - továbbítja

elektĺonikus formában, továbbá' 1 péIđányt hítelesen alźĺĺt nyomtatásban az
onkormányzat Polgármesteri Hivatala illetékes szeÍ\ĺezeti egysége felé. A közös
költség felađás Żf azonosítokat, a számlaszámot és af utalandó összegeket
kötelezően tartalĺnazza. Az egyéni célbefizetések felađásának időpontja
a|kaknazko đik a tár s asház kö z gyíílé s i határo zatáb an r o gzítettekh ez'

199. Az aktuáIis közös köItség kötelezetrségeket tattaLmaző lista mellett ktilön kerul
átađásra a feLajitási kötelezettségeket részletező lista, ameLy társasházanként
tattaLmazzaazađotthónapbanát,ltaIásrakerríLlőf eLujítási jelleýkifi zetéseket.

200. Az Önkormányz^t a társasházak felé töĺtént átutaLásokrőI amelyekĺe
Iegkésőbb minden hőnap 15-éig kerul SoÍ _ a teljesítést követően azonna\ de
Iegkésőbb tárgyhő 20_źig elleĺőizhető fotmában banki kivonatot kiild a lśsfalu
I{ft. rész&e, Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala i]letékes sfervefeti egysége
áitaI havl ĺendszeĺességgel átađott banki utalásokat a lGsfalu I(ft. egyezteđ és

n:1rJvántattja.

20t. A I(isfalu l(ft. köteles kezdeményezrĺ és jogosult megkötni az Önkormáĺyzat
nevében azokat a megá|lapodásokat, a társasházak közős képviselőivel, amelyek a
veszélytelenítési kötelezvények és a palyázaĺ kölcsönök miatti belső könyveléssel
ĺendezésĺe keriiLlő tételek ĺendezéséhez, és egyéb esetekben szfüségesek.

202. Az egyeztetések során tapasztalt önkormányzai ĺs,Iťĺzetések esetén a l{isfalu
I(ft. jogosult a tátsasházakkal megáJ|apođást kötÍIi a aifizetések ĺendezésére _
következő havl, kőzös költs égekbe töĺtén ő beszźlmítás sal, vagy készp énzben történő
rnegfizetéssel _ 3 millió Ft összeghatáng amennyibeĺ a ĺllťlzetés 24 hónapon beliiLl

ĺendezésĺe keĺiił. Az ezt meghaladó összegű és tđőtattamu tllťtzetések ĺendezéséĺe
történő megállapodások megkötéséhez az onkormányzat hatásköĺĺel ĺendelkező,
ille téke s biz otts ága elő z e te s j őv áthagy áts a s z üks ége s.

45. onkotmányzati tulaidonú épületekben és atátsasházakban levő
ĺi nko rmá ny z ati ingatlanokb an víz ő t álk fels z e ĺe 1é s e, c s e ré i e

203. A I{isfalu l(ft.-nek az önkormányzaĺ rulajdonú épuletekben, a társasházakban
levő önkormányzai ingatlanokban az aIábbí esetekben kell elvégeztie a vtzőńk
felszeĺelését és cseĺéjét:

a) azokban a társasházi lakásokban, aho| az tnkormányzat áItaI fĺzetett viz_,
csatornađíj összegénél egyéĺtelmĹíen kimutatható ,,előzetes megténiłési tefv
alapján,, a fels z eĺelé s b ől származ ő gazđas ágs hasz on,
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b) azokban ^ társasházi lakásokban, ahol a társasház magánĺslaidonosai
közgyűlésen kezdeményezlk - és azt jogszerí határozattal elfogadj^k _ a társasház
minde n alb eté tj é n ek w ő ráv aI tö rtéĺő fels z eĺeIé s é t,

c) peĺes, vagy egyéb vitás ugyek esetében, ahol az ĺngat)anban töĺténő vizőra
felszeĺelés a pĺoblémát véglegesen ĺendezi,
d) azokbzn a flszta önkormányzaĺ ĺilajđonú épuletekben, amelyekben az éves víz-
és csatoĺnađíj nem vizőrás albetétekĺe fizetendő összege kiugĺóan magas' ésfvagy a
mellékméĺő felszeĺeiésével minden ďbetét vlzőrássá válik' tehát az elszámoIás
véglegesen ĺendeződik,
e) azokban az önkotmáĺyzati ĺrlajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban,
ahol a bérlő /hasznáIő szociális körĹi1ményei indokolttá teszlk a vizőra - ĺrlajdonos
á|ta]' torténő - beszeĺelését,

Đ azokban az öĺkorrnáĺyzaĺ rulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban,
ahol az önkormányzai rcndelewaltozások miatt a bérlő altal fĺzetendő viz-és
csatornadíj j eientő s méĺtékben megnövekedne.

204. A l(isfalu l(ft. a vízőra felszeĺelést és cseĺét az Önkotmányzat nevében, aĺnak
felhatalmazźsa alapjĺln öná)lőzn végzi, végeztei,,\ megĺendeléseket önái]őan ad1a, a

szerzőđés teljesítése soĺán önáLLőaĺ jár eI, e|látja az árellenőtzésí, a menet közbeni
és végellenőrzési felađatokat. '\ felszercItwzőrákĺól nyilvántzrtástvezet.

205. A l(isfalu l{ft. avizőraszerelést az Önkormányzatbeszerzésí és közbeszetzési
szabalyzatz alapján lefolytatott eljárásonL<tvalasztott kulső válla]kozővalvégezteti el.

'\ vállalkoző áItaI ehégzett munkálatokat a l(sfalu Kft. ĺgazoLja, a számlát az
Önkoĺmányzat fizetjL<l a vźila]koző felé' A l(isfa1u l(ft. jogosvlt a vtzőra szeĺelési
munká]atokat saját szewezei egységén keĺesznrl is elvégezĺi, beszerzési,
ko zb eszerzési eLjárás lefolytatás a nélkril.

206. A jeIen alcím a\att meghatátozott feladatokat el kell végezn a tátsasházzá' nem
ala\<ltottönkormányzatlt::/.Lajđonúépúletekbenis.

NEGYEDIK nÉsz
pÉNzÜ cyl B o]vYorÍľÁs. s z iĺluwlĺBĺ

207.Pénzügyi bonyolítás keretében a l(isfalu I{ft. felađatz

- aházelszárnolás,
_ a ko zmíis zán]ák ĺendezé s e,
_karbantartási,gyotsszolgalati.száĺĺiálkrendezése,
- egyéb üzemeltetési szánlák ĺendezése'
_ az Önkormányzat vagyonának béĺlőiĺe és hasznáIőka, vďamint 

^zOnkormányzuttőI nrlajđont szerzőkte h^Í,JIő fĺzetési kötelezettségek teljesítésének
bíztosítása, a befrzetések nyllvántattása és a befrzetésekkel vďó elszámoIás az
tnkoĺmányzat fe|é.

208. Ha a jelen szeĺzőđés nem nevesíti, hogy a béĺleti vzgy az eiidegenítési
szerzőđésekkel kapcsolatos pénzügyi bonyolítási feladatĺőI van-e sző, az ađott
pénzijgyt bonyolításí feLađat a bérleti és az elidegenítési szetződésekból származő
b e fiz e té s ekre egy aránt vonatko zik.
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209' Ha a jelen szerzőđésben nincs kulön megjelölve, hogy lakásokĺa vagy nem
Iakás céIjára szoLgáIő helyiségekĺe, illetve ingókĺa vonatkozó felađa:ĺőI vaÍ}-e sző, az
adott l(sfalu I{ft' áItaI nyú.jtott szotýItatást mindegyik vagyonfajta tekintetében
ellátanđónak kell tekinteni.

210. Az éĺtelemszerĹí kulönbségekkel a béĺleti szerzőďéseken alapuló pénzügyi
bonyolítási feladatokat kell teljesíteni, ha az Önkormányf^t vzgyonának hasznalata
uLáĺi |l,ze tési ktl ieleze LLs ég rrerrr b érlc Li j ogviszurly oĺl alap ul'

2l1, Szerzódések alatt egyatánt érteĺi kell a jelen szeĺződés megkötése eIőtt már
fennálló és megbízás alap1án mát a l(isfalu I(ft. feladatkötébe tartoző béĺleti és

elidegenítésrőI szőIő szerződéseket, valamint a jelen sfeÍfőđés megkötése után
létĺej övő szerzőđéseket.

Ix. FEJEZE.Í
A pénzügyi bonyolításhoz tattoző feladatok

46. Aszetzőđések nýlvántattásba vétele, szálmlázáĺs és a váLtozások
áwezetése

2l2. A Kisfa1u lfft. köteles a béĺleti és adásvételi szerzőđéseket és

szerzőđésmódosításokat nyllvántartásbz venni, a szerzőđés szerinti ađatokat
rcgziteĺi, egyeđi dosszié, valamint befizetési kötelezettség (előtás) megnyitásávaI,
béĺleti és adásvételi szerzőđések módosítása esetén a korĺekcĺőkat ugyancsak
nyllvántartásba veszi. '\ nyilvántartásba vételkoĺ a szetzőđést egyeđi azonosítőval
kell ellátni és s z árns z a|ł-lag ellenő riz ni kell.

213. A l(isfalu l{ft. figyelemmel kíséri a béĺleti dtj vźitozásokat, kiilönösen az
onkormányzatrendeletei,valamintaI(SHźitalközzétettf ogyasztőiánnđexa|apjźln
és a s züks éges díj tét eI v áIto zásokat nyilv ántartásáb an rö gzíi.

274. A l{sfalu I{ft. a szerzőđésekĺől, a szerzőđésekhez kapcsolódő befrzetésekĺől
azonkormányzatszámvitelipolitiká jában,szán.iarend jébenmeghatározottf ormá|u
és taĺtalmú analitjkus ĺyllvántartást köteles vezetni.

2l5, A I(sfalu l(ft. a Polgármesteĺi Í{ivatal illetékes szewezei egységétő|, a
Csa|áđtámogatásilrođátőI, aHá]őzat /JapitvźnytőI érkezett adatok alap1án rogziĺ a
kulönböző támogatásokat anillĺkźljában, csökkenwe azo|d<al ^ lakásbéĺlők
befizetési kötelezettségeit. Az adósságcsökkentési támogatást megállapítő
határo z atoknak me gfelelő en me gkö ĺ a r és zletfrz etési me gállap o dá s o kat.

216. A l(isfalu l{ft. az onkoĺmányz^t nevében köteles a béĺleti és a kapcsolódó
dljakĺő|,valamint avételár összegéĺől és a részletflzetésekĺől abérlő illetőleg avevő
tészére a mindenkor hatáIyos jogszabályok szerinti méĺtékű áItalános foĺgalmi adót
tarta|maző, a jogszabályoknak megfelelő szárrlát|<lá|lltaĺĺ az onkormányzat helyett
és nevében. Az Önkoĺmányzat a 2007. éVi CXXVII. törvény zlapján felhataknazza
a l(isfalu l(ft.-t ^z ingatlan éĺtékesítéssel és béĺbeadással kapcsolatban
elektĺonikusan előáI]ltott és közhiteles szánlák kibocsátására. A szán]źĺk eĺedeti
péIđźnya a I(isfalu l(ft.-nél kenil írattárazásra. A szárrůa klál]ltási jogĺól 

^Polgáĺmester külön okiĺatba foglalt nyĺIatkozatot ad.
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217. A tárgyhavl zárás után beéĺkezett vaftozásokat koľĺekciós tételként beáilltja a

következ ő havl száĺnláb z.

218. A lűsfalu I{ft. a ĺészletťlzetéssel kötött elidegenítési szerződéseknél az ađott év
végéig szükséges havi befizetési csekkeket, tájékoztatő leveleket a szerzőđés
áwéteLét követő 6 munkanapon belúl postázzz.

47. Befolyó bevételek nyilvántartásb a vétele

219. A Iśsfalu I(ft. beszeđi a béĺIeti és béĺleti jogviszonyokhoz kapcsolóđő dljakat,
valamint az ehđegenítésĺől kötött szetzőđésekben rögzítettvételárat. Ügyfélfogadási
idejében köteles alakásbétIők részére apénztái befizetéseket is lehetővé tenni.

220. A l(isfalu I{ft. az önkormányzli pénzeszközök kezelését az Önkormányzat
Pénz_ és Éĺtékkezelési SzabáIyzata, valamlnt saját szabáIyzata ůapjánvégzi.

22"l'. A l(sfalu l{ft. köteles a saját nevében megnyitott, elktiĺönített száĺĺ]án
befolyt, ilIetve az ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatala illetékes sfervezeti egysége

źita], źtađott banki bizonylatok alap1án a befolyó bevételek ĺyllvántartásba vételére
egyedi azonositő (szerzőďés szám) és jogcím szerint, ezek ellenőrzésére,va|amint az

e gy ez ő s é' g bízto sitás ára,

222. A l{isfalu Kft. az egyedi havĺbefrzetési kötelezettségeket összeveti a tényleges

befizetésekkel, a havi és a halmozott hátn\ékokat, vaIamjnt a többletbefizetéseket
elkrilóníti.

223. A I(isfalu l(ft. köteles 
^z 

éves zárlati munkák keĺetében legkésőbb február 28-
igfoIyőszámla kivonatot készíteni a helyiségbér\ők és ĺészletĺe vevők r'észére, amely
tartaImazza az éves befizetések, a tőketartozás és az esetleges hátĺalékok összegét.

48. Háttalékok kezelés e

224. A l(sfalu l(ft. a pénzugyl teljesítéseket
lakásbéĺlők felé kibocsátott tárgyhavl számlán az
(tarto zás' túlfiz eté s) felttinteti.

folyamatosan nyomon követi, a

utolsó haLmozott zárő egyenleget

225. A l{isfa1u l{ft. ellága ahátĺa]ékok kezelésével kapcsolatos összes feladatot (pl.

ťtzetésiÍe\szőhtások,késedelmikamatokkivetése,hátĺa|ékbehajtás).

226. A l(isfalu l(ft. a béĺleti jogviszonybőI származő tartozás megfrzetésének
áĺltemezésével, a kamat méĺséklésével, valamint a kötelezettség teljesítésének
bér\őtőI igenyelt biztosítékainak meghatáĺozásával kapcsolatb^n az Önkormányzat
ĺendeletének megfelelően a béĺlővel megállapođik, és gondoskodik a rész|etflzetési
megállapodás betartásfuőI.

227. Á béĺleti és kapcsolódó dljak késedelmes Íizetéséből származő
kamatköveteléseket kiteĺheli a bérlők felé, és intézkedik azok beszedése tĺánt.
Érvénye s í ĺ az ehđegeníté s ĺő l s z őIő s z erz ő đésb en megh atáto z ott kamato t.

228. A l(isfalu I{ft. a hátalékĺa vonatkoző felszőlltás eĺedménytelensége esetén
átađja az ad'atok^t az Önkormányf^t jogr képviselője (al<lt a l(isfalu Kft. bíz meg)
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r'észére a szükséges peÍes és peÍen kívüli eLjárások megindítása céI)ábóI. A
hátĺa\ékok kezelésével kapcsolatos e\járások során a l(isfalu l{ft. zz tnkormáÍIyzat
nevében iár eI.

229. '\ nem természetes személy béĺlők és vevők esetében figyeJi a csőđ-,
felszárnolási és végelszámolási eljárásokat, megteszi a szfüséges hite|ezői
igénybejelentéseket.

230. A l(isfalu l(ft. tárgyévet követő év február 1'5. ĺapjźig javaslatot tesf a

b ehajthataďan köve telé s ek lekás ára, illewe éĺtékve s z té s ek els z á molás árz.

49. Béľbe számitásj ügyek

23I. A I(sfalu l{ft. Lf Önkormányz^t nrlajdonosi hozzájár,iásának megfelelő
összegben, tattalommal és iđőtartamta megkoti a bérbeszźmitássa] kapcsolatos
megállapođásokat. A költségek béĺbeszámitása soĺán abérlő az elvégzett, áwett és

|eigazolt munkáIatok aIapján a feLujítás teljes bruttó összegét, a készrejelentés
id,őpont1źĺvalmegegyezőđátllmrnd,IeszárriázzaÖnkormányzatf eIé.

232. A I{sfalu l(ft. a benýjtott szátĺtla a,Iapján, azza| megegyező osszegben
kibocsátja a béĺleti dlj szźlnlát, majd' az előre szám]ázott összeget a következő havl
szán]ák összegében veszi figyelembe, oly móđon, hogy a bérleti díj számlák
összegét a bérbeaďói döntésnek megfelelő móđon csökkenti mindadclig, ńg u

|<ĺszánlázott összeg teljes egészében jővátkásra kerul. Az így fennrlaradó béĺleti díj
különbözetet havonta, évforďuló esetén a fogyasztói árindex-szel növelt éĺtékben, a
béĺleti díj mellett fizetenđő krilön szolgáItatálsi díjak mellett számlázza ki a béĺlő
t'észéte' és szedi be abérlőtő]r.

50. Adategyeztetés és az igazo|ások kiadása a béľlők és vevők felé

233. A Iśsfalu l(ft. köteles a béĺlők és vevók számára a kéĺt igazoLásokat,
szánlamásolatokat és egyenleg-kimutatásokat megkuldeni, illetve tigyfélfogadási
időben kiadni.

234. A I(isfalu I{ft. a lakbér és kapcsolódó đíjak folyőszánla á]]ásáről a bérlők
kéĺéséĺe ad írásbeli tartozáskoz|ő n5,t7arkozatot. Á kiadott igazoLásokra és

másolatokĺa kriłön dljazást jogosult beszeđni az ugyfeIektől, amely a Kisfalu Kft.-t
illeti meg.

235. A l(isfalu l{ft. a részIetfĺzetéssel vásátolt lakások és nem Lakás céIjára szolgá|ő
helyiségek véte|árhátĺaLékának teljes kiegyenlítése esetén a szfüséges számlazárást
ehégzí, és öná)Iőan íntézkeđlk az illetékes földhivata|náI a jelzáIogog, valamint
elidegenítési és teĺhelési ti]alom töĺlése lĺánt.

236. A l(sfalu l(ft. a tészletfĺzetéssel vásárolt lakások és nem lakáscélú helyiségek
véte\fu hátĺalékával kapcsolatos igazolásokĺa kúlön đljazást jogosult beszedri az
ügyfelektől. ].dem tartoz]k ide a tátsasházi páIyázatol{<al kapcsolatos ĺgazolások
|<lađása, amelyet díjmentesen kell kiadni.
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ít.Házelszámolálsi feladatok és kozizemj,katbantattási, gyofsszolgáIati és

egyéb üzemeltetési számlák kiegyenlítése

237. A l{isfalu l(ft. épuletenkénti és béĺleményenkéni számvlteh' pénzigyĺ,kezelőt
és analitikus nyilvántartást vefet, az épi\etenkénti nyllvántartás alapjáln elvégzi az
analitikus könyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyveli az adottháznvonarkoző
bevételeket és költségeket, kriłön a 100o/o-ban önkormányzai rulajdonú éptiletekĺe
és ktilön a társasházakban kezelt önkoĺmányzati kiilön nrlajđonokĺa. Az elkészített
kimutatást igény szetlnt továbbitja az onkotmányzat tészérc.

238. A l(isfalu I{ft. pénzforgalmi szemléletĹí éves lakóház-mílkoďtetési (üzemeltetés
és karbantartás) költségvetést készít az Onkormányzattal egyeutetett formában. A
jőváhagyott lakőház-rníiködtetési bevételi, kiađási előkáĺyzatokĺól elkészíti és

folyamatosan vezetj. 
^z 

onkoĺmányz^t tészére a mindenkoĺi költségvetési
ĺendeletben meghatáĺozott f'otmában és taĺtalommal az eLőtányzatok
f elhas znáIás áta v o natko z ő ö s s z e síté s t.

239. A ICsfatu l{ft. felméri a közizemi, kötelező köz- és egyéb szolrgáItatási

feladatokat, megfeÍIdeli a szĺikséges szolgáItatźlsokat és megköi a sze'rzőđéseket az

onkormányfat nevében, a polgátmester fe|hata|mazása alapján az onkormányzat
gazdaság1 Yefetője Yagy az áItaIa fe|hataknazott sfeméIy pénzng5n' ellenjegyzését
követően, az onkotnányzat belső szabáIyzatában foglaltak szennt, ELlenőrzi a

szoLgaltztások teljesítését és az Önkotĺľlányzat költségvetésében bŁtosítottlakőház-
műköđtetési keretből kapott el7átmányból kiegyenlíĺ a szolgáItatási đljakat. Szfüség
esetén megállapodik a- szolgaltatőId<al, tényleges fogyasztőI<kal, béĺlőkkel és

has znáIőId<a| a dl1ak tel j e s íté s ével, ĺé s zletfi 'z e té s s el kap c s olatb an.

240. A I(isfalu l(ft. felméri 
^ 

katbantaftási, a gyoĺsszolgálati, a kémény-
karbantattási, 

^ 
ĺendkíviili karbantaftási feladatokat, megĺendeli a' szükséges

szolgáItatásokat és megköđ a szerződéseket ^f Onkormányzat nevében' a
Polgármesteĺ felhataknazása alapján az Önkormányzat gazđaság1 Yezetője vagy az

źitaJa felhataknazott szeméIy pénzngyi ellenjegyzését kovetően, az Önkormáĺyzat
belső szabáIyzatá'ban foglaltak szerint, vagy előkésziĺ alatrásra a szerzőđéseket az

onkormányzat felé. A szánlákat e|7enőtzi, kol7auđáIja, és az ellátnány teĺhéĺe
|<lťtzeĺ. A szolgáltatók és vźilalkozők áItaI benyĹrjtott szánlákat a l(isfďu l{ft. veszi
nyivántzrtásba, a szár]ák jogosságát, ellenőĺzését a" I(isfalu Kft. végzi. A
szo\gáItatók és vá]Ia|kozők a]ta| fe\számitott késedelmi kamat az Önkormányzat
á'ItaL biztosított keĺet terhéĺe csak abban af esetben keriiłhet kiegyenlítésĺe, ha az

nem a l{sfalu l{ft. hibáj^bôI kerult feIszámitásĺa. '\mennyiben a késedelem a
I{sfďu l(ft.-nek fekőhatő okból keletkezett, ,g a késedelmi kamat a I(isfalu I(ft.
költsége.

24l. A Iśsfalu I{ft. a kifizetéseket a saját nevéĺe megnyitott,I<lfejezetten e kiadások
teljesítésére szolgá|ő bankszámLárőI utaIja. A bankszárnla forgalmárőI, az áĺtalt
kozizeml. egyéb üzemeltetési és karbantartási költségekĺől az Önkoĺmányzat
számviteli pdlĺkájában, szánlLzrendjében meghatározott formáju és tartaknu
analitikus nyllvántartást köteles vezetni, melyből a l(isfďu I{ft. a tárgyhőnapot
követő 1 0. napig felađást készit az onkorrnányzat részére.
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52. Anahtikus nýlv ántattás é s p énzü gyi, sz árnviteli feladatok

242. A l(isfalu l(ft. a sajźt nevéĺe megnyitott bankszán-iákon bonyolítja zz
éĺtékesítési, Iakás-' helyiség-, telek- és egyéb dologbéĺleti és kapcsolódó đljak
beszedési tevékenységét, valam7rrt af rizemeltetéssel és katbantattással kapcsolatos
dljak áĺĺalását.

243. A fenti feladatok el]átásáta az aláhblbankszánJákathasznáI1a:

a) lakás- és helyiség-éĺtékesítés Sberbank Magyar'ország Zrt_nél vezetett 1.41.00309-
9 21' 1'0 5 49- 1 400000 8 . számu számla,
b) lakásbérbeađással kapcsolatos díjak beszedése Sbeĺbank Magyarcrszág Zrt-né|
v ez etett 1 41' 00 309 -9 21 1' 0 5 49- 020 00 0 0 1 . számű, s zámla,
c) helyiség-, telek- és egyéb dologbérlettelkapcsolatos díjak beszedése Sbeĺbank
MagyatországZrt-néIvezetett 1,41,00309-921.1,0549-15000001 . számu számla,
d) kaĺbantartási számlák|<lťĺzetése Sbeĺbank Magyarotszág Ztt-ĺéI vezetett
1 4 1 0 0 3 0 9 - 9 21 I 0 5 49- 0 3 00 00 04 . számis' szárria,
e) üzemeltetéssel kapcsoIatos szárriák kifizetése Sbeĺbank Magyatország Zrt_néI
v ez etett 1' 4 1' 0 0 3 09 -9 21, 1' 0 5 49- 04 0 0 0 0 0 7 . s zámu s zánla.
A fenti baĺlkszán]ák forgilmára a lűsfalu I(ft. betekintési jogot biztosít az
Önkormá nyzat kijelölt dolgozói részéte.

244. A l(sfalu l(ft. a' bankszátn]ák forga|márőI, L bevételek és kiadások
alakliásárőI, a követelésekĺől és kötelezettségekĺől az onkormányzat
száĺtlarcĺdjében, száĺľrvitelll' információs ĺendszeĺében meghatátofott foÍÍr'ájll és
tarta|mű, analitikus ĺyůvántattást köteles vefetÍIi. A I(sfalu l(ft. a bankszán]źtk
forgilmáról, a bevételek, akőzizemi. egyéb üzemeltetési és karbantartási költségek
fe|haszĺáIásárőI jogcímenként, havi gyakonsággal feladást készít az Önkotmányzat
száĺnlarenđjében, számvĺtell' információs ĺendszeĺében meghatátozott
ađattatta|ommal., a tfugyhőnapot követő hőnap 10. nzpjáig. Továbbá feladást készit
af Onkormányzat ÁF'Ą-bevaJ]ásához a tárgyhőnapban előlĺt/mőd'osított
követelések és kötelezettségek alapján a tárgyhőnapot követő hőnap 1'0. napjáig, a
fe|ađás helyes s égééĺt felelő s s éget vál'Lal.

245. A Kisfalu l{ft. az önkormányzaĺ pénzig5n,, számvite|l' felađatok tekintetében
az á]]amháztartásí törvény és az egyéb jogszabźůyok, ĺendeletek figyelembevételével,
af Önkormányfat kányml,ltatása alapján |átja el felađatalt, a Kisfalu l{ft.-nél
kialakított számviteh információs ĺendszeĺ ađattartaknát, ^z analitikus
nyllvántartások felépítését az Önkormányzat határozza meg, annak szabalyszerő
|<lalal<ltás áb an s egíts éget nýj t.

246. A kovetelések és kötelezettségek állományának aLakalását a l(isfalu l(ft.
analitikus nýivántartásában fo\yamatosan' napÍakészen vezei, az Önkormányzat
szárriarcndjében, számviteli információs ĺendszeĺében meghataĺozott
adattartaIommal. Az á|lonány valtozásárőI a tfugyhőnapot követő hónap 1,5-éíg
elkészíti a felađást az Önkorrnányzat részére,
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247. A l(isfalu Ifft. Yezeĺ. a lakások és helyiségek tárg5n, eszkoz analitikus
nytLvántartását, melyet negyedéveÍIte a tfugynegyedévet követő hónap 1,5. nap1źig
megkiild az onkorm áĺyzat részére.

53. Ellátmányok

248. Az onkormáflyfat a nrIajdonában á17ő ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével
összefüggő költségek kiegyenlítése érdekében a költségvetésében meghatározot'
Iakőház-mfüödtetési keĺet üzemeltetési kiadásainak 1/12_ed, részét utólagos
eIszáĺnolási kötelezettséggel ellátmányként biztosíga a l(isfalu I{ft.. részére.

249. Az eLátmány 50o/o_át minden hónap 5., 50oÁ-^t pedig minden hónap 15.

napjáig uta\ja át a Išjsfalu l(ft. áItaI a saját nevé.re megnyitott, kifejezetten az
üzemeltetési cé]ĺa elkulönített bankszán7a iavfua. A Felek indokolt esetben az
üzemeltetési ellátmátny egyedi feltoltéséĺől is megállapodhatnak, az e célľa
elkulö nített költs égvetési keĺets zint figyelemb evételéveI.

250. A kéméný karbantartási és felújítási munkák esetében az onkormáÍIyzat
költségvetésében elfogadott előĺrányzat eĺejéig, az eIőzetesen 1őváhagyott
munkálatokta, az elfogadott összeg erejéĺg az Öĺ.,kormányzat elláttmányt biztosít a
I(isfalu l{ft. részéĺe a l(ft. nevéĺe megnyitott, elkulönített bankszárria javfua.

251'. A I(isfalu l(ft. _ Írem a közbeszerzésí eljáráS nyeÍtesével kötött vá]]a]kozási
szerzőđés keĺetében - ĺendkívtiü karbantattást és gyoĺsszolgźůaĺ kĺbae]hántást a

Iakőházmílködtetés kar.baĺtartási keĺetben biztosított feđezet teĺhéĺe utólagos
eLszámolási kötelezettséggel megĺendelhet. E szánláJľ- fedezetére bruttó 1.000.000,-

Ft összegű inđuló elLátmányt biztosít az tnkormányfat' amely a felhasznalás
arány áb zn kerul feltö lté s re

252. Akarbantartási és fe\lljitźsi költségek ellátmányát az onkotmányzat a I(isfalu
Kft. áItaI a saját nevéĺe megnyitott, kifejezetten karbantartási céka elkulönített
bankszátia javára uta\jz. Az e]]źtmányok fe|haszĺáIásárőI utólagosan, 30 napon
beltil kell elszámoLri, a tárgyhőt követő hónap 10. napjźng, Lz analitikus
nyl7vántattások alap1án készített feladások keĺetében. Az ellátrnányok
felhasznáIásáĺak dokumentalásán a' I(sfalu l(ft. ellánnányonként a tárgyhavl
kifizetésekĺől számlaösszesítőt készit, 

^z 
aIźlbbi :pLr:ĺ-Lommal számla száma, 

^
száI]ĺtő fleve' a teljesítés időpontja, a l<lfĺzetés időpontja, a számla nettó összege,
Ápĺ összege, bruttó összeg, a száĺĺ]ázott szolgáLtatás megnevezése.

253. A I(isfalu I{ft. a tźtrgyévl költségvetés elfogađátsźig az áľ;neneĺ gazđáJkođás
szabá|yai szerint 

'g."yr' 
meg 

^f 
ellátmányt, ĺrrajđ a költségvetés elfogadása után

e\számol a kulönb o zettel.

x. FEJEZET
Elszámolások és teliesít és igazolás

54. Jelenté s ek, analltika, b eszárnolók

254. A l(isfalu l{ft. az áItaIa ellátott feladatok költségvetési kihatásáĺól félévente
beszámolót készít onkoĺmányzat tészére, ameIy tételesen tartaknazza a tárgyévt
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költségvetési e\őĺrányzatokat, a pénzmarađvány jőváhagyott összegét, az
előkányzat-átcsopoĺtosításokat, valamint 

^ 
beszámolási ĺđőszak bevételeit és

I<lađásalt.

5 5 . Szetződés e k szárnl.á.inak e|sz árno|ás a

255. A l(isfalu Išft. a szerzőđés szeĺinti dlj szánlźit:

a) az átalány jellegu dljazásokra vonatkozőan a tfugyhőnap 5. munkanapjáĺg,
b) a nem átalánydljas felađate]]á*asra vonatkoző dljszáĺriźit a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig,
c) a kiviteLező vagy alváll7aIkoző teljesítéséhez kapcsolóđó feladat et]átása esetén a
munka elvégzését követően a |<lvitelező áItaI kibocsátott és ĺgazoLt szám]a
benýjtásźlval egyidejűleg nýjtja be a PoLgátmesteĺi ÍŁvataLa illetékes szerĺezeĺ'
egysége részére.

A számlák teliesítésének időpontja az elszámolás napia, az a nap, amikor a
számlázáshoz sztikséges dokumentumok telies ktiriíen a Kisfalu Kft
rcndelkezésére állnak.

256. A benýjtott dljszárĺiákat az onkormányzat elLenőrui, és elfogadása esetén a
szárĺ]akézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belril intézkedik a számla a]álrt
utalványĺendeletének visszaigazoLásárőI. Ennek Łĺányában a számfa kézhezvéteLét
köve tő en, halađéktalanul táj éko ztatás t ad a ki f iz e té s h ez s z üks é ge s feltételekĺő l.

257. Az onkormányzat döntése alapján a l{isfalu I{ft. z lakások és nem lakás céIjára
szolgźllő helyiségek vételárát és annak törlesztő részLeteit, a lakások és nem Iakás
céIjára szolgźtlő helyiségek bérleti és kapcso|őđő dlját, vaIamint a telek és egyéb
dologbéĺlet bérbeađásábőL szármzző dljakat a saját nevére megnýtott, elkúłönített
baĺlkszánlán szeđl be. A l(isfalu l{ft. az áIta]a beszeđett, az Önkotmáĺyzatot illető
bevételeket heti rendszeĺességgel, minden hét első munkanapján továbbutalja az
onkormányzat á,ItaI megelölt bankszánlákta. Az egyes bankszámlákon beszedett
bevételeket elkuIönítetten kell utalni.

258. Á Kisfa1u I{ft. az áItala elvégzett tevékenységekkel összefüggésben felmeniLlő
terheIésekke|, átltaJásokkal kapcsolatban öná]]őan jogosult intézkedni. A lakások és

nem lakás céIjám szoLgilő helyiségek véte|árának bevételezésére, a lakások és nem
lakás céIjfua szoLgáIő helyiségek béĺleti és egyéb dljának, i]letve a telek és egyéb
dologbéĺlet bérbeađźsábő| szárnaző dljak beszedéséĺe megnýtott, elkulönített
szárriákon Iévő pénzeszközoket 

^z 
onkormányzut tulajdonaként kezeli, 

^bankszámlákon felmeniĺő bank- és egyéb költségek az Önkormányzatot teĺhelik, a
szániák karnata pedig az Önkormányzutot illeti meg. ,\ I(sfa]u l(ft. az
önkoĺmányzaa pénzeszközök kezeléséĺe megnyitott bankszán]ákn betekintési
ho zzáférés t biz to sít az o nkorm ánv zat tészére.

56. A Kisfalu Kťt. teljesítésének igazolása

259. A I(isfalu l(ft. teljesítésének igazoIására a Polgáĺmesteĺi Hĺvatal szakmaiag
illetékes szervezet7 egysége jogosult. A teljesítés ígazolásához szikséges az adott



50

felađat teljesítését tgazolő kimutatás, dokumefltum, az ilábbiak szeĺint adott havi
fe|ađás a beszedett díjak elszámolásárőI, az elvégzett feladatokat osszesítő táb\ázat,
a kezeLt társasházi ku]on mlajdonokat t^Ítalmaző tételes kimutatás, a l<lviteIező

száĺĺlá1ának másolat^, átzLđás-átvétell' jegyzőkónyv, építési napló, nyllatkozatok, az

átaIáĺy dljaknál s z övege s telj e s ítés igazolás zz eLlátott feladato kĺól.

260. ,\ I(isfalu I(ft.-nek a Po\gármesteri Hívatal tészére af elektĺonikusan
ellerr.5ĺizlret.3 kirrrutatásokat, táblázatokzt e-mail utján is krirldcni kcll. A
kinyomtatott és papk alapon küldött táblázatokat a I{isfalu l{ft. igyvezetője áItaI

megjelölt felelős ďo\gozőja đátummal, néwel, alaĺrássd' (az alálrźsok alatt olvasható
nyomtatott betűvel szeĺepeltetĺri kell az aIájĺő nevét), pecséttel látja e|, és ez képezí a
szánla hivatalo s mellékletét.

261'. A l(isfalu l(ft.-nek L szänlákĺat és azok mellék]eté t képező teljesítés
igazoIásokat minden esetben |<lsérő levéllel - öt csatolmány felett tatjegyzékkel -
kell továbbítaĺĺz aPolgáltmesteri Hivatal részét.e és úgy kell átadnia, hogy az áwétel
a telj e s átađott katany agľa kiteĺ j edő eĺ ígazo|ható legyen.

262. A l(isfalu l{ft. dĺjszániunak kifizetése akként töĺténik, hogy az altala kiállított
és utďványĺendelettel vtsszugazolt számlák összegét a saját nevéĺe megnýtott, a

lakások és nem lakás céIjára szoIgźiő helyiségek vételátának beszedéséĺe, a lakások
és nem lakás céI1fua szoLgźlő helyiségek béĺleti és kapcsolődő dĺjának beszedéséĺe,
valamint a telek és egyéb dologbéĺlet béĺbeađásátbőI szárrnaző díjbevételekĺe
fenntartott bankszánl^kÍőI az onkotmányzat felé teljesítendő bevétel źrtutalásábőI

visszatartja, és a saját gazđá|kođására létesített bankszán]áta áfrĺezeĺ.

57. A feladatellátással kapcsolatosan felmerült költségek és díiak viselése

263. A l(isfalu I{ft. jelen szerzőđésben foglalt tevékenységével kapcsolatban
felmenilő peÍes és peĺen kíviili eljárások,végrehajtások, felszámolási eLjfuások soĺán
felmertilt, igazoLt dljakat és költségeket a l(isfďu l{ft. ftzeĺ meg az e|járás soĺán. A
kifizetett költségeket havi ĺendszeĺességgel továbbszáĺr]ázza Lz onkormányzat
részére, aL<l a tárgyhónapot követő hónap 5. napjźig intézkedik a költségek Kisfalu
I(ft. részére történő megťĺzetése iĺánt. Az e címen befolyt, illetve megtérult
összegek az onkormányzatot illetik meg, a l(isfalu l(ft. havi ĺendszerességgel
intézkeđik ahozzá befolyt, megtéfult költségek és đíjak Onkormányf^t felé tőrténő
átutalásfuőI. Az eĺedménytelen ehjfuások hiĺdetési költségeit az onkormányzat
minden esetben köteles megtéríteni a l(isfalu I{ft.. részérc.

264. Amennyiben a jelen szetződésben foglaltak kapcsán a l{isfalu l{ft. 
^z

onkormányzatnevében és képviseletében peÍes vagy űĺ. nem pefes eljárás ĺndltźsát
kezdeményezi, illetve ilyen ugyben az onkormányzrt képviseletében bármilyen
jogcímen részt vesz, ennek költségei (illetékek, szakértőí díjak, egyéb eljfuá.si és

végrehajtáĺsi költségek, stb) az tr,korrnányzatot teĺhelik. Amennyiben e költségeket
a l(isfalu l(ft. eLőIegezi meg, afokat az onkoĺmáÍIyzat a I(isfalu l(ft. részére
megtéĺíti.
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265. A đöntés eLőkészítéssel QI. FEJEZEĐ, a kozbeszerzési és veĺsenyeztetési
eLjárássaI kapcsolatosan felmerulő minden költséget (<özzétételi díj, eLjárási i]leték,
díj, stb.) az onkotmányzatvise]i.

oľooIr nÉsz
vÁrrłrKozÁs I Jo GVI SzoI{YBAN uÉ,czpłT MUNKA

5 8. Lakó épüle te k takańtás a, házfeligyele te, li ftü gyele t, valamin t az iz emj
épületek és a telkek előtti ifudatakatítás

266. A I(sfatu I(ft. fo|yamatosan gondoskodik az onkormányz^t |<tzárőIagos
tulajdonában levő lakóépúletekkel kapcsolatos házfel.ůgyelőt, háztakantői,
Iifttigyeleti feladatok e|látásátőI. E feladatköĺbe tartoz]k különösen az épuletek,
i]lewe helyiségeinek műkodése közbeni hibák, beĺendezési tárgyak, gépészeti,
valamint központi beĺendezések működésének felugyelete, ĺendeltetésszerĹí
hasznáIatlk biztosítász és e|Ienőrzése. Á l(isfalu l(ft. gondoskodik a feladatok
e\]átásához szükséges dolgozókĺól, valamint Lz anyagok és eszközökbeszerzéséĺől.

267. A l(isfalu I(ft. Lz épiiletben vagy beĺendezéseiben esetlegesen keletkező
meghibásodásokat, káĺokat a gyofssfolgáIaĺ felađatok e\]átásán kiírt közbeszerzési
eIjárásban nyeÍtes váLlalkozás hibabejelentő vonalán bejelenti, valamint az ekárhatő
és s züks éges káĺmegeLő ző lntézkedé s eket megte s f i.

268. A l(sfalu l(ft. folyamatosan gondoskodik a telkek és épuletek előtti járđáĺk
takantásáról' A járđatakantás azokat az ĺngat)anokat énnĺ, amelyek béĺleményként
nincsenek hasznosíwa, illetve a hasznafő(<) a takaĺtzst nem tudjá(k) elvégeznl. A
házÍehngyelőt, háztakaĺtási felađatok részletezését, a felađate]láltás ĺendsz erét a jelen
szerződés 4. számu melléklete taftaknazza.

269. A lKisfalu l(ft. az íďőszakosan e|lá.ĺranđő fe|ađatokat (sfl<osságmentesítés,
hő eltzkantás, s o ĺo n kívtili háztakaĺtás s tb.) s aj át hatáskö rb e n tel j e síti.

Budapest, 201,3. december . . ...

Budapest Főváros VIII. kerulet
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