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Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkoľm źnyzatKépviselő.testületének
VaľosgazdráJkodási és Pénziigyi Bizottsága

Józsefuaľosi Gazdálkođási Ktlzpoft Zrt.

ELŐTERJEsZTÉs
aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2016. május 30.i üléséľe

Tárgyz A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt.20t6. évi üzletĺ teľvének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett igazgatóság elnĺjke

Készítette: Lĺíng Gáborné gazdaságivezető

A napirendet nyilvĺĺnos ülésen kell tíľgyalni.
A dönté s elfo gadásah oz egy szeru szav azattobbsé g sziiksé ge s.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazđálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľm źnyzat(továbbiakban: onkoľm ányzat) 2o|5.
június 15. napjĺín 10 éves időtatamľa Közszo|gáltatłísi kerctszętződést kötĺjtt a Jőzsęfvátosi Gaz.
dálkodási Központ Zrt,.ve|, mely a tĺĺrsaság csaknem teljes tevékenységi körét tefedi. A feladaton.
ként meghatźľozott éves k<izszolgáltatasi szerzóđések a 20|6. év vonatkozásában 20t5. december
18-án keľiiltek a|étítźsra (vagyongazdálkodás, váľostizemeltetés, piaciizemeltetés, intézményműk<id.
tetés, paľkolas).
A tevékenységekre meghatłírozott komperuáciő mértékét és tételes bontását a szeruódések mellék-
Ietétképező tervezet tarta|mazza. A komperuáciő havi egyenlő összegekben kerĹil ánła|ásľa a tźr-
sas ág szĺĺm źlr a, utőIago s e l számo lási kötelezettsé g gel.
A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. elkészítette a20|6. évľe vonatkoző ilz|etitervét, amely a
számszaki adatok mellett a feladatok részletes elemzését istartalmazza,

II. A beterjesztés ĺndoka

A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.2016. évi iizleti tervének elfogadása vonatkozásában a
döntés meghozatal éra Tiszte|t Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés cé|jaaJózsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.20|6. évľe vonatkozóitz|etitervének elfo-
gadása, pénzĹigyi hatasa nincs, fedezetet nem igényel, meľt afedezet az onkoľmźnyzat2016. évi
költségvetésében teľvezésre keľült.

ľ. Jogszabályĺköľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvarosi onkoľmányzatvagyonrĺról és a vagyon feletti tulaj.
đonosi jogok gyakoľlásáľóI szóló 6612012. CxI. l3.) ĺĺnkoľmányzati rendelet 49. $ (3) bekezdésén
alapul.

Fentiek alapjankérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a következőhatérozati javaslatot fogadja el.

rŁ Ąc,sz.napirend
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Határozati javaslat

A Varosgazdrálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvérosi Gazdálkodási Központ Zrt. 20|6. évľe vonatkoző, ahatźrozat mellékletét ké.
pezo i,u|etí tervét elfogadja.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt. igazgatősáą elnöke
Hataľidő: 20|6. május 30.

A đöntés végrehajtásźltvégző szervezeti egység: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.
A lakosság széles kiiľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa: honlapon.

Budapest,2l|6.május24. A Q*s#|,
Dr. P.estíIvUtt\ÁJ

igazgatóság elnöke

rÉszÍrerľľ : Józsefu aľo si Gazdálkodási Központ Ąft .
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Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zártköľĺlen Mĺiködő Részvénytáľsaság

201ó. ÉvI vzĺnrlTERvE

Bevezetés

A társaság cégneve: Józsefufuosi Gazdálkodási Központ ZártkörllenMlĺködő Részvénytáľsaság
A társaság székhelye: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67 '
A társaság telephelyei: 1082 Budapest, Baľoss utca63-67

1084 Budapest, Őr utca 8.
l086 Budapest, Dankó utca 3-5'
1084 Budapest, Német utca17-19.
1084 Budapest, Baross utca 84.
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5.
1086 Budapest, Magdolna utca?0.
1086 Budapesl Magdolna utca24.
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 23.
1086 Budapest, Szeľdahelyi utca 17'
1086 Budapest, Karácsony Sándorutca. l.
1086 Budapest, Kaľácsony Sándor utca. 3.
l086 Budapest, Teleki Lász|ótér 1'.

1086 Budapest, Magdolna utca 4.
1084 Budapest, Tavaszmező utcaŻ,
1081 Budapest, Kiss József u' 19.
1084 Budapest, Auľóra utca 12la
1084 Budapest, Auróra utcal2lb
1084 Budapest, Auľóra utca l9. (Fecske u. l8.)
1086 Budapest, Kaľácsony Sándor utcaZĺ'
1083 Budapest, Losonci utca2.
l081 Népszĺnházu. 14. pince

Aző|talános levelezési cím a t084' Budapest, Őr u' 8. száma|aÍtitelephelyen van'
A társaság a|apitója és egyszemélyi tulajdonosa: Budapest Főváros VIII' keľiilet Józsefoárosi Ónkormányzat (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67,)
Az a|ap(tó nyilvántaľtási száma: 7357|5
Képviseli: Dľ' Kocsis Máté polgármester

Atársaságműködésénekidőtartama:hatÁrozat|aĺ.
A táľsaság működésének cé|ja: Az Önkormányzat részére köazo|g6|tatÁsi feladatok ellátása.
A társaság alaptőkéje l62.000'000,-Ft(azaz: száżlatvankétmillió forint), amely azonos méľtéHĺ készpénzbetétből áll. A
társaság alaptőkéje |62 db 1.000.000,- Ft névéľtékíi, néwe szóló törzsľészvényből áll.
A társaság cégsegyzékszáma: 0 l. 1 0.048457
A táľsaság aďószÁma: 25292499.2-42
A táľsaság statisztikai számjele: 25292499.6832-||4-0|

A társaság tevékenysége a VIII. kerĺtleti önkoľmányzati vagyonĺendeletével (száma: 6612012) összľrangban és az a|apitó
tnkoľmányzat Képviselő.testitletével kötött szerződések alapján a következő:
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A Vaevongazdálkodási ĺgazgatóság vonatkozásában :

. az onkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények, nem lakáscélú helyiségek, telkek és egyéb dologbérlet
bérbeadásával, haszĺrosításával, bérleti díjának és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjak beszedésével, teljesköriĺ
hátralékkezeléssével, elidegenítésével, üzemeltetésével, béľleményellenórzésével, háze|szÁmo|ásával és köáizemi
szÁm|ákkezelésévelkapcsolatosfeladatokel'|átÁsa1'

. az onkormányzat által korábban éľtékesített, illetve a jövőben éľtékesítendő lakások, nem lakáscélú helyiségek, ĺiľes
telkek és 100%.ban önkormányzati tulajdonú épületek adásvételi szerződéseinek nyilvántartása és pénzĺigyi
bonyolítása, valamint a korábban értékesített ingatlanok adásvételi szerződéseiben rögzített feltételek teljesĺtési
hatfu idej ének követése, kötbér követelés érvényesítése;

C kizáró|ag önkoľmányzati tulajdonú ingatlanokhoz kötőđő ingatlanszolgá|tatÄsi (házfelügyelői, háztakaritói,
lift fe lü gyelői) fe ladatok e||átása;

. felújítási, bontási, egyéb beľuházÁsi fe|adatok ellátása, bonyolítása, miĺszaki ellenőrzés, tÁľsashĺz'zá alapítás és
eliđegenítés céljából' valamint a bérbeadható ĺires helyiségek felujítása és karbantaĺása a hasmosításba történő
bevonás céljából;

. az onkormänyzat társasházi tulajdonosi képviseletének ellátása, valamint az onkormányzat tulajdonjogával érintett
táľsasházakban at'ársasház-zal szemben fennálló pénzl]gyikötelezettségek aktualizálása;

. az onkormányzat tulajdonában |évő ntéz:nény. és útfelújítási, valamint ehhez kapcsolódó beruházási, továbbá
intéanény-karbantartási feladatok elvégzése;

. az Önkormányzat tulajdonában lévő oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti . gyermekvédelmi intézmények
gyorsszolgálati és karbantaľtási tevékenységének ellátása, valamint háziorvosi rendelők üzemeltetésével,
karbantartásával és gyoľsszo|gá|ati tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

. az Önkormányzat tulajdonában ál1ó lakások, nem lakás cé|járaszo|gáló helyiségek és egyéb ingat|anok elidegenítésével
kapcsolatos feladatok ellátása,

A Városüzemeltetési igazgatósá g vonatkozásában :

. az Önkormányzattu|ajdonában és kezelésében álló terek, parkok fenntaľtása, gondozása, takarítása;
o közterületi játszóeszközök, utcabútorok, míĺtáľgyak karbantaľtása;
o közösségi kertek fenntartása;
o kerii|etgondnoki ľendszer miĺködtetése;
o kerületőrség mÍĺködtetése;
. az Önkormányzattulajdonában álló utak, járdák fenntaľtása, karbantaľtása;
. onkormányzati tulajdonú jáľdák felújítása, beruházások lebonyolítása;
. az onkormányzattulajdonában és kezelésében lévő közterĺiletek takaľítása;
o illegálisan elhelyezett hulladék e|szá||fitÁsa;
o a Fővárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületeken takarítási feladatok ellátása.

A Parkolási ipazgatóság vonatkozásában:

o a ťlzetÍĺ - keľĺileti és a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján a fővárosi tulajdonú - váĺakozóhelyek
tizemeltetése;

o a várakozási övezetek teriiletén a mindenkori Parko|ási ľendeletben meghatÄrozott díjfizetési feltételekkel történő
várakozás ellenőrzése, valamint aztĺlkormányzatot megillető, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kktv.) szerinti - Parkolási ľendeletben szabá|yozott mértékiĺ - váľakozási díj és pótdíj beszedése és
behajtása;

o Józsefuáros közteriileti parkolóhelyei jogszenĺ haszrálatának ellenőrzése, a jogosulatlan hasmálatok esetén a
jogszabályban előírt szankciókat a|ka|mazása;

. az elységes parkolás-szabá|yozás fővárosi bevezetésével a teriilet jellegéhez igazodő paľkolással a szabá|yta|aĺ
parkolások visszaszorítása, a környezeti ártalmak csökkentése;

o a szĺikséges foľgalomtechnikai eszközök kihelyezése, időszakos ellenőrzése, szĺikség szerint módosítása, pótlása;
o a parkolás ĺizemeltetéséhez és fejlesztéséhez sziikséges eszközök beszerzésének technikai előkészítése, az új

beruházások szakmai véleményezése;
o ĺigyfélszolgálat működtetése, a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása;
o aforgalomtechnikai teľvekjogszabályban előíľt időpontokbanmeghatározott, rendszeľes felülvizsgálata, és aparkolás

üzemeltetési fe|tételeknek, a jogszabá|yoknak megfele|ó aktua|izá|ásának elvégzése és elvégeztetése;
o a Józsefuáros teriiletén található várakozási övezetelĺkel kapcsolatos döntések, adatfelmérés, adatszolgá|tatás

előkészítésének végzése az onkormányzatrészére sziikséges, illetve igényelt információk, adatok megadásával;
o a díjťlzetó övezetek teľületén az Automaták telepítése, üzemeltetése, fenntartása, karbantaľtása, javítása, kellékanyagok

pótlásának, valamint az alkatrészutánpótlással kapcsolatos felađatok ellátása;
o a díjťlzetó övezetekben a köaeľiileti parkolóhelyeket kijelölő közuti közlekedési jelzőtáblálĺ és útburkolati jelek

telepítése és fenntaľtása;
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o a díjťrzetésbe bevont parkolóhelyek és a kedvezméný biztosító jogosultságok ellenőľzése, pótdíj kiszabása, pótdíjazás
esetén fényképfelvételek készítése;

o a mobiltelefonos parkolás értékesítés elősegítése és mfüödtetése érdekében kapcsolattartás a Nemzeti Mobilfizetési
Zrt.-vel;

o az Automaták pénĄ<azettÁnakĺlĺítése, szá||ltÄsa,pénzintézetnek töľténő átadása elismeľvény ellenében;
o az informatikai eszközök üzemképességéról, az informatikai eszközök áIta| keze|t adatok biztonságos és az

Önkoľmányzatá|tA| ellenőrzött és ellenóriżletö szoftverváltás, illetve meghibásodás esetére ishozz,áférhető, valamint
a vonatkozó jogszabályokban előírt módon való tárolásáról tÖľténő gondoskodás;.

Az Intézménvm{iködtetés vonatkozásában :

. az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények (óvodárk és általános iskolák) karbantaľtása:
épületkarbantartás, épületgépészet, sport- és játszóudvarok karbantaľtása, eszJ<tizök, felszeľelések, beľendezések,
informatikai eszközök kaĺbantartása;

o tűz-ésmunkavédelmifeladatok,egyéb,jogszabálybankötelez(ĺene|őtrtfelĺllvizsgálatokelvégzése,jogszabálybanlévő
előÍrások betartása;

o takarĺtás, tisztĺtószer beszerzés, rovariľtás, ľágcsálóiľtás, munka- és védőľuha biztosítása;
o portaszolgálat biztosítása;
o köztlzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, köfizemi díjak fizetése - az RFV Józsefuáros Kft' által szolgáltatott

közüzemi szolgáltatás kivételével;
o uszoda működtetése, fenntaľtása, karbantaľtása (tanuszodai minőségben);
. spoľtsátoľ miĺködtetése, fenntartása, karbantartása (tanórai minőségben);
. egyéb beszerzések (pl.: irodaszer, nyomtatvány, iľodai eszközök, kaľbantaľtáshoz szÍlkséges anyagok, kisgépek);
o közfo glalk oúatáshoz kap cs o lódó feladatok e||átása;
o iskolabusz üzemeltetése;
o a Klebelsberg Intézĺlényfenntartó Központ részére a Képviselő-testĺllet által önként vállalt feladatok ellátása (pl.

Mobiltelefon hasanálat biztosítása, inteľnet).

Az úi Telekĺ téľi Piac és Teľmelői Piac vonatkozásában:

o a Budapest, VilI. kerĺilet, 35123l| l . hľsz-ú, új Teleki téri Piac iizemeltetése , a piac vezetése, napi mÍiködés biztosítása,
helyszíni ellenőrzések lefolytatása, béľleti díjak szám|ázÁsa és beszedése, áľusítóhelyek haszĺrosítása;

o a Budapest, VilI. kerĺllet Gyulai Pál u., Rákóczi út és Stáhly utca közötti szakaszon elteľülő közteľületnek ősteľmelői
piacként töľténő ilzemeltetése, a piac vezetése, napi mÍiködés biztosítása, helyszĺni ellenőrzésęk lefolyatása, bérleti
đijak szám|ázása és beszedése, áľusítóhelyek hasznosítása.

o A Szeľdahelyi utca I7.|9. szÁm alatti ingatlan ĺlzemeltetése gépjáľmtĺ parkolási célra
. Kapcsolattartás a szalĺfiatóságokkal (Pest-megyei Kormányhivatal Éľdi Járási Hivatala . Élehiszeľlánc-
biztonsági és Allategészségügyi osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala - VI' Keľĺlleti Népegészségĺlgyi osztály)

A Táľsaság és Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi Önkoľmányzatviszonya

A táľsaság egyszemélyi tulajdonosa Budapest Főváľos VIII' kerttlet Józsefuárosi Önkormányzat, amelynek tulajdonosi
határozatait a Képviselő.testĺilete hozza' A Képviselő-testĺllet ezen jogosĺtványát a jogszabályokban foglaltak szerint más
szerwe delegálhatja.

A tfusaság igazgatóságĺnak elnökét, igazgatóit és a kö,nywizsgálót - a Képviselő-testtllet á|ta| átnńázott feladat és
hatáskörben - a Polgáľmester nevezi ki és hívja vissza.

A táľsaság vezetése

A társaság lrányÍt.ását az igazgatósőg |átja el' A táľsaság ügyvezetéseként öt főből á||ó igazgatóság miĺködik és az
igazgatőság tagiai önállóan képviselik a táľsaságot. Az igazgatőság az igazgatóság elnökébő| és az igazgatőkból áll.

A Tfusaság vezetését az igazgatóság elnöke látja el. Az igazgatóság elnökét delegált jogkörben a polgármester jelöli ki'
hatÁrozott időre, 5 évre.
Az igazgatókat _ őtrllházott hatásköľben - a Polgármester nevezi ki és menti fe|' Az igazgatók megbizatása határozoĺt
időre, 5 évľe szól.

A táľsaságnál 3 tagú felügyelőbizottság miiködik. A felĺigyelőbizottság tagjait és elnökét a táľsaság részvényese bizza
meg határozott időre, 5 évre. A feliigyelőbizottságĺigyrendjét maga állapítja meg.

A táľsaságnak egy könywizsgä|ója van' Kijelölése átľuházott hatáskörben a Polgáľmesterdöntése a|apján történik. A
könywizsgáló feladata a társaság miĺködésének az e||enórzése.
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I.2. A munkaszeÍvezet felépítése

A társaság iĺzleti tevékenységéhez megfelelő, igényekhez alkalmazandó munkaszerlezetét azigazgatóság elnöke a|akfttja
ki. A társaság a Központi lrányitÁsra, három fö belső szeĺlezeti egységre (igazgatőságra), a vagyongazdálkodási, a
parkolási, valamint a városĺfeme|tetésiigazgatóságra oszlik, melyek é|énazigazgatóká||nak, akik önálló döntéshozata|i
és képviseleti jogokkal rendelkezrek.
Az Adminiszháció és szewezés, az operatív igazgató, a Gazdasági divízió, az|nténnényműködtetés, valamint az új Teleki
téri Piac és Teľmelői Piac a Központi irányítás keretén belül közvetlenül az igazgatőságelnökének irányÍtása alatt állnak,
az Informatikai csopoľt és a Közbeszeľzési ľeferens az operatív igazgatő vezetése alatt áll.

A társaságná| az a|őbbi szerl ezeti egységek létesĺilnek:
I. Kłizponti irányítás

l. Adminisztráció és szervezés
f. opeľatív igazgatő
A Informatikai csopoľt
B Közbeszeruési referens
3. Gazdasági divízió
A Gazdasági és pénzĺigyi iľoda
Al Vagyongazdálkodási ésParkolás.ĺizemeltetési csopoľt
A2 VárosĺizemeltetésĹ Intémtényműködtetési és Piac-iizemeltetési csopoľt
B Számviteli éshäze|szÁmolásiiroda
c Személyügyi- Bér- és TB elszámolási Iroda
D Díjbeszedési iroda

4. Intézménymĺĺködtetés
A Adminisztráció és szervezés
B Intézménymiĺködtetési csoport I.

c Intézménymrĺködtetési csopoľt II.
D Intézményműködtetési csopoľt III.
E Intéznénymiĺködtetési csoport IV.
F Kézbesítő csoport
5. új Teleki téri Piac és Termelói Pĺac
6. Hivatali kapcsolattaľtó
7. Belső ellenőľ

il. Vagyongazdálkodási igazgatőság
1. Adminiszháció és szervezés
2. Lakásgazdálkodási divízió
A Lakásgazdá|kodási iroda
A1 Lakásgazdálkodási csopoľt
A2 Hátra|é|<kezelésicsoport
A3 Lakáskeze|ő csoport
B Társasház tulajdonosi képviselete ellátó iroda
c Lakásgazdálkodási díjbeszedési iroda
3. Keľeskedelmibéľbeadásidĺvízió
A Kereskedelmi célú béľbeadási iroda
Al Díjbeszedés és hátralékkezelési csoport
4. Elidegenítési ĺroda
5. Közös képviseletĺ és Házkezelési dĺvízió
A. Társasházkezelő iroda
B. Házkeze|ő csoport
4. Mĺiszaki divĺzió
A Műszaki és Intézrnényi iroda
B Ingatlanszolgáltatási iroda

ilI. Paľkolási igazgatóság
l. Adminisztráció és szervezés
2. Ügyfé|szolgálati és kommunikációs divízió
3. Uzemeltetési divízió

Iv. Városüzeme|tetési igazgatóság
1 Adminiszháció és szervezés
2 KözteľĺiletĹműszaki ľeferens
3 Keľületőrsési iÍoda
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4 Karbantaľtói iroda
5 Közteľiileti.köztisztasági |Íoda
6 Közfoglalkoztatotti iľoda
7 Kertészeti iľoda

A társaság alapvető mĺiködését a 2015' junius 15-én aláíľásľa keriilt Közszolgáltatási keľetszerződés biztosítja, 2016. éwe
elfogadásra keritltek az egyes terllletek feladat ellátási rendjét meghatÁrozóÉves közszolgálrtatÁsiszerződésekazalábbiak
szerint:

Keľetszeľződés l. számú melléklete:
Az önkormónyzati. tulajdonban lévő ingatlanvaglonnal kapcsolatos vagłongazdólkoddsi _ vagłonkezelési feladatok
ellótás dról szóló Eves Közszolgóltatasi Szerződés

2. számű me||ék|ete:
Közteriilet-fenntartőssąl, yárosüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgdltatósi feladatok ellótásáról szótó Eves
Közs zol gdlt atás i Szerző dés

3. számú mellék|ete:
Áz önkoľmdnyzati tulajdonban levő piac-iizemeltetésifeladatok ellőtősóról szóló Éves Közszolgdltatósi Szerződés

4. számú melléklete:
Az önkormányzati tulajdonban lévő oktątdsi-nevelési célú intézményi ingatlanok iizemeltetésével, karbantartłźsőval
kapcs olatos feladątok ell ót ás áľól szóló Év es Közszolgáltatás i Szeľző dés

5. számú mellék|ete:
A Józsefvórosi tnkormĺźnyzat, illetve ą Fővdrosi Önkormdnyzat megbízdsóból a józsefvdrosi és a!ővdľosi tnkormányzat
tulajdondban lévő ki)zterületi vóľakozóhelyek iłzemeltetésevel, kąrbąntartąsával kapcsolatos feladatok ellótásáról szóló
Eves KÖzszolgóltatási Szerződés.

A Közszolgdltatósi szerződésekJinanszírozdsdt aBudapest Főváľos VIII' keľillet Józsefvárosi tnkormányzat20|6. évi
költségvetésről szóló |/20|6, (II.04') számú iinkoľmányzati ľendeletében fogadta eI a Képviselő.testĺilet.
A társaság egyéb feladatellátásából származő bevételek (társasházi közös képviselet, külső, piaci feladat, hivatali épületek
takaľítása, egyéb, miiszaki feladatolĺńoz kapcsolódó bonyolĺtási, miĺszaki ellenőľi díjazások) az értékesfités nettó
árbevételében jelennek meg. A bevételek és kiadások szerkezetét a melléklet szerinti eredménykimutatás-teľvezet, míg
azeszközök_fonásoktárgyévitervezetétamérleg-teľvezettarta|mazza,

A táľsaság egyes szervezeti egységei aza|ábbiakszeľint látják el feladataikat:

//cźĺ-rY -f-



Käznont

Opeľatív igazgatóság

Az operativ igazgatő azIgazgatóság elnökének iránymutatása a|apján koordinálja a Társaság operatív tevékenységét.
hánýtása a|átartozlk az Infoľmatikai csopoľt, valamint aközbeszerzési refeľens.
Informatikai csopoľt:

- Feladata, hogy biztosítsa a Társaság teljes informatikai ľendszerének megbĺzható működését.
- Javaslatotteszaz elavult hardveľek és szofrverek cseľéjére, új eszközök beszerzésére.
- Üzembe he|yeziaz új gépeket, telepĺti abeszerzettúj szoftvereket'
- Előkészítiaszámítástechnikaikellékanyagokbeszerzését.
- Felügyeli a telekommunikációs célri berendezések működését, valamint racionálisan' a gazdaságosság

szempontjait figyelembe tartva kezeli az infókommunikációval kapcsolatos előfizetéseket.
- Ellátja a számltógépes rendszer karbantartását, feltárja és elhárítja a számítógépeken és a hálózaton keletkezett

hibákat' e|végzi a szĺikséges beállításokat'

Közbeszerzési referens :

- Ellátja a Társaság szervezeti egységeihez kapcsolódó közbeszerzési és 100.000,- Ft-ot meghaladó beszeľzési
eljárással kapcsolatos tevékenységét, az aján|attételi felhívás összeállításától az eľedmény-megállapĺtásig.

Hivatali Kapcsolattartó :

- a Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatallal és a Józsefuárosi onkormányzattal történő kapcsolattaľtás;
- a Társaság által elókészített bizottsági és testtlleti anyagok egyeztetése' véleményezése, az előkészítés

figyelemmel kĺsérése, koordinálása;
- a beérkező lakossági panaszokľa/kéľdéselae töľténő vá|aszadás koordinálása;
- a beéľkező képviselői kérdéseke történő vá|aszadás koorđinálása;
- a Társaságra vonatkozóközmeghallgatással kapcsolatos válaszlevél tervezetek elkészítésének koordinálása;
. azUj Teleki téľi és Termelői Piac vezetőjének koordinálása;
- azlntézménymiĺködtetés vezetőjénekkooľdinálása;
- azigazgatóságelnöke á|t.a|afe|adat- és hatáskörébe utalt ügyek koordinálása.

Belső ellenőr:
- ahatá|yos jogszabályok, valamint anemzBtközi szabványok alapján kido|gozza a Társaság belső ellenőľzési

rendszerét és elkészíti a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.
- éves belső ellenőrzési teľvet készít, amit előzetesen a Társaság Felügyelőbizottságával egyeztet, és az

Igazgatóság hagyja jőv á.
- az éves ellenőrzési tervben megllat'ározott ellenőrzések lefolytatása.
- a Táľsaság Felügyelő Bizottsága, Igazgatósága, valamint Igazgatóságelnöke felkéréséľe rendkĺvĺi|i e|lenőrzések

elvégzése'

Gazdasági divízió

A Gazdasági divĺzió az[gazgatóság Elnökének közvetlenül alárendelten, a gazdasági vezetó iránymutatása és feladaĺ
meghatározása alapján e||átjaatársasággazÁasági,pénzllgyi milködését, annak ellenőrzését, és ebben a körben biaosĺtja
a jogszabályoknak való folyamatos megfelelést. A gazdasági vezetó felelős a pénztgyi, gazdasági, számviteli'
személyügyi, bér és TB feladatok maľadéktalan végrehajtásáéľt , kányfitja a hozzá tartozó Iľodákat és Csopoľtokat.

Gazdasági és Pénzügyi lroda:
A táľsaság működéséhez szĺikséges pénzitgyi, gazdasági és az ebhez kapcsolódó nyilvántaľtási feladatokat látja el.
Az Iroda Yagyongazdálkodási és Parkolás-tlzemeltetési csopoľtra, valamint Városiizemeltetési. lntéunényműködtetési
és Piac-ĺizemeltetési csoportra oszlik. Feladatai az alábbiak:

. A pénztigyi egyensúly figyelemmel kísérése, a pénzgazđálkodás és a kĺllönböző pénilJgyi.ťľranszírozási
konstľukciók alkalmazása.

- Gazdá|kodási bevételek és kiadások bonyolítása, szám|ázás és bejövő szám|ákkezelése, vevő és szállító számlák
ügyintézése.

- Szerzi5dések nyilvántartása és kezelése'
- Aházipéú.árkeze|ése és nyilvántartása, banki forgalom követése'
. ÖnkormányzatipéĺueszközökszabáIyszerílkezelése, költségvetési keretek vezetése, az onkormányzat nevében

történő szÁmlázás.
. Az előbbielaől rugalmas és naprakész információk szolgáltatása a kti|ső és be|ső igényeknek megfelelően.

Számviteli és Házelszámolási hoda

}''ĺ
6

3



Az iroda a társaság m{iködéséhez, illetve az önkormányzati fe|adatellátáshoz kapcsolódó egyes számviteli és analitikus
feladatokat, továbbá aháze|szőmolási feladatokat|átja el, a következők szerint:

. A társaság gazÄasági-számviteli folyamatainak ellátása, analitikus és főkönyvi könyvelés, egyeztetés.. Adó-és egyéb bevallások elkészítése, feladása, statisztikaijelentések.
- LeltÁrozÁs és eszközryilvántartás, selejtezésijegyzőkönyvek elkészítése.
- onkormányzati analitikus és főkönyvi könyvelés, költségvetési keretek vezetése, jelentések, beszámolók

készÍtése'
. Háze|szÁmolással kapcsolatos feladatok ellátása, bejövő és kimenő sz.ámlrák ügyintézése, közĺriĺvekkel való

kapcsolatüartás'
. Az e|őbbielaől rugalmas és napľakész információk szolgáltatása a kiilső és belső igényeknek megfelelően.

SzemélyügyĹ Bér- és TB elszámolási Iroda:
- Gondoskodik a társaság munkaügyi feladatainak ellátásáról, ezen belül a munkaszerződések, munkaköri

leĺrások, be.és kilépéssel kapcsolatos megállapodások előkészítéséről.
. Nyilvántaľtja a társaság munkaerő szilkségletét, elkészíti a felvételhez kapcsolódó á||áspá|yázatokat, fogadja a

beérkező önéletrajzokat, lebonyolítja a meghallgatásokat.
. ElkészÍti a szilkséges nyilváĺrtaľtásokat, igazo|ásoka| és egyéb dokumentumokat
. a táľsaság bérelszámolási feladatait e|végzi, ntézi M adók és jáľulékok határidőben töľténő megfizetéséĺ,

adatszo|gő|tatÁsiésbejelentésikötelezettségekmegtételét.
. E|végzi a TB ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat'
- Elkészíti a szĺtkséges nyilvántaľtásokat, igazo|ásokat, és egyéb dokumenfumokat.
. Ellátja a TB kiťrzetőhely mĺĺködtetésével kapcsolatos feladatokat.

Vagvongazdálkodási Igazgatóság

Lakásgazdá|kodási divízió
A divĺzió az alábbi feladatokat látja el:

- Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása, lakásgazdálkodás, kapcsolódó teljes körű hátralékkezelési
tevékenység és díjbeszedési tevékenység

. Az önkormányzat tulajdonában á|Iő tÁrsasházi ingatlanok tulajdonosi képvise|etének ellátása, közös költségek
utalása, valamint a tulajdonos gazdasőgi éľdekeinek megfelelően mellékvízĺrréľők felszeľelése.

Lakás gazdálkodási iroda:
Az lroďa, amely |akásgazďákodásĹ, hátralékkezelési és lakáskezelői csopoľtokból áll, az onkormányzat és a táľsaság
között kötött szerzódés alapján az onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával, hasanosításáva|, a felmeľĺtlő
háralékok kezelésével és beszedésével, valamint a bérlemények ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat |átja e|,

Az lĺ oda feladatai részlete s en az alábbiak:
- Nyilvántaľtja az Önkormányzattulajdonában álló bérlakás állománnyal kapcsolatos változásokat, bérlőket, üľes

lakásokat'
- Javaslatot tesz a Képviselő-testület lakásgazdálkodási koncepciójában meghatáľozott szempontok

végľehajtására.
. Bérleti szeľződéseket az onkormányzatnevében előkészĺti, illetve módosĺtja.

/
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háze|számo|ás e Ft.ban

xnoÁs köte|ező fea. iinként vá||a|t fea. osszes€n

rvlÚxöoÉsl xlĺoÁsox
Személyl tuttatós 24 136,8 24 136,8
- alkaImazottak bére 15 584.0 15 584.0
- aIkaImazottak juttatása 1 999,8 1999,8
- megbízási díjak 1200,0 1200,0
Munkaadót terhelő iórulékok és szociólis hozzóiórulósi odó s 3s3.0 5 353.0
Doloal klodósok 5 852,5 5 852,s
- adók, befizetések 198,9 198,9

- közüzem 885.8 88s,8
. szo|Rá|tatások 2 503.9 2 503.9
- beszerzések ( irodaszer, nyomtawány, karbantartási anyagok, stb) 2263,9 2 263,9
u Ű röoÉg n noÁsoK össasE N : 29 989,3 29 989.3
xolvlpĺľzÁoó IoÉľv 29 989,3 29 989,3
|ľányÍtásl ktsĺ. Fe|osztása 2486,0 2446,0
közszo|gá|tatásl e||enérték összesen (nettó) 32 475.3 32475,3
közszolgá|tatásl e||enérték összesen (bruttó) 41243.6 41243.6
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- Előkészĺti és lebonyolítja az önkoľmányzatirendeletek alapján a|akáspá|yázatokat.
- Bérbeadással kapcsolatosan a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatáľozott fulajdonosi hozzájáľulásokat

és nyilatkozatokat megadj a.
- A vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott tulajdonosi döntéseket előkészíti, végrehajtja.
. Iĺányfitja, összehangolja és ellenőrzi afe|adat-e||át'ásban közreműködő alvállalkozók munkáját.
- Nyilvántartja a |akbér és ehhez kapcsolódó hátralékok alakulását, elkészĺti a sziikséges péĺlzllgyi és egyéb

nyilvántartásokat.
- Beszerzi a hátralékkezeléssel kapcsolatos adatokat.
. Előkészíti és adott esetben megkötí a bérlőkkel a részletťlzetési megállapodásokat és figyelemmel kĺséri azok

teljesítését.
- Felszólítja a bérlőket és egyéb adósokat atartozás rendezésére, a hátralékosokatjogi eljárásra átadja.
. A béľleti szeľződéseket az onkormányzat nevében felmondja.
- Figyelemmel kíséri a jogi eljárást, allhoz a szlikséges adatokat, iľatokat megadja.
. Bérlői tartozÁs esetén intézkedik annak behajtása iľánt.
. A végrehajtási eljáľás során intézkedik a végľehajtási dĺjak befizetéséről.
- Kapcsolatot tärt a szociális, gyermekvédelmi és egyéb szervezetekkel.
. Ellenőľzi az Önkormányzat tulajdonában lakásokat, eljár az önkényes ingatlanfoglalókkal szemben, biztosítja a

megtekintéseket.
- Birtokba adja és birtokba veszi a lakásokat.

Lakás gazdálkodási díibeszedési iroda:
Az iroda látja el aLakásgazdálkodási iroda munkájával kapcsolatos díjbeszedési feladatokat.

Feladatai részletesen az a|ábbiak:
. Nyilvántartja a bérlőket és az azok személyében történő vá|tozásokat, a bérlők által fzetendő havi lakbér és

egyéb fizetési kötelezettségek összegét.
- A havi ťrzetési kötelezettségeket számlakészítésre átAdja,
- Folyamatosan figyelemmel kĺséri és ellenőľzi a bérlők álta| beťlzetett összegeket, és kimutatásokat készít a

tartozásolaól, kiadja a szÍtkséges igazolásokat.
- AÁrtozásokat átadja behajtásľa aLakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Iľodának
- megköti arész|etťlzetési megállapodásokat, kapcsolatot tart atámogatást nyujtó és egyéb szervezetekkel.

A lakásgazdálkodásĺ' díjbeszedési' hátľa|ékkezelési terület tárgyévľe vonatkozó egyedi feladatai:

Lakásgazdálkodás:
A) Közszo|gálati lakások - bérbeadás (ktiz)szolgálati jelleggel
A Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺllet 20l5. szeptember l7.én megtartott
ľendes iilésén a Képviselő.testĺilet 205120|5, (Ix.l7.) számú hatáľozatban úgy döntött, hogy a Budapest Főváros VIII.
keľĺilet Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonában álló l50 db lakást közszo|gá|ati cékakijelöl.
Az nténĺlényeUgazdasági társaság vezetők a ľésziikre kijelölésre kerult lakások vonatkozásában nyilatkoztaÍták az
igénylőket arró|' hogy melyik lakást fogadjáĺ< el' Első körben 44 szemé|y je|ezte, hogy élni szeľetne a közszo|gá|ati
jellegÍĺ bérbeadás lehetőségével. A bérbeadásľól a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsfig dönt. A döntést követően cél a
lehetőség kiterjesztése és ezá|tal' további kollegák bevonása.

B) Lakáspályázatok
Jelenleg 2 pá|yázat azűn. ťlata| egyedĺilállók és aziť1tlházasok számára kilrtpá|yázat van folyamatban. Az évben 5.6 db
pá|yäzat kiírását teĺlez-ztk, a közeljövőben kerül sor a fiatal egyedülállók és a fiatal házasok, majd egyetemisták részére
pá|yázat kiírására, melyből egy pá|yázat már lefolytatásra került.
c) Tavaszmező utca ó. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú épület ĺiľítése.
A béľletijogviszony megszĺintetése közös megegyezéssel cseľelakás felajánlásával vagy pénzbeli téľítés megfizetésével.
D) Korányi utca 16. szÄma|atti önkormányzati tulajdonú épület ĺlrítése.
A bérleti jogviszony megszĺintetése közös megegyezéssel cserelakás fe|ajáĺ|ásával vagy pénzbeli térítés megťrzetésével.
E) Coľvin pľojektben éľintett önkormányzati tulajdonú épĺiletek ĺirítése.
A bérletijogviszony megszitntetése közös megegyezéssel cserelakás felajánlásával vagy pénzbeli térítés megfizetésével.
F) Hátľalékos ügyfelek egyedi kezelése
A hátľalék miatt felmondásra kerĺilő bérleti jogviszonyok miatt éľintett lakók ĺlgyeinek egyedi kezelése, a hátralék
csökkentése, végrehajtási eljárások kézbentartása'

Díibeszedés:
A Dankó u. 16. szám, a Dankó u. 40. szám, és a József u ' 4.|. szám a|atti, |}ĺ%o-ban önkormányzati tulajdonban lévő,
házközponti fiĺtéses épületekben, 20 flŕĺh-tmeghaladó gázmér(5 óra miatt szabadpiaci tarifa kerĺilt kíszámlázásra a lakók
felé. Azonban a töľvényi változäst követően átszerződtilnk az egyetemes szo|gá|tat.ásra 2013. december l-től, tehőt ezen
időponttól lakossági taľifa kerĺilt szám|ázásra, és éľvényesĺll a rezsicsökkentés. Az koda elkészítette a három épület
lakóiľa, a szabadpiaci. és a lakossági tarifa közötti díjkiilönbözetre vonatkozó táb|ázatotZ0l0. július 1. és 2013. novembeľ
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30. közötti időszalaa' Az idósz'ak alatt folyósított önkormányzatitÁmogatÄsok figyelembe vételével fennmaľadó, téves
előírásként ttirlendő különbözetekre a lakók kiértesítése, és egyenkénti megállapodások megkötése még hátralévő feladat,
csalaigy, mint a jóváíró számlárk elkészítése, valamint a pénz1ü;gyi utómunkálatok (hátralék esetén jóváÍrás átvezetése
hátralékos számlálaa, azok eredeti esedékességének módosítása a jóváírás napjáľa, a kamatmentesség érdekében,
esetleges tulfizetések visszafizetése).

Hátralékkezelés:.
A) Képviselő.testtileti döntés végrehajtása, azaz a 2015. junius 5. napját mege|őzóen jog"T.ős bÍľósági ítélettel vagy
végzéssel lezárult ügyekben érintett ĺigyfelek levélben történő kiértesítése, éstÁjékońatása az onkormányzatta| szemben
fennálló hátľalék ľendezése _ ezá|ta| lakáshelyzetĺtk megoldása, és a kilakoltatás elkeľĺllés - éľdekében. Atájékoztatatást
követően, a szĺikséges intézkedések megtétele: arészIetfizetési megállapodások megkötése, és a végľehajtási eljáľások
felffiggesztése.
B) A 2015l2016.évi téti kilakoltatási moratórium lejárta utáni lakáskiĺirítéssel járó végľehajtási eljáľások
társszeľvezetekkel (JSZSZGYK), és a végrehajtó irodákkal töľténő egyeztetése, előkészítése, és annak végrehajtásában
való közreműködés.
C) Az új Lakásrendelet - melyet várhatóan a Képviselő-testillet a20|6, áprilisi ĺllésén fog megtárgyalni, és elfogadni -,
a Rendelet tervezettvilItozásai miatt, a peres eljárások kezdeményezése e|ótt az illetékes bizottság felé - Családsegítő

Äz lroda az és a társaság között kötött szerződés a|apjánaz tnkoľmányzat tulajdonában álló táľsasházi

ingatlanok tulajdonosi képviseletét, közös költségek átutalásának előkészítését, valamint az tinkormányzati tulajdonú
albetétekbe mellékvízméró beszerelését látj a el.
Az iroda feladatai ľészletesen aza|őbbiak:

- Képviseli az tnkoľmányzatot a táľsasházak közgyĺllésein az örkormányzati ingatlanok tekintetében, az
Önkoľmányzattól kapott fe|hata|mazásban meghatfuozotüak szerint nyilatkozatot tesz.

- Folyamatosan figyelemmel kíséľi, felülvizsgálja a táľsasházak ktizös képviselője által készített elszámolásokat,
költségvetéseket.

. Azonkormányzat által kezđeményezettrendkĺvüli tigyekben gondoskodik a közgy{ilés előtt összehĺvásáról.

. Indokolt esetben a közös képviselet e||átźsávalkapcsolatos viták esetén eljárást kezdeményez.
- Táľsasházi pá|yázatokelőkészítésében való részvétel (költségvetés ellenőrzése)
- Az önkormányzat tulajdonjogával éľintett albetétek közös költségének átutalása,
- folyószámlák ellenőrzése és egyeztetése.
. Megállapodások előkészítése és megkötése'
. MellékvLnnérók szerelése az önkormányzati tulajdonú albetétekbe, a rendelkezésre á||ó költségvetési keret

vezetése.

A táľsasházakkal kapcsolatos feladatok, illeťve az Činkoľmányzati tulajdon képviseletének ellátása a Budapest
Főváros VIII. keritlet Józsefvárosi Önkormányzat 66120|2. (XII. t3) önkoľmányzati rendelete és a 2003. évi
CXXXIII' táľsasházi törvényben foglaltak alapján történik.
2015. január l. és december 3l. közötti időszakban átlagosan 818 daľab Társasházban, 3373 darab

önkormányzati tulajdonú albetéÍe, láttuk el a képviseleti tevékenységet, illetve az önkormányzati tulajdonjoggal
kapcsolatos egyéb ügyintézések. Ezen tevékenység keretén belül végezHik a társiľodákkal, a közös
képviseletekkel, a szolgáltatókkal stb. levelezést, az alapdokumentumok (alapĺtó okirat, SZMSZ, adásvéte|i- 
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bevonásával - előteriesztések készítése.
lakásgazdá|kodás/bérbeadás e Ft.ban

xnoÁs kiite|ező fea. önként vá||a|t fea. osszesen

uŰröoÉslrnoÁsor
személyl luttatús 125 096,4 125 096,4
. a|ka|mazottak bére 86Szt,O 86 521,0
. aIkaImazottak iuttatása 9 542,0 9 542,0
. megbízási dÍjak 1 200.0 7 200,0

Munkaadót terhelő jórulékok és szociális hozzájárulúsi odó 27 833.4 27 833.4

Dologl klgdúsok 83 541,5 83 541,5
. adók, befizetések ĹĹ93,2 1793,2

- ktizüzem 3 90s.5 3 905,5

- szoleá|tatások 63 859,8 63 859,8

- beszerzések ( irodaszer, nyomtawány, karbantartási anyagok, stb) 14 583,0 14 583,0

tt Ű röotg neoÁsoK összasE N : 208 637,9 208 637.9

xorvlpenzÁoó rcÉľv 208 637,9 208637,9

IrányÍtás| ktsE. Fe|osztása t4294,5 Ĺ4294,5

közszolgáltatás| e||enérték összesen (nettó) 222932,4 222932,4

közszolgá|tatási e||enérték tisszesen (bruttó) 283t24.1 283124,1



szerzóďés, vállalkozói szerződés, megbízási szerződések stb.), rendeletek véleményezését, bizottsági
előteľjesaések készítését, egyeztető tárgyalások, megbeszélések megszervezését stb.
2016-os évben ugyanilyen nagyságrendĺĺ Társashá"'z'a|és albetét számmal számolhatunk,mintaz előző évben,
figyelembe véve az lij alapĺtású társasházak tervezpĺĺ számát, illetve a ,,kifutó' társasházak (l00%-os
magántulajdonba kerül) számät.
20l6-os évben figyelembe véve a beszámoló közgyiilések, illetve a ľendkívĺili közgyĺĺlések számát 1350-1370
darab közgyüléssel tervezitnk. A közgyulések számának növekedését az önkormányzati, fővárosi pá|yázaton
va|ó részyétel, illetve at'ársasházi törvényben foglaltak szerinti szervezeti.mĺiködési szabá|yzatok módosítása,
aktual.izátrása.biĺonságikamerákszerelésestb.

2015-ös évben26 fővel vettilnk részt a közgyiĺléseken. A főállású, illetve a kĺilső munkatársaink szakmai
felkészítése (mint az előző években is) közgyulés előtt a napiĺendi pontok szerinti konlaét iránymutatások,
eligazítások töľténtek, illetve a rendszerességgel megtartott megbeszéléseken folyatódtak.Eza|étszáma20|6.
os évben lecsökkent 19 főre. Tewezz1tk feltölteni, felbővíteni a kÜlsős munkatársakkal a létszámot legalább a
tavalyi |étszámr a, ez fo|y amatban van.
2015-ös évben közgytilések kezdeményezése (irodánk részéről) 19 esetben töľtént (alakuló közgyűlés, közös
képviselet leváltása, stb. esetén). 20l6-os évben 15 és 25 darab közötti közgýĺlés kezdeményezéssel tervezitnk'

Társasházak által elkuldött Szeľvezeti és Miiködési Szabá|yzat módosítás tervezeteinek átolvasása, áttekintése a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően' véleményezés küldése a közös képviselet számára, az öĺ*ormányzati
érdekek éľvényesítése az SzMSz-ben, a tavalyi évben 62 darab. A törvényességi felügyeletet ellátó jegyzói
felhívására (kötelezi atársasházat a jogszerĹĺ mrĺködésľe) a 2016-os évben az szMsz módosításának igénye
megnövekedik (ezen folyamat elindulása aze|te|t kettő hónapban már érzékelhető...), ĺgy tervezhető egy 80
darabbal.

Az onkormányzat tulajdonosi éľdekeinek hatékony képviselete sok esetben csak jogi úton tö,rténő
éľvényesítéssel érhető el. A tavalyi évben átlagosan 10-12 peres eljárás volt folyamatban, 10.15 peres ĺtggyel
teľvezlretilnk azidei évben is'

A Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonával érintett táľsasházak felé fizetendő közös költség és egyéb Íizetési
kötelezettségeket Táľsaságunk ezen feladatellátása során kiszámolja, és egyeztetve, áfutalásra előkészĺtve
megküldi a Polgármesteľi Hivatal Pénzĺigyi Ügyosĺályának, majd aze|ókészitettdokumentáció és adatállomány
alapján a Pénzilgyi lJgyosztÁ|y utalja a kötelezettségeket a társasházakfe|é'

A 2015' évben a közös költség kötelezettség teljesítése céljából - a költségvetés módosítási adatok átvezetését
követően - 595 M Ft összegben a közös költség keľet, és további 65 M Ft összegíĺ felujítási keret volt elkĺilönĺtve
az Önkormányzat költségvetésében. A 2016-os évľe pedig 590 M Ft összegrĺ közös költség és 70 M Ft összegii
felújítási keretet lett megállapítva.

Vízóľa szerelés:
Az onkormányzat a2016' évi költségvetés elfogadásával ismételten fedezetet biztosított a lakások és nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek mellékvízmérővel történő felszerelésére, valamint a korábban felszerelt
mellékvízméľők hitelesítéséľe' A költségvetés elfogadását követően megindult a mellékvĺzľrérő szereléseket
ellátó vállalkozó beszetzésére. A beszerzési eljáľás nyertesével megkezdjük a munkálatok végzését, amely
tevékenységet egész évben, egyenletes ütemben kívánunk az év végéigteljesíteni.
A Vagyonhaszrosítási Divĺzió a mellékvĺzmérők felszerelésén túl beruházásokat nemvégez.
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tárcasházl tu|ajdonosI képvlse|et e Ft.ban

xnoÁs köteIező fea. iinként válla|t fea. összesen

tvlÚĺöoÉsl xnoÁsoĺ
SzeméIyI luttatás 46 295,5 46 295.5
- a|ka|mazottak bére 26Ĺo2'9 26LO2,9
- aIkaImazottak iuttatása 3072,2 30t2,2
- meebízási díjak 69Ĺ2.5 69L2,5
Munkaodót terhelő iórulékok és szociólis hozzóiórulósi odó 10 267,9 L0267.9
DoloEl klodősok 21 ALo 2raLo
- adót befizetések 397,7 397,7
. közüzem 2220,2 f 220.2
. szo|eá|tatások 742o3'Ĺ Ĺ42o3.Ĺ
. beszerzések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anya8ok, stb) 5 020,0 5 020,0

uŰxöoÉsl rueoÁsoK ÖssEsEN: 68 136,5 68 136,s

rompeľzÁcll rcÉľv 68 136.5 68 136.5

irányÍtásl ktsg. Fe|osztása 4 350,5 4 350,5

közszolgá|tatásI e||enérték összesen (nettó} 72487,0 72487.O

kłizszolgá|tatásl eIlenérték összesen (bruttó) 92 058.5 92 0s8.s
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Keľeskedelmi bérbeadási divízĺó

Kereskedelmi célú bérbeadási iroda:
A vagyongazdálkodási igazgatőnak aláľendelten a szakterĺilethez kapcsolódó lz|eti tevékenység konkľét feladatainak
előkészítését, lebonyolítását és iľányítását látja el az Önkoľmányzat és a társaság között kötött szerződés a|apjánaz
tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, ĺlľes telkek, gépkocsi beállók béľbeadását, a bérleti díj
beszedését, valamint a hátralék behajtását látja el. Az iľodán belĺil Díjbeszedési és hátľalékkezelési csopoľt miĺködik.
Az lroda feladatai részletesen:

- Nem lakás célú helyiségek, illetve iiľes telkek, gépkocsi beállók, és egyéb dologbérlet bérbevételi kérelmeinek
a bérlői kérelmek, panaszok fogadása, nyilvántaľtásba vétele, vá|aszadás, intézkedés

- Vonatkozóbizattsági, testületi előterjesztések elkészítése, képviselete, határozatokvégrehajtása.
- A szĺlkséges éľtékbecslések elkészíttetése, a rendelkezésre álló költségvetési keľet vezetése.
. Üres telek és iires helyiség nyilvántaľtás készítése, vezetése, aktua|iz,á|ása'
. Nyilvános és záľtkÖrii pä|yázatok megszervezése lebonyolítása'
. Bérleti szerződésekmegkötése, nyilvántartás részére megkiildése'
- A béľbeadással összefltggő nyilvántartások elkészítése, vezetése, aktualizálása'
- Nem lakás célú helyiségek, gépkocsi beállók és egyéb bérlemények bérleti díjak beszedése, könyvelése.
- Hátralékok kezelése, jogi ĺigyek vitele.
. Jelentés és tÄjékoúatás a tulajdonos és az egyéb ľésztvevő társszervezetek felé.
- Ellenőrzi az tnkormányzat fulajdonában helyiségeket és telkeket, e|jár az önkényes ingatlanfoglalókkal

szemben, biztosítja a megtekintéseket.
- Birtokba adja és biľtokba veszi az ingatlanokat.

Az iroda díjbeszedési és hátralékkezelési terĺiletre oszlik.

Az iľoda feladatai részletesen:
A nem lakás célú helyiségek béľbeadása kapcsán a referensek hetente három alkalommal fogadnak Ügyfeleket. Az
ĺigyfélfogadás során listákat adnak ki az ĺlres, kiadható helyiségelaől, a helyiségek kiválasztása után pedig megtekintő
foľmanyomtatványt töltenek ki. A bérbevételi kérelmek kapcsán előterjesaéseket íľnak a Képviselő.testiilet vagy a
Városgazdálkodási és Pénzilgyi Bizottság felé, vagy tájékoztató, hiánypótló levelet knakaz ügyfeleknek' A folyamat
lezárásaként kerül sor a szerződéskötéseke.

A bérbeadás feladatkörébe tartoztk még a bérleti jogviszony meghosszabbítás, a béľlőtáľsi jogviszony, továbbá a bérleti
jog átadás kapcsán előterjesztések készítése, a bérlĆlk általi béľletijogviszony felmondások elfogadása, a helyiségek nem
rendeltetésszeľii használata miatti felszólítás illetve felmondás, valamint a kedveznényes béľleti díjon bérlő civil és non.
pľofit szervezetek éves beszámolóinak továbbĺtása a Humánszolgáltatási ÍJgyosztÁ|y felé. Ezen kívül nyilvántaľtásokat
vezeürek a kiadható üľes és bérelt helyiségelaől, a kedvezményes bérleti díjon bérlőlaőI, melyeket folyamatosan
felülvizsgálnak és aktualizálnak'
A munkavégzésjelentős részéttesziki apá|yáaatÄsokkal kapcsolatos ügyintézés, az előterjesztések készítése, apá|yĹzati
anyagok kezelése, bontása, éľtékelése, egyeztetések apá|yázó|d<al, valamint a szerződéskötés.

Az onkormányzat költségvetésében keretet különít el az iiľes, nem lakás céljfua szolgáló helyiségek éľtékbecslésének
elkészítésére. Ennek költsége bruttó 10.000'000,- Ft'

2016. januáľ l.től törvényi kötelezettség a béľleti szerződések mellé energetikai tarrúsĺtvány ekészitése, és a másolat
átadása a bérlők részére. Ennek költsége az Ertékesítési irodával köztisen kerĺtlt megállapításra.

Az iroda a bérleti és egyéb díj beszedés faladatai keretein belĺll végzi a számlrázás előkészĺtését, a havi változások
ľögzítését és átvezetését, a beťtzetések könyvelését, az tnkormányzat Pénziigyi Ügyosaálya részéte a havi jelentések
készítését (áfa elszámolás, főkönyvi feladás, követelés állományjelentés, stb'), a bérlők helyett megfizetett díjak
továbbszám|ázását a bérlők részére, és az tigyfélkörunkbe taľtozó cégek cégnyilvántaľtási adatainak folyamatos figyelését
az opten cégnyi|vántartÁsi rendszerben' Feladatkörĺtkbe tartozik még a bérbeszámít'ási megállapodások előkészÍtése,
bizottság elé terjesaése és megkötése is, továbbá a bérleti jogviszony szĺtneteltetési megállapodások és bérleti díj fizetés
felffiggesaési megállapodások megkötése.

A szám|ázás költségeihez kapcsolódik a szÁm|ák kinyomtatása és postázása, amelyet a Szenzor Kft végez.

A hátralékkezelés és jogi feladás feladatköľön belül az iľoda végzi a bérleti és egyéb díjakból felhalmozott hátralékok
nyilvántaĺtását, arész|etfrzetési megállapodások megkötését és nyomon követését, a hátľalékos béľlők felszólítását és
tÁjékoztatását levélben, telefonon vagy ügyfélfogadási időben személyesen, továbbá a fizetési felszólítások sikeľtelensége
eseténaz iĺatanyagok összeállítását az|Jgyvédi iĺodarészére peresítésre, végrehajtási eljáľás megindítására.

A fentieken tul a Helyiség Béľbeadási Iľoda végzi az új bérleti szerződésekhezvagy a bérleti szerződés módosításokhoz
kapcsolódó óvadékok nyilvántaľtását, a visszaigénylések ügyintézését; a bérleti jog átadások díjazásaként felszámított
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szerződéskiitési díjak szám|ázását és könyvelését, továbbá a hátralékkezelés, jogi feladás feladatain belül a késedelmi
kamatok nyilvántntÄsát és kiterhelését.

Az irodának eseti jellegiĺ, határidős, költségigénnyel jáľó feladata nincsen.

Azkoda20Ĺ6. év folyamán a tulajdonos döntése alapján több, előre meg nem hatÄrozoĺt számú pá|yázatotteszközzé a
helyiségek bérbeadása éľdekében.

Elidegenĺtési iľoda:
Az iroda tinálló szeľvezeti egységként az Önkormányzat és a társaság között kötött szerződés alapján azollkormänyzat
tulajdonában álló lakások, nem lakás célú helyiségek, tetőkeľtek, telkek, egészházas ingatlanok éľtékesĺtését,
szeľződéskövetést, adásvételi szerződések nyilvántaľtását és részletfizetések kezelését, hátralékkezelési feladatokat, és
kötbérkövetelés érvényesítését látja el.

Az lroďa feladatai részletesen:
. Vételi kérelmek fogadása, nyilvántaľtásba vétele, vá|aszađás, intézkedés'
- ÁilapoĺmeghatÁrozószakvélemények elkészíttetése.
- Társasház alapítás, értékbecslések megrendelése, felülvizsgálata.
. Vonatkozőbizottsági, testĺileti előterjesztések elkészítése, megvédése, határozatvégrehajtása.
- Üres lakás és helyiség nyilvántartás készítése, vezetése, aktualizálása.
- Nyilvános és zártkörű pő|yázatokmegszervezése lebonyolítása.
- Adásvételi szeľződések megkötése, a Magyat Allam elővásárlási jog gyakorlásáľa felhívása, ingatlan-

nyilvántaľtás és a táľsirodák részére megkülđése.
- KihelyezettpélutÁr és árverési pénztár milködtetése.
- A l00 o/o-os önkormányzatitulajdonban álló lakóépĺiletek tetőteľeinek elidegenítése.
- Egészházas ingatlanok haszrosítása.
. Korábban értékesĺtett ingatlanok adásvételi szeľződéseiben foglalt teljesítés követése, kötbérkövetelés

érvényesítése.
. Az éľtékesítéssel összefflggő nyilvántartások elkészítése, vezetése, a|<fia|izá|ása.
- Jelentés éstájékoztatás a fulajdonos és az egyéb résztvevő társszervezetek felé.
- Elidegenítésselkapcsolatos peres eljárásokindítása, képviselet.
. Előkészíti a tulajdonosi döntéseket, elkészíti az előterjesztések.
- Irányítja, összehangolja és ellenőrzi afe|adat-e||át'ásban közreműködő alvállalkozók munkáját.

Az iroda 2016. évi feladatellátása az alábbiak szerint konkretizálódik:
A volt ,,MÁV-lakótelep''.en az Önkoľmányzat jelentős közĺnii fejlesztéseket hajtott végre, tgy pl.: közvilágĺtás, víz.és
csatomarendszer kiépítése, ezt követően a cél az,hogy a lakásbérlemények elidegenítésľe kerĺiljenek, az lngat|anokat a
Képviselő-test|1|et2|5/2014. (VI. 05.) számú határozaÍta| kijelölte. A 15 darab épületből 8 esetén már bejegyzésre keľĺilt
atársasháztulajdont alapító okiľat, ĺgy az elidegenítések is megkezdődtek. l db lakóépület esetében a társasház fulajdont
a|apĹtő okiľat készítése van folyamatban, további 6 épület esetében, még az ingatlan-nyilvántartás adatainak rendezése
szĺikséges, amihezmég a JóKÉSZ módosítása is szĺikségessé vált. A JlKÉsZ módosításának hatálybalépését követően
megindulhatnak a te|elľendezési folyamatok.

Ąl

nem Iakáscé|ú he|v|ségek bérbeadása e Ft.ban

rnoÁs kiitelező fea. önként vá|lalt fea. összesen

ľvlŰröoÉsl rlĺoÁsor
Személyl Juttatós 43 230,3 43 230,3
- a|kaImazottak bére 28777.5 28 711.5

- aIkaImazottak iuttatása 3 419.2 3 419.2

- megbízási díjak 1200,0 1200,0
Munkaadót terhelő Íárulékok és szociális hozzáiúrulósi adó I899,6 9 899.6

DoloEl kladások 40 393.9 40 393.9

- adók, befizetések 397,7 397,7
. közÜzem 2 220.2 2 220.2
- szolgá|tatások 30 658.0 30 6s8.0
- beszerzések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, stb) 7118,0 7118,0
ĺu Ű xÖoÉg n eoÁsoK összE sE N : 83 624,2 83 624,2

KoMPENzÁc|T lGÉNY 83624,2 83624,2
Irányítás| kts8. Fe|osztása 4 350.5 4 350.5

közszo|gá|tatás| e||enérték összesen (nettó) a7 9?4,7 87 974,7

közszolqá|tatási e||enérték iisszesen (bruttól Llĺ727,9 Ĺl|727,9
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Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében elidegenítés útján továbbra is töreksziink arta, hogy az
onkormányzattulajdoni arányacsökkenjen azokban az épületekben, ahol alacsony az ö,nkormányzati tulajdon aránya,

Licites éľtékesítéseink továbbra is az Elidegenítési Iroda fókuszában helyezkednek el, ajelenlegi ingatlanpiaci tendenciák
biztató előjelĺĺek ezen éľtékesítési forma számára' Terveink között szeľepel, hogy a papÍľ alapú árverések mellett
megteremtjĺlk a lehetőséget az elektronikus árveľéseknek is és fokozatosan térĺlnk át ez utóbbi formára.

A megkötött adásvételi szerződéseket rendszerĺlnkben ľögzítjük, számszakilag és formailag ellenőrizzĺik, nyilvántartásba
vesszilk. A törlesztő részletek a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' nevére megryitott, elkülönített bankszámlára
keľiilnek befizetésre, amelynek banki kivonatait is kezeljük, lekönyveljük, az éľtékesítési céIlal befrzetett vagy áhÍalrt
tételeket beazonosítjuk, s a megköttitt adásvételi szerződésekhez ľendeljtik.

Társaságunk minden hónapban tételes beszámo|ótkészít a nyilvántaľtásba vett szerződésekről, amely taľtalmaz'zaavevók
adatait, az adásvéte|tÁrgyánakpontos megjelö|ését, a vételánal kapcsolatos adatokat, illetve a fzetési feltételeket.
Külön jelentés késztll az adott hónap folyamán befolý éľtékesítési bevétel elszámolásáról, amely lakásonkénti és nem
lakás céhi helyiségenkénti bontásban tarta|maz.za a befizetéseket. A ľészletfizetésről szóló elszámolásban összesítve és
tételesen kimutatásra keľĺtlnek az így kötött adásvételi szerződések, a havi beťrzetési előirányzatok, és befolý befizetések,
jogcÍmenkénti bontásban. A befoly bevételeket rendszeresen egyeztetjük a Pénzügyi Ügyosztály által könyvelt
tételekkel, azaz, az önkormányzati bevételek banki feldolgozásaapénzIlgy folyamatos ellenőrzése mellett zajlik'

A tevékenység ellátása során kiemelt hangsúlyt fektetĺtnk a hátralékos állomány kezelésére. A cégek által megvásárolt
helyiségek esetében rendszeľesen követjĺik a céginformációs rendszeľt annak érdekében, hogy a felszámolási,
végelszámolási eljáľások során a fedezetvesztést el tudjuk keľĺilni. A hátralékos vevők az összeg nagyságától fuggő, de
minimum 3 havi tartozást követően felszólításra kerülnek.
A tartozások beszedése érdekében minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt igénybe vesztlnk, a folyószámlák forgalmát
havi ľendszeľességgel ellenőrizzitk' A máľ egyszeľ hátralékba kerĺilt számlákat külön nyilvántaľtásban ľögzítjük, amelyet
ľendszeľes monitoring tevékenységgel folyamatosan figyeliink annak érdekében, hogy atartozásokatmegfelelő szint alatt
tudjuk taľtani. Azokkal a vevőkkel szemben, akik taľtósan nem tesznek eleget Íizetési kötelezettségüknek, illetve
részletfizetési kéľelem lehetőségét sem veszik igénybe, jogi eljárás van folyamatban.

2016-ban is folyamatosan figyelemmel kísérjĺlk az e|adoÍt telkekkel kapcsolatban felmerĺtlt követelésállománý,
tárgyalásokat folytatunk a peren kívĺtli egyezség kialakítása érdekében, aho|ez nem lehetséges ott peres úton szerzilnk
érvényt az Önkoľmányzat követelésének. Emellett terveink között szerepel az tnkoľmányzattulajdonában álló nagyobb
éľtékíi telkek éľtékesítésének lebonyolítása is egyebek mellett az Auľóra, a Bérkocsis, a Víg és a József utcában'

Az egészhőzas projektek keretében 2015-ben 3 esetben kerĺilt sor päIyázatkiíľására (Budapest VIII' kerĺllet, Üllői út 58.,
Tömő u. l6', Trefort u' 3.). Ezekből a projektekből a Budapest VIII. kerillet, Trefoľt u. 3. szám alatti ingatlan éľtékesítése
zárult sikerre|, azlngat|ant 650.000.000,- Ft-éľt idegenítettiik el, amiből20l5.ben 195.000.000,- Ft folyt be' 2016-ban is
az tnkormányzat ĘzJreti, statégiai, telepĺtlésfejlesztési terveinek megfele|ően folytatjuk az ilyen irányu
tevékenységünket'

A 20l6-os évben a gazdasági mutatók további javulásának, a CSoK.nak, valamint egyéb szociális intézkedések hatására
az ngat|anpiac fokozott pezsdiilése várható. Megnő a keľeslet az ,újép1tésĺt lakások iránt is' Józsefuáros
Önkormányzatának településfejlesztési és vagyongazdálkodási koncepciójának megfelelően bonyolĺtjuk az ĺtresen álló
építési telkek elidegenítését. A még nem éľtékesített telkeken pedig tovább ĺlzemeltetjük paľkolóinkat, mindaddig, amíg
beépítési kötelezettség kikötésével elidegenítésľe nem keľĺllhet sor.

|akások és helvlséĺek elldegenítése e Ft.ban

xnoÁs köteĺező fea. iinként vá||a|t fea. osszesen

nĺŰxöoÉsl xlłoÁsox
sAemélyl Juttotós 39 365,0 39 36s.0
- a|kaImazottak bére 26 510,0 26 510,0
. aIkaImazottak juttatása 2916,0 2 916,0
. megbízási díjak 1200.0 1200,0
Munkaadót terhelő jórulékok és szociólis hozzójórulósi odó I739,0 I739.0
Dologl kladósok 47 772.2 41 772.2
- adók, befizetések 348,0 348,0
- közüzem 2220.2 2220.2
. szo|sá|tatások 32275,8 322L5,8
. beszerzések ( irodaszer, nyomtawány, karbantartási anyagot
stbl 6988,2 6 988,2
M Ű Kö DÉsI Kl ADÁsoK összE s E N : 87 137,2 81 137,2
xouprľzÁol rcÉľv 8Ĺt37,2 8Ĺt37,2
IrányításI kts8. Felosztása 3729,0 3729,0
kfizszo|gá|tatás| e||enérték összesen (nettó) 84 866.2 84 866.2
közszo|gá|tatás| e||enérték összesen (bruttó) to7 780,1 Ĺ07 780'l
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Közös képvise|eti és Házkezelési dĺvízĺó

A divízió az onkonĺlányzat és a táľsaság között kötött szerződés alapján az a|ábbi feladatokat látja el:
- onkoľmáĺryzatitulajdonú lakóépületek takaľítása, házfelügyelete, liftĺigyelet, valamint járdatakaľítás.
. Táľsasházak közös képviselete.

Társasházkezelő iľoda:
Az lĺođa látják el a társasházkezelői feladatokat azokban a társasházakban, amelyek közgýĺlése a táľsaságot vá|asztja
meg a táľsasházközös képviselőjének, és vele megbízási szerződést köt.

Az k o da feladatai részletesen az a|ábbiak:
- A társasházkeze|és folyamatának megszervezése, kezelési feladatok ellátása, a társasházak mĺiködésének

ellenőľzése.
. Éves költségvetési tervek elkészítése.
. Eves beszámolók elkészítése.
- A társasházi közgyiĺlések lebonyolĺtásą a táľsasházak ktitelezettségeinek teljesítése.. A társasházakpélu|Igyi-számviteli feladatai ellátása, piackutatás és ajánlatok készítése társasházi megbízások

megszerzése érdekében.
- A társasházak működésének biztosítása, felujítási és kaľbantartási feladatok lebonyolítása, pá|yázatok

iigyintézése.
. Minden egyéb, a társasházak eredményes kezeléséhez sztikséges feladatok ellátása.

Társasházi ingatlankezelési szolgáltatás végzése jelenleg 210 db. társasház részére. Fő cél a tulajdonosok legnagyobb
megelégedettségére töľténő szo|gá|tat'ás, az iľoda által kezelt épĺiletek, illetve albetét darabszám csökkenésének
megakadályozása, további társasházak kezelésbe vétele.
Elérendő cél a bevétel szinten tartÁsa, illetve az infláció méľtékével történő emelése. Továbbá növelni kell a
pályázatokon való ľészvételt. Tevékenység során egyiittmiĺködés a Tulajdonosi Képviseleti Iroda munkatársaival. A
közös költség hátralék csökkentése, minimalizálása.
Kiemelt feladat, az troda áltz|keze|t Társasházak éves besámolójának' költségteľvezetének és adóbeval|ásának - a
törvényben előírt határidőre történő _ megtartása, illetve benyújtása. A költségteľv készĺtése során figyelembe venni
a rezsicsökkentés eredményeként megjelenő megtakarításokat, valamint a csökkentett közrrr{ĺ szolgáltatói díjjakkal
történő számítást. A költségtervezet elkészítésénél fő szempont a táľsasházak m{íszaki állapotának
figyelembevételével minél több felújítási munka teľvezése, pá|yázaton való részvétellel a táľsasház pénztigyeinek
szinten taľtása mellett.

társasházl közös képv|se|et e Ft.ban

KnDÁs placl feladat osszesen

ľ'ĺÚxöoÉsl xnoÁsor
személyl ]uttatús 55 875.9 55 815,9
- a|ka|mazottak bére 37 980,0 37 980,0
- aIkaImazottak juttatása 4 Ĺ77,8 4177.8
- megbízási díiak 1200.0 1200.0
Munkaddót terhelő jórulékok és szociólis hozzájórulási adó 12 458,1 12 458,1

Doloal kladások 77 002,9 11 002.9
- adólg befizetések 497,2 497,2
. közüzem L494,5 1494.5
- szolsáltatásol 6 000.2 6 000.2
- beszerzések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyago|ĺ stb} 3 011,0 3 011,0

M Ű Kö D É s l Kl ADÁs o K összrss'v.. 66 818,8 66 818,8
iránvítási ktsĺ' Fe|osztása 7 458,0 7 458.0
tevékenység kö|tsége összesen (nettó) 74276,4 74276,8
tevékenység költsége összesen (bruttó) 94 331,5 94 331,5
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Házkezelő Csopoľt:
A csoport feladatai részletesen azalábbiak:

. Ellátja a Józsefufuosi Önkoľmárryzatkizáró|agos tulajdonában lévő, illetve eseti vállalkozási szerződésse| az
irodához rendelt, egyéb tulajdonban lévő ingatlanokhoz kötődő ingatlanszolgá|tatási (házfeliigyelői'
háztakar(tói-' lift felĺlgyelői) fe ladatokat.

Mĺĺszaki dĺvízió

A divízió az Önkormányz.atés a társaság között kötött szerzódés alapján azlrkormányzat
. Közút-karbantaľtás, beľuházás bonyolítási, felujítási.
. Beruházási és intézmény.felujĺtási, karbantaľtási.

' tnkoľmőnyzatitulajdonú épületek, ingatlanok felmérési, beľuházás bonyolĺtási.
. Közbeszerzési és beszerzési eljáľások elkészítési'
. Műszaki ellenőri.
- Költségvetés készítési és ellenőľzési feladatait |átjae|.

Mĺiszaki és intézményi iroda:
Az iroda feladatai részletesen aza|ábbiak:

- Ellátja a Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos teľvezési, felújítási,
beruházási feladatok bonyolítását, koordinálását.

- Ellátja a Józsefuáľosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutakkal kapcsolatos teľvezési, felújítási, beruházási
feladatok bonyolítását, kooľdinálását.

. Iľárryĺtja az tnkormányzatköziŃjainak felújĺtásával kapcsolatos feladatokat, beruházásokat, elvégzi a műszaki
ellenőrzést.

. Lakások, helyiségek és épületek kaľbantaľtását, üzemszer{ĺ működésének fenntaľtását.

. Javaslatot késztt az tnkoľmányzat fe|é az elvégzendő beľuházásokról.

. Rögzíti a szĺlkségessé vált munkálatokat, előkészíti az elvégzésükhöz szĺikséges közbeszeľzési eljárásokat'
- Yezeti a terllletéhez taľtozókarbantntÁsi, felújĺtási, beruházási feladatokhoz kapcsolódó költségvetési kereteket.
- Miĺszaki ellenőri feladatokat e||átja,
- Iľányĺtja, összehangolja és ellenőrzi afe|adat-ellátásban közremiĺködő alvállalkozók munkáját.

ĺ
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lncatlanszo|ná|tatás' takarÍtás e Ft.ban

KtADÁs kiite|ező fea. önként vá||a|t fea. osszesen

MÜKtDÉsl K|ADÁsoK
Személvl luttatós 60 523.2 60 523,2

- aIkalmazottak bére 40 200.0 40 200,0
5 603,0 5 603,0

. méBbízási díiak Ĺ20o,o 1200.0
Munkoodót terhelő iórulékok és szociólis hozzájárulási adó 13 520,2 73 520,2
Doloal klodósok ,7 057,7 17 057,7
- adók, befizetések 2 038,3 2 038,3
- kĺizüzem t720.4 7 720,4
. szo|ĺá|tatások 62Ĺo,o 6 210,0

- beszerzések ( irodaszeĹ nvomtawánĺ karbantartási anvacok, stb) 7 089.0 7 089,0

u Ű xöoÉg n aoÁsor össnse u : 77 580,9 77 580,9

lránvÍtásl ktsr. felosztása 26 103,0 26 103,0

közszolgá|tatás| e||enérték összesen (nettó) 103 683,9 103 683,9

közszo|:áltatásl e||enérték összesen (bruttó) 131 678,6 131678,6
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A Miiszaki Dlvizil által ellátandó általános és feladatok konlaétan:

Feladatok megnevezése KIADASOK
Össznsnľ

Beszerzés kezdete/]Vlunká|atok kezdete/
Munkálatok vége/Meqiesyzés e Ft

Kötelező feladatok 1 1601
Előző években intéményi épületekben
megvalósított energetikai fehiiításolľa szakértő

5.762 folyamatos

Piýpang ovoda bővítés kivitelezés+műszaki
ellenőrzés+hatósáei díiak 326.8'17 A REv8 projektjéhez igazodva

Pitypang ovoda elektromos há|őzat
teli esítményének növelése 500 A PLEV8 projektjéhez igazodva

Polgármesteri Hiv.pince helyiségek felújítása 80.000 május június augusztus

Önként vá|talt feladatok l ó01

LELEK közösségi szállás bővítése (2 lakás
kialakítása) Szerdahelyi u' 5.

14.002 JSZSZGYK igénye szerint

Budapest, VIII. keriilet, Koszorú u. tagóvoda
tetőfelújítás 14.167 április május junius

Molnár F.sportpálya buľkolat felújítása 11.000 folyamatos

Molnáľ F'sportudvar felújítása' játszóudvaľ
kialakítása. nyílászáľók cseréie

73.787 folvamatos

Lakatos M. iskola tomaszoba szigetelés,
talajv.megsz.akadálymentesítés,udvari burk.fel.

16.2r3 folyamatos

JEB Babóca és Minimanó bölcsőde
csatornafelúiítás 3.755 folyamatos

JsZszGYK Atmeneti otthonában energetikai
korszeriisítés 3.000 auguszÍus szeptember szeptembeľ

JsZszGYK Átmeneti otthonában gázkazán csere 1.500 augusaus szeptembeľ szeptember

JSZSZGYK LELEK szá||ás udvar buľkolása.
sépészeti felúiítás 2.s00 június július szeptember

JSZSZGYK LELEK ház telephelyén tető felújítása 4.500 június július szeptember

7 db. óvodában sószoba kialakítása 3.815

Palotanegyed idősek klubja kialakítása 50.800 május JUnlus december

JSZSZGY nappali ellátást nyujtó klubok felújítása 26.670 július szeptember november

MAV telep zajvédő fal teľvezése 10.000 július

Kálvária t. l8.háziorvosi rendelő és addiktológia
helyiséeek teľvezése

20.000 junius

Polgármesteri Hiv.ügyfélszolg.tervezése 1.s00 július

Korányi S. útfelújítás teľvezése 2.000 július

Vay A. u. útfelújítása 26.000 július október október

Tömő u. útfelújítása 85.000 A RÉV8 projektjéhez igazodva

Tömő u. -Leonaľdo da V. u. - Balassa u' szakasz
felujítása 20.000 A REv8 projektjéhez igazodva

Százados u. - Cipľus u. - Spoľt u. szakasz felújítása 20.000
Az MTK stadion befejezését követően ahhoz

ieazodva
Tisztes u. - Töľökbecse u. szakasz közvilágítás
fejlesaése 6.621 április június szeptember

járdák felujítása szegéllyel együtt t2.670 junius júliusmájus

Trefoľt u. épĺilet felujítása t46.0t2 folyamatos

!:
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Táľsasházakba kamerák felszerelése 7.450 május 31' június 15.

Köte|ezó feladatok 11602
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel
eeYütt 100.000 folvamatos

karb antartás+rendkívĺili kaľb antartás+biztosítói
káľtérítésből kaľbantaľtás

202.4r0 folyamatos

kéménykarbantaľtás+kiváltás 20.000 folyamatos

egyéb ĺlzemeltetési költség 30.000 folyamatos

lakóházak éleweszély elhárítása, gázhá|ózat csere 30.000 folvamatos
lakóházak könril órák, mérőhelyek
szabvánvosítása 15.000 folyamatos

lakóházak, központi fi ĺtés es épilletekb e
hőmennyisée mérők beszerelése

2.500 folyamatos

onként vállalt fe|adatok 11602

kaputelefon kiépítése 6.000 folvamatos

LÉLEK közösségi szállás kialakítása 14.002 junius I jrilius lszeptember
LELEK pľogramba kijelölt lakások felújĺtása,
komfortosítása (ebből pä|yázati forľás l l.000e Ft)

21.000 JSZSZGYK igénye szeľint

LELEK progľam 5 db. lakás felújítása 3320 április I május Iaugusztus

Kĺízis lakások lakhatóvá tétele. komfortosítása r5.000 folvamatos

Epületek vagyonvéde lm ét szo|gá|ó kameľák
felszeľelése és miĺköđtetése 15.000 folvamatos

épül etek közös sé gi elektľomos há|ózatÁnak
áta|akitősa

20.000 folyamatos

Trianoni emlékmű r0.000 folyamatos

épületbontás Korányi 16' kiĺtrĺtéssel egyiitt 106.813 kiilľítést követően

Korányi S'u l4.épületbontás, telekegyesítés 5.t67 februáĺ ápľilis július

Bródy S'u. l 9'házi gyerm.orv.lakás felújítás 7.t37 május május junius

szabványos új mérőhelyek kialakÍtása 3.200 folvamatos

T avaszmezó u' 6. kiköltöztetés 40.000 ápľilis július augusztus

Szigony u' 35. kiköltöztetés 33.285 május május auguszÍus

Szigony u. 35. épĺiletbontás 21.000 július auguszÍus október

Ülloĺ ĺt 58. épület kiilľítése 140.000 Ez nem tudom mi, de nem hiszem, hogy ilyen feladat van

tetó, tíszfa|, ft idém, ffiggő fo lyo só, e gyéb felúj ítások 0

- Lujzau. 15. 2.800 december
hatósági

engedély köteles

- Nap u. 21. 20.869 decembeľ
hatósági

engedély köteles

- Kisstáció u.l l 14188 decembeľ tervezést igényel

. Nagyfuvaľos u. 26. 40672 szeptembeľ

- Baross u. I l1 t4402 Csak a három tulajdonos egyeztetését követően

"{ĺ,
t7



- Dugonics u.1l 34.937 július augusztus október

talaj vizesedés megszÍintetése 0

- Futó u. 17. 6.26',1 május augusztus december

- Nap u. 21. 4.934 május augusztus december

- Lovassy L. u. 6. 4.934 JUILUS
szeptembe

ľ december

- Kisfaludy u. 5. 5.601 junius szeptembe
ľ decembeľ

- Beľzsenvi u. 5' 5.60r május
szeptembe

r december

lakóépület érintésvédelmi vizsgálat és felújÍtás 29.337 folvamatos

lakó épület kazÁnház fe luj ítás 20.003 folyamatos

|akóházaktetőszerkezeteinekrészlegesfelújítása 40.000

20 5. évľő| áthúzódó feladatok

Budapest VIII. kerĺilet, Magdolna utca 43. szám
alatti Népkonyha helyiségének bővítésére

januáľ februáľ máľcius

Budapest VIII. kerĺileti ingatlanok vonatkozásában
kazán jav itási munkálatok elvé gzésére

január februáľ marclus

Budapest VIII. keľĺileti ingatlanok vonatkozásában
digitális kaputelefon rendszer kiépítése

január február március

Budapest VIII. kerĺilet Futó u. 27. hom|ok'zat.
felújítás 20r5 március junius

Budapest VIII. kerĺllet Futó u. 27. gázhálózat
kiépítés március május július időjárás

frlggvényében

Budapest VIII. kerĺilet Gutenberg tér - Röl.ĺk Sz.
orvosi rendelők kialakítása

időjáľás
ftiggvényében

BudapestVIII. kerillet, Delej u.-Golgota t. sarka
útfelÚítás

időjárás
fiiggvényében

A Miĺszaki Divízió irányítási feladatkörben aza|ábbi feladatokat hajtja végre:
o Az önkormányzati fulajdonú éptlletek és társasházakban lévő önkormányzati tulajdonban lévő albetétek

kezelése. Tevékenységét azIngat|anszolgä|tatÁsi hodával összhangban végzi.
o Keri'ileti, önkormányzati fenntatású onkormányzati tu|ajdonú intézrnények bölcsődék, óvodák, általános

iskolák, szociális intézĺnények - idősklubok, idősotthonok, ENo, JSzSzGyk egyéb intézrnényeinek, háziorvosi
rendelők kezelése.

o tnálló pľojektek teľvezése, bonyolítása.
o Műszaki ellenőri tevékenység'
o Kapcsolattartás a feladatellátásban érintet divíziókkal, irodálĺkal.
o Építéshatósági eljáľások teľvezése, tu|ajdonosi döntések előkészítése, végrehajtása, végrehajtatása.
. Eljárás az ÉľnR és elektronikus épĺtésnapló rendszeľben.
o Bizottsági és testilleti határozatok előkészítése - előterjesaés készítése, azok végrehajt,ása, szerzódésteľvezetek

készítése.
A fe|adate||átźsa kapcsolód lk az Intézményműködtetés feladatellátásához.
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A Miĺszaki és Intézrrrényi Iroda önálló tevékenységi körébętartozik a lakóépületeken az épületszerkezetek statikai jellegĺĺ
problémáinak kivizsgálása, elhárítása, életveszélyes állapot megszĺintetése, lakóépületek és Táľsaságunk telephelyének
gépészeti karbantartásával _ kazánházakkal, fiĺtési hálózatokkal, felvonókkal, kaputelefon há|ózatok'ka| - kapcsolatos
ügyek intézése, árajánlatok bekérése utÁrlaszerzłĺdések előkészítése, kötése, a munka teljes műszaki ellenőľzése, végül
a számla teljesĺtése'

onálló projektek tervezése, bonyolítása, miĺszaki el|enőrzése.
Az ekégzendő feladatjellegétől fflggően költségvetések, szakvélemények készítése, készíttetése, hatósági engedélyek
beszerzése. Előkészĺti aközbeszerzéshez szükséges dokumentációt, a vállalkozÁsi szerződés és megbízási szerződés
tervezetet.
Végrehajtj a a bozott bizottsági vagy testiileti hatÁr ozatot.

Az önkoľmányzati tulajdonú lakóépĺtletek víz- és elektromos fogyasztásának ellenőriztetése havonta a főméľők
leolvastatásával. Az épĺtletek megszokottól eltérő tulfogyasztásának kivizsgá|tatása'

lngatlanszolgáltatási lroda:
Az ir o da fe lad atai ľészletesen az a|ábbiak:

. A közĺnűszolgáltatólłJ<a|egyeztet,aszám|aťtzptéshez szĺlkséges számla ellenőľzésekete|végzi'
- Biztosítja az ĺlĺes ingatlanokban a közmtĺ mérőórák szerelését, cseréjét'
. El|enőrzi az onkormányzat tulajdonában álló épületeket, eljáľ az önkényes Ęatlanfoglalókkal szemben,

biztosítja a me$ekintéseket.
- Nyilvántaĺtja az összes önkoľmányzati tulajdonú albetétet, épilletet és telket, és gondoskodik azok

állagmegóvásáľól, kezeléséľől és iizemeltetéséről.
- Ellátja az tnkormányzat tliajdonában lévő ház.akban, valamint a társasházakban levő önkormányzati

albetétekkel kapcsolatos felújítási karbantartási és gyorsszolgá|tatÁsi tevékenységet.
. A tulajdonos biztosítási paľtnere felé bejelenti a káreseményeket, teljeskörĺĺ adatszo|gá|tatástvégez.
. Rögzíti a sälkségessé vált munkálatokat, előkészíti az elvégzésilkhöz szükséges közbeszerzési eljárásokat.
. Vezeti a terĺiletéhez taľtozókarbantart'ási, felújítási, beľuházási feladatokhoz kapcsolódó költségvetési kereteket.
- Iránýtja, összehangolja és ellenőrzi a feladat-ellátásban közľeműködő alvállalkozók munkáját'
. oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyeľmekvédelĺni intéanrények gyorsszolgálati és kaľbantartási

tevékenységét.

Az Iľoda kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló épilletek, lakás és nem lakáscélú helyiségek, illetve a
Társasházakban lévő önkormányzati albetétek teljes körii kezelését tátja e|,160db l0O%tinkormányzati tulajdonú
épületet 818 db társasházi épĺiletet összesen 978 db épületben 4731 db lakáscélú és 1788 db nem lakás célú
helyiséget összesen 6519 db bérlemény valamint 57 db telket 9 db ĺizemépületet 8db háziorvosi rendelőt kezel.

A 20|6 évben is kiemelt hangsúly kap az önkormányzati lakóépületek energia fogyasztásának kéľdése' A
vízelfolyások csökkentése érdekében folyamatosanjelezhetik a bérlők (munkaszĺtneti napokon is) a csőtöréseket. A
jogtalan áramvéte|ęzések fokozott ellenőrzése és az épületek közösségi hőlózatÁnak äta|akitÁsa24Y.ra. jelentős
megtakarĺtás érhető eI. A gázszolgá|latás esetén épület úol központi flltést gázkazán szo|g6|ja ki rádió hullámos
költségelosĺót szereltetĺtnk. (Dankó u 16 és alózsef 47 ISTA MagyarországKft.vel szerződve.) Dankó u 40 Dankó
u 34 folyamatban.

ĺu'ł,/t1(

mÍlszak| feladatok e Ft-ban

KlADÁs kötelező fea. önként vál|a|t fea. osszesen

MÚKöDÉs|KnDÁsoK
Személyl ]uttotós 49 396,4 49
- a|ka|mazottak bére 33527.4
- aIkaImazottak juttatása 3 696,0 3
. megbízási díjak 1200,0 1

Munkgadót terhelő júrulékok és szociólis hozzójórulósi odó 10 979.0 70
Doloql kladósok 35 758.8
- adók, befizetések 348,0
- közüzem 2299,2 2
- szo|gá|tatások 26683.4 26
- beszerzések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anya8oŁ stb) 5 828,2 5
u Ű röoÉsl rno$oK összEsa N : u555,2 a
ronĺpuľzÁcÉ rcÉĺĺv 84 555.2 84
IrányÍtásI ktsg' Fe|osztása 4 350,5 4
kłizszolgáltatásI e||enérték tisszesen (nettó) 88 90s,7 88
közszo|gá|tatás| e||enéľték összesen (bruttó) ttz9to,2 ttz
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2015. Augusztus l.vel az LATEREX Zrt. és a Józsefoárosi onkormányzatközött létľejött szerzi5dés értelmében a
Házkezeló Iroda minden hónapban bejelenti az egyes épületek ttl|zottvizfogyasztźsának kivizsgá|ásátazLATEREx
Zrt-nek.

A fővíznérők rendszeres havi leolvasása lehetővé teszi a havi átlagfogyasztás folyamatos nyomon követését. Kiugró
eltérés esetén intézkedĺlnk az azonnali beavatkozásról. Vízelfolyásokból eredő hibák esetén, a vezetélaendszer
mtiszeres vizsgá|at'áva|. a talajban fiJtó viz,łezeÍék szemmel nem látható meghibásodása is elhárítható.

Munkánkat nagyméľtékben segĺti az Önkormányzat tlilajďonában lévő lakás és nem lakáscélú helyiségekkel
kapcsolatos adatok sámítógépes naprakész nyilvántaľtása, mely tarta|maz'za a bérlemény címét, helyrajzi számát,
alapteľiiletét, komfortfokozat'át,bér|ó (bérlőtáľs) nevét, jogviszony időtartamát, kijelölés jellegét. Lakás, illetve nem
lakás célú helyiségek tekintetében az adatok eltérésének elkeritlése céljából az adatbázisok ellenőrzését és az
esetlegesen sálkséges korrekciókat -a társirodákkal közösen. ľendszeresen e|végezzllk.

Az iľodán 2016-ban tervezetĹ feladatok további részletezése:

Közszolgálati lakások előkészítése műszaki felmérések megtekintések, szeľződések lakhatóvá tételi megállapodások
előkészítése, birtokba adások szakszeľii lakhatóvá tétel ellenőrzése. . .

Corvin Sétány program keretén belül épületek kiĺirítése:

A Corvin Sétány Projekt keretén belill a 6 db épületet kellett kitiľítenie az onkormányzatnak.

- Bókay János u 43. |00% önkormányzati épület
- Szigony u' 3l. l00% önkormányzati épület
- Szigony u'33. |00%o önkoľmányzati épület
- Tömő u'l8. l00% tinkormányzati épület
- Tömő u' 16. Társasház
- Tömő u. 28. Táľsasház

A Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő.testĺllete a |53/2o|4.(vIII.27,) számű határozatában elfogadta a
,,Megállapodás a Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő |ezárásáró|,, elnevezésii
megállapodást (a továbbiakban: Megźllapodós). A Mególlapodásbąn az onkoľmányzat vá||a|ta, hogy négy
önkormányzati tulajdonú éptilet önkormáĺyzati bérleményeiből a lakókat kiköltözteti, az épületet lebontja, és az ezt
követően kialakított építési telkek tulajdonjogát ingatlancsere útján átadja a Corvin Sétány Program megvalósításában
részťvevő Corvin Zrt. részére.
A fentiekben írt fulajdonosi döntés figyelembevételével Társaságunk Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési kodája
megkezdteatáľgyalásokatanégy éptiletben-aBókayJánosutca 43.,aSzigonyu.3l. és 33., illeweaTömőu. l8.
szám _ ta|ő|ható önkormányzati tulajdonú lakások hat.ározott idejű bér|eti szerzőđéssel rendelkező bérlőivel. A
határozat|aĺ idejiĺ szerződéssel ľendelkező bérlőkkel a Rév8 Zrt. fo|ytatott tárgyalásokat kihelyezésük tÄrgyában,

A Rév8 Zrt. á|ta| folytatott tárgyalások 2015. évben kezdődtek meg a határozat|an idejÍi bérleti szerződéssel
rendelkező béľlőkkel. Három épillet - a Bókay János utca 43 ', a Szigony u. 3 1. és a Tömő u. l8. szám . bérlőinek
esetében azonban, a bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő megsáintetése tÁrgyában folyatott tárgyalások
5 határozat|an idejiĺ lakásbérleti szerződéssel rendelkezóbér|ő esetében nem vezetett eredményre.
Tekintettel aľľa, hogy ebben az 5 esetben a felek között nem jön létľe közös megegyezés, az onkormányzat - a
bérbeadó által készĺtett előterjesztés alapján - tulajdonosi döntéssel a bérleti szerződéseket a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenÍtésĺllae vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi L)owIII. töľvény 26. $-ban
foglaltak a|apján felmondta, megfelelő és beköltöżrető cserelakás biztosításával.

osszesen 82 db önkormányzatifulajdonú lakás vo|t érintve, melyből47 đb ĺiľes és 35 db pedig lakott bérlemény volt.
A 35 db lakott bérleményből, 5 bérlő esetében a tárgyalások nem vezettek eredményľe, meľt sem pénzbeli téľítést,
sem másik, beköltöżletó állapotu cserelakást nem fogadtak el. l l db lakás a bérlővel történő pénzbeli megállapodás
a|apján,mig|6 db lakás a felújított cseľelakás biztosĺtásával keriilt biľtokbavételľe. 1 bérlő elhuný, míg 2 bérleméný
-korábban sziiletettjogerős bíĺőságivégzés alapján_végľehajtó általi kaľhatalmas kilakoltatás útján vettiinkbirtokba.

MNP III projekt végrehajtása bérlők visszaköltöztetése a felújÍtott épületbe (Nagyfuvaros utca 26)
Garanciális bejárások, felmérése dokumentálása jelzése Műszaki Iroda felé i||ewe az MNP III Társadalmi
akciócsoport felé folyamatos kapcsolattart'ás e||enőrzése épĺiletek utógondozása kezelése.
Epületek karbantaľtása és ĺizemeltetése:

J-{
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A lakossági bejelentések alapján és a bérlemény ellenőrzése i||etve azéptllet szemlék alapján folyamatosa rögzítjtik
és megrendeljitk az épületekben keletkezett hibákat A feladat ellátás Gyorsszo|gá|atiazonnali beavatkozást igénylő
felađatok (életveszély elhárĺtás, csőrepedés ,dugulás, épĺilet elekhomos hálózatán keletkezett hibák, több lakás sötét,

vezetékégés azoma|i nyitás - z6rás). A karbantartási és ĺtzemeltetési feladatok az épület folyamatos üzemeltetése

szempontjából nélkĺtlözlretetlen de szervezľrető egyéb szakipaľi munkák továbbá azok a nagyobb volumenű javítási

feladatok ami meghaladja a gyorsszolgálati feladatellátást.

LÉLEK progľam: Lélek program keretén belül terveztlnk 7db lakás felújítását és a LÉtBr programba való

bekapcsolását.
Teľvezzük 2016. évben
miatt.

lakások felújítását kľízislakások és azonnal beköltöżrető lakások készenlétben tartása

Üres bérlemények, illetve 100%-ban önkormőnyzatí épületek esetében a kÖzÜzemi szám|ák felülvizsgálatą
kollaudálása, majd a Háze|számo|ási Iroda felé történő továbbítása.
Rendkíviili bérleményellenőrzések alkalmával, i||etve az E|rntĺ éľtesítése alapján, ellenőrzi az esetleges

áramlopásokat, intézkôdik a haladéktalan megszĺtntetésre. Áľamlopások esetén intézkedik annak megtérítéséről.
(kötbéľtárgyaláson való ľészvétel thgyvezetói meghatalmazás alapján).

Az Irodához érkezeĺt milszaki hibabejelentések fogadása majd helyszíni szemlét követően, ha szĺikséges a
hibaelháľĺtás azonnali megľendelése a Laterex Zrt,. fę|é.

A Józsefoárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épületek, illetve albetétek esetében a hibaelháľítás és karbantaľtásra

vonatkozóan a jelenleg éľvényben |évó, a Budapest Józsefuárosi Ónkormányzat és a Laterex Zrt között létrejött

vállalkozási szerződés az irányadó,
A Lateľex zrt á|tA| benyújtott számlák és a megrendelés szeľinti munka teljes köľiĺ ellenőrzése. A szám|ákat a

VIKING Terc Bronz program adataival összevetjĺlk és egyezőség esetén kollaudáljuk. A munkálatok mĺlszaki

ellenőrzése folyamatos' Számlárk és ahozzákapcsolódó mellékletek továbbítása Gazdasági Iroda felé.

Külön munkfua elkĺilönített összeg teľhére megrendelhető munkák páiryázaÍ:a töľténő kiíľása, nyeľtes kivitelezővel
töľténő szerzódés megkötése, a munkálatok folyamatos műszaki ellenőrzése.

Az lroda tigłfelszotgólat biztosítasqval fogadja évente minteg! 5600 lakas és helyiség vąlamint telek bérlő szóbeli,

írĺźsbeli panaszbejelentéseit, sziilĺség szerinti azonnąli, illetve egłeztetett időpontban a panaszt kivizsgálja'
Az iroda dolgozói egész evben afolyamatos kapcsolattartds érdekében 0-24 óľds telefon iigleletet tartąnąk, indokolt

estben a helyszínen intézkednek' Eves szinten a helyszíni intézkedések száma 45-50 között mozog.

Felqdatai közé tartozik sziilrség szerint a Polgármesteri Hivatal fogadóórőin való résnétel,

A Józsefuáľosi tnkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, helyiségek iŁemszeľiĺ állapotának
fenntaĺtása, üzemeltetése. Épuletek szerkezeteinek, gépészeti berendezéseinek folyamatos kaľbantartása annak

éľdekében, hogy a lakás és helyiségbéľlők részére a szerződés szerntihasmálati feltételek teljesüljenek
Minden olyan feltétel biztosĺtása, amely a közmiivek részére sztikséges a lakossági szolgáltatásokhoz. /ELMU,
Csatornázási Miĺvek, rŐrÉrÜsz, Gázmiivek, Díjbeszedő Holding Zrt.,Fővárosi Közterĺllet fewúaftő Zrt,ĺ
Ezen belül is kiemelten a közĺlzemi szolgáltatók bejutásának biztosítása a méľők rendszeres illetve rendkívüli
leolvasása, cseréje vagy ellenőrzése célj ából.
A Díjbeszeda żrt. ěš más köz{tzemi szolgáltatók számláinak ellenőrzése, bonyolítása /ELMÜ, poľÁv nľ.
Gázművek, stb') szolgáltatási szerződések lebonyolítása.

Épületek, ingatlanok átvétele, átadása (az Önkoľmányzat, illetve a RÉv 8 zrt,, megke.resése alapján)' Lakások
kíurítése, egýeu epul"t-felujítások koordinálása. Corvin-Szigony projekt terĺlletén lévő tnkoľmányzati tulajdonú
épületek műszaki bejáľása, az épĺtkezések során esetlegesen keletkező sérĺtlések feltárása, kártalanítási igény és a

helyľeállítás során kapcsolattartás a kivitelezőkkel. Miiszaki bejáľások, az MNP II programmal és a tömb

rehabilitációval kapcsolatos feladatok ellátása (birtokba vétel és adás a bérlők átmeneti elhelyezése soľán, épĺiletek
átadősa - áwéteie, közüzemi szeľződések megkötése). Épiletek előzetes és utólagos miĺszaki szemle
jegyzőkönyveinek elkészítése és eljárás a beľuházó illeWe a kivitelező felé.
Új epuletek esetében a bérlők beköltöztetése, gaľanciális időn belĺil a bejárásokon részvétel, garanciális javítások

ellenőrzése mind mennyiségi mind minőségi szinten.
Gépkocsi parkoló helyek biľtokba adása-vétele, ellenőrzése karbantaľtása és intézkedés ajogtalan parkolók ellen'

A Józsefuárosi Önkoľmányzat á|ta| megbízott covERITAS Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. képviselójéve|, a
folyamatos kapcsolattaľtás, a GeneralĹPľovidencia Biztosító zrt, á|t^| a ,,Házórzó Többlakásos Lakóépületek
Biztosításának Feltételeire megkötött, tiiz, elemi károt üvegtörés, felelősségbiaosítás vonatkozásában. Fentiek
alapján tíLz, illetve egyéb káresetnél jegyzőkönyv készítése, kockázate|emz(5 tÁjékoztat'ása, folyamatos

kapcsolattaľtás'
A Józsefufuosi Felnőtt és Gyermek Házioľvosi Rendelőke vonatkozóan a vagyonkezelési tevékenység
gyorsszolgálati, karbantaľtási, felujítási feladatai aza|ábbi intéznényekben:

/í
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Kizáró|ag önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendeltetésiĺ ingatlanok:
- VIIII. keľĺilet Alxórau22-28
- Vu. keľtilet Hungária krt. 18.
- VIII. keľület József krt. 36.
- VIII. kerület Magdolna utca 33.
- Vm. kerillet oľczy út 3l.
. vn. kerület Szigonyu.2/a.
- Vm. kerület Szigony u.Zlb.,

Vegyes tulajdonú háziorvosi rendeltetésÍĺ ingatlanok:
- vm. keľĺilet Baross u. 21.
- VIII. kerĺilet Mikszáth Ká|mántér 4.

Az Iľodán egy fő műszaki ugyintéző kolléga koordinálja a szĺikséges hibaelháľítási munkákat.

Vá rosĺlzem e|tetési Igazgatóság

A Várostizemeltetési igazgató :

Személyes felelősséggel taÍtozik az á|taĺa vezetett szervezeti egység tevékenységéért, azok töľvényes és
szakszeriĺ mĺĺködésééľt. Az alárendelt dolgozók munkahelyi vezetóje.

- kányítja aza|árendeltségébe tartoző dolgozókat, ellenőrzi tevékenységüket.
- Teljesíti ajogszabályokban, előĺľt kötelezettségeit, ennek érdekében gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a

vezetói, irányítói jogköľöket. E jogköľöket úgy kell gyakoľolni, hogy a vezetó á|tal adott utasítások, azok
címzettjei, a végrehajtás hatáľidői és felelősei egyéľtelmiĺen megállapíthatók legyenek.

- Gondoskodik a vonatkozó vezetł5i rendelkezések maradéktalan érvényesü|éséről, a szaktertiletĺiket érintő
feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről'

- Az lgazgatóság szervezetén belül teľvezi, szsrvezi és koordinálja az ntéanlény működésével, a vezetők
döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, e||átja mindazoknak a funkcionális teendőknek az
kányfitÁsát, amelyek nem taľtoznak egyik iľoda tevékenységi körébe sem.

- Szervezi az adawédelmi feladatok teljesítését, felĺtgyeli, e|lenőľzi e követelmények betartását.. Kivizsgálja és megválaszolja az ntéanén5rt érintő panaszbeadványokat, közérdekiĺ bejelentéseket, megteszi,
illetve kezdem ény ezi a szĺikséges intézkedéseket'

- Felelós az á|ta|a közvetlenül vezeteĺt dolgozók erkölcsĹfegyelmi helyzetéért, a munkahelyi fegyelméért. A
fegyelmi, személyzeti, jutalmazási, munkaügyi ĺigyekben javaslattételi jogot gyakorol, véleményét, javaslatait a
döntésre jogosult vezetőhtiz terjeszti.

- Megköveteli a kötelező időszakos egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a kötelező
védőoltásokon való ľészvételt. Figyelemmel kísérteti és elemezteti a dolgozók egészségi, fizikai állapotát.. Megteszi a sziikséges intézkedéseket a rendelkezésre álló keretek között a míĺködési feltételek biztositÄsa, az
eszközök ésszerÍĺ, takarékos hasmő|ata, a dolgozók szociális e||át'ása, a tulajdon védelme érdekében.

- Megteszi a sziikséges intézkedéseket ahozzá,beérkezett panaszot továbbá a közérdek{i bejelentések ügyében.
hĺ\\, I
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önkoÍmánpatl házkeze|és, fenntartás e Ft.ban
KnDÁs kötelező fea. önként válla|t fea. osszesen
r'ĺÚxöoÉsl KnDÁsoK
saemélyl Juttdtús afiL4 u 161.4
- aIkalmazottak bére 53 411.8 53 411,8
- aIkaImazottak juttatása 10 850,6 10 850.6
. meebízási díjak 1 200.0 7 200.0

Munkdddót terhelő jórulékok és szociális hozzójórulősi adó 18 699.0 18 699,0
Dologl kladósok 40 182,3 40182,3
- adók, befizetések 894,9 894,9
. közüzem 4708.6 4 708,6
. szo|gáltatások 26812.9 26 812.9
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anvagok, stb) 7 765,9 7 765.9
m Ű röoÉsl n eoÁsor összr słĺł ,2443,7 124 343,7
KoMPENzÁcÉ IGÉNY t,24343.? t,2434?,7
|ľányÍtás| ktsg. Fe|osztása ttt87,o 11 187.0
kfizszolgá|tatásl e||enérték összesen (nettó) 135 530,7 13s s30.7
közszolgáltatásl el|enérték iisszesen (bruttó) t72t24,0 172124,0
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Azoperativ vezető:
- Irányítja az igezgatósági refeľens, kézbesítő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a

vonatkozó nyilvántartás ok szab ä|y szeľű vezetéséľől'
- Felügyeli a kerilletőľi iľoda tevékenységét, helyettesíti az lroda vezetőjét taľtós távollét vagy akadá|yonatás

esetén.
. Azigazgatóságireferens közremiĺködésével gondoskodik azlgąz$atóság e-mail cÍméľe elektronikus úton, illetve

postai úton érkezi5 levelek, bejelentések érkeztetésére , az ezze| kapcsolatos szĺlkséges intézkedések megtételéľe,
az elektronikus és postai kĺildemények továbbításfua'

- Gondoskodk azIgazgatóság telephelyein a belépési rend kialakításáľól, m{ĺszaki feltételek esetén a belépési
kódok, riasztási kódok nyilvántaľtásáról, aktualizálásáľól.

- Gondoskodik az anyagbeszerzśssel kapcsolatos feladatok szewezéséró|' ellátásáľól. Szervezi és lrfunyitja az
any agb eszer ző, közteľiileti kontro llin g munkáj át.

- kányítja, szewezi és koordinálja a ktllön döntések alapján ellátandó feladatokat.
- Gondoskodik az Igazgatőság feladatellátás, ügyviteli rendszeľének hatékony mtĺködéséről és ellenőrzéséről.
- A szakmai szempontok kivételével felügyeli azIgez$atóság minden dolgozója tekintetében a munkavégzéssel,

túlmunkával, adatkezeléssel, ügykezeléssel, egyéb adminisztrációval kapcsolatos szabályok éľvényesillését'
- Különbözó módszerelĺkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetói beosztása a|á tartoző dolgozók

munkavégzését, a munkavégzéssel összefflggő szabályok érvényesülését.

Közterilleti-miĺszaki referens :

- Ellátja a VIG köáeruleti vagyonvédelemmel, állagmegóvással összefflggő műszaki szakmai feladatait.
- A Városĺizemeltetési Igazgatóság tevékenységéhez köthető úthibákból adódó kfuesemények (kátyú károk)'

valamint a közterĺlleten lévó fákkal összeftiggő káresemények ügyintézését,továbbá a kánendezéshez sztikséges
bizottsági előterjesaések előkészítését'

- Ellátja a többségében közterületi problémákat érintő témakörökben a jaľokelo.hu internetes felületen megielenő
és a Józsefuáľos tnkormányzatot érntó' de többségében a jelen gazdálkodó szeryezet, valamint esetenként a
helyi polgáľmesteľi hivatal |IgyosztÁ|yai intézkedését igénylő lakossági bejelentések, panaszok ĹLgýntézését, a
szükséges intézkedések alapján töľténő visszajelzésekjelzett honlapon történő megjelenítését'

- A JGK más szeľvezeti egységeivel szoros kapcsolat kialakításą szilkség szerint tevékenységĺlkhöz koordinációs,
logisztikai támogatás biaosítása.

- Gondoskodik a heti, havi rendszerességgel teljesítendő pénfigyi, személyügyi teljesítést igénylő jelentéseket,
nyilvántartások elkészíttetéséről.

- E||őtja azftásban,szóban meghatározott kĺilön feladatokat.
- Feladatait ľészletesen a munkaszerződésével összhangban megállapított munkaköri leírás tartalmazza. A

munkájáľól és a feladatok teljesĺtéséľől a váľosĺlzeme|tetésiigazgatónak kérésére írásban köteles beszámolni'
Kerĺiletőri iroda:
Az onkoľmányzat tulajdonában lévő köŹeruletek miĺtáľgyai, parkok és terek felszerelései, növényzet, az önkormányzati
vagyonńszétképezőegyébdolgokłlrzśse,á||agánakmegóvása.
Az iroda biztosítja Józsefuáros közigazBatÁsi határain belttl az előre meghatáľozott és kijelölt terek, parkok
vagyonvédelmi szempontu łĺrzését, állagmegóvásőt. Ezen teľilletek nyitvatartási ideje alatt felügyeli a teľelffe, paľkolaa
látogatókat, az oĺt elhelyezett utcabútorok, zöldfelĺiletek és játszóeszközök rendeltetésszeni hasmá|atát' Nem
rendeltetésszeríhasmá|at' illewe jogellenes magatartás észlelésekor megteszi a szükséges - akár hatósági intézkedéssel
jáľó. intézkedéseket.
Azlrodavezetőközvetlenvezetésea|átartozk:

- térgondnokok:
- keľĺiletőrök

Köztertlleti-köztisztasáei iroda:
Az iroda e|látja a Városĺtzemeltetési Igazgatóság részéľe meghatározott köztertllet, köztisztasági fe|adatait. Ezen
feladatellátás során elsősorban a keľĺtleti önkormányzat tulajdonában éslvagy kezelésében Iévő ktiaerĺiletelae kihe|yezett
szemetes-és kutyapiszok gyujtő edények rendszeres tirítését végzi. Bzzel páľhuzamosan intézkedik a közteľĺlleteken
illegálisan kihelyezett hulladékok begyiĺjtéséről és átmeneti tárolásra kijelölt telephelyľe töľténő szállításáról' Koordinálja
a közteriiletelaől begyiijtött hulladékok FY\F Zrt, által történő elszállítását.
Fentieken tul biaosítja a közteruletelĺre illegáIisan kihelyezett veszélyes hulladékok elszállítását és az esetlegesen
szĺikséges takaľítási, fertőtlenítési munkálatokat.
Együttmĺiködik a közteľület.felügyelettel a köztertlletelľe illegálisan kihelyezett hulladék lerakóinak azonosítása
érdekében'
Azlrodavezetőközvetlenvezetésea]látartozik:

. telephelyvezető;

. csoportvezetők;
- gépkocsivezető.takaľĺtó;
- takarítók.
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Karbantaltói iľoda:
Az iroda e||átjaa Városĺizemeltetési lgazgatóságrészére meghatározott közteľĺileti vagyonvédelemmel, állagmegóvással
összefiiggő miiszaki szakmai feladatait. Ezen feladatellátás során heti rendszerességgel ellenőľzik a kerĺlletben található
játszóteľek és játszóeszközök balesetmentes, rendeltetésszeríi használatához sziilséges műszaki állapotokat, mely
ellenőrzések során feltárt hibák alapján a sálkségesjavításokat, felújĺtásokat vagy az esetleges cseréket elvégzik.
Tevékenységiik során, a köĺeriileteken kihelyezett utcabútorok (pl: kerítések, padok, asztalok stb.) rendszeres
ellenőrzését, illetve a szükséges javítási munkálatokat elvégzik.
A leírtakon tul a ktizteruleteken kihelyezett ivóvíz vételi és locsolási lehetőségeket biztosító kutak mÍĺszaki állapotát
felügyelik és a szĺikséges javítási vagy pótlási munkálatokat elvégzik.
A keľĺlleti tulajdonú és kezelésii szilárd burkolattal ellátott közutak ( járdák és úttestek) felületi állapotát folyamatosan
ellenőrzik és bejelentés vagy sajőt tapaszta|ás a|apján a sztlkséges javítási munkálatokat ( kátyűzäs, beszakadás,
szegé|yjavfitás, járólapok ésjárókövek hibájából adódó stb. ) elvégzik. lntézkednek a Fővárosi önkormányzat vagy annak
kĺilönböző szo|gá|tatói (ELMÚ, FcsM Rt' Fővárosi Vízĺtiivek, BDK, BKK stb.) kezelésében lévő terĺiletek vagy
mĺĺtárgyak meghibásodásainak javíttatása éľdekében.
Azlrodavezetőközvetlenvezetésea|átartozlk:

. karbantaľtóireferens;
- karbantartók;
- karbantartó-segédek.

Kertészeti iroda:
Az lĺoda e||átja az önkormányzat tulajđonában éslvagy kezelésében lévő közteľilletek kertészeti, fa. és parkfenntartási
feladatait, különös tekintettel a köľnyezetvédelmi szempontolaa, valamint aľľa, hogy a Józsefuáľosban lévő zöldfelületek
lehetőség szerint növekedjenek, ezze| az egészségesebb köľnyezetet biztosítva. Feladatellátásuk soľán kiemelt
figyelemmel hajtják végľe a keriileti önkormányzat tulajdonában lévő parkok' teľek és út menti zöld felületek, valamint
fák-és fasorok és cserjék kezeléséböl és fenntaľtásából adódó munkálatokat. Ennek soráĺl biaosítják a fiĺnyíĺást, a
locsolást, a lombgyíĺjtést, a tavaszi és öszi időszak keľtészeti tevékenységeit, a viľágĺiltetést, a gyomirtást, metszést,
ga||yazást és ifiítást.
Folyamatosan ellenőrzik továbbá a kerĺtletben található fák-és fasoľokban található fásszáni növények egészségi állapotát
és szĺlkség esetén kezdeményezkkivágásukat, valamint hiányuk esetén pótlásukat.
Azlrodavezetőközvetlenvezetésealátartozlk:

- keľtész;
- gépkocsivezető-parkfenntartó;
- parkfenntaľtó;
- parkfenntartó-segéd.

Közfo glalkoztatási iroda:
Az koda e||átja a vonatkozó jogszabályok alapján munkavégzésre az VIG-hez tányttott közfoglalkoaatottak (közcélú
és/vagy közhasznú foglalkoztatottak) fogadását, foglalkoztatását, munkaszervezését, lrányltÁsát, ellenőrzését a
kapcsolódó adminiszľatív (személyitgyi, bérszámfejtési előkészítő) felađatokat. A munkavégzéshez a szĺlkséges
munkaruháą munkavédelmi, és egyéb eszközöket az igazgatőn keresztĺtl a gazdasági đivíziótól igényli. Az iroda
koordinálja a közfoglalkoztatottak napi szintii munkavégzését, azetlhezszükséges munkaeszközökkel töľténő ellátásukat,
valamint a munkavégzésre irányuló ellenőľzéseket is. Kiemelten biztosítja továbbá a munkavégzés során a kiilönböző
jogszabályokban meghatározott munkakörĺllmények (munkaközi szĺlnet, hőségriadó esetén további pihenőidő stb.)
betartását,
Az lrodav ezető közvetlen vezetése a|á tntozlk:

- közfoglalkoztatásikoordinátorok
- közfoglalkoztatásiasszisztens;
- közfoelalkoztatottak.
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A Vá ľosĺizemeltetési igazgatőság kon kľét egyedi feladatai:

Feladatok megnevezése

2015. évľől áthúzódó
Önként válla|t feladatok e Ft.ban

Baľoss utca l 33-135 szÁmú házakmögötti
teľület felújítása 2015.12. 2015.12. 2016.04.30.

Népszínház és Százados utcákban
vb áglartó oszlopok telepítése

2015.12. 2016.04.rs.

kerĺtleti közterĺtleteken fák.és fasorokban
lévő fásszáni növények felmérése

2015.12. 2016.0s.1s.

park.és fasorfenntaľtási munkálatokra
keretszerzódés

2016. évre vonatkozó és a 2016. évĺ költségvetésben elfogadott beruházások e Ft.ban:

|.) 2 darab platós szemétszállÍtó jármű beszerzése köŹeruleti takarítÄshoznettó 7.600,-

2.) | darab anyagbeszeruő jármii nettó: l.000,.

3') 2 darabkézimozgatású nagynyomású járdatakaritó-gép beszerzése nettó:842,5-

4.) t daľab lombszívó.aprítógép beszerzése nettó 1.200,-

5') iinjáľó takaľítógép beszerzése nettó: 13'000,-

6') kaľbantartási és keľtészeti eszközök beszerzése nettó:3.|49,6.

xlłoÁs KöTEtEzŐ FEA. öľrÉľrvÁll.elr reł. MIND OSSZESEN

MÚKöDÉs|KnDÁsoK
Személyl luttotós 176029.6 146 169.8 322
- aĺka|mazottak bére 99 868,4 72694,4 t72
. alkaImazottak juttatása 222LL.5 Ĺ873Ĺ'4 40942.9
- mecbízási díiak t4820.2 2L593.7
Munkaadót terhelő jórulékok és szociólis hozzójúrulósi adó 39 Lfg,s 33 150,3 t2
Doloąl klodósok 278657.1 40 368.4 319
- adók, befizetések 3 082,3 2 038,3 51
- közüzem 31 814.5 4 500.0 36 314.s
- szoIcá|tatások 183 871.9 2?765.5 206637
. beszenések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, stb) s9 888,4 JL064,6 70

ľvl ÚxöoÉsl KnDÁsoK összEsEN: ąs4686,7 186 538,2 il1
KoMPENzÁc|T tGÉNY 454686,7 186 538,2 ut
|ľányÍtásl ktsg. Felosztása 42262,0 19 888,0 621
KoMPENzÁctÓ/xörĺsÉcrÉnrÉs ÖsszEsEN 496948.7 223942,2 703
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Úi Telekĺ téri Piac és Teľmetői Piac

Az Uj Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőie:
- Gondosko dlkazÚj Teleki téri Piac és Termelői Piac jogszerü és szakszeriĺ m{ĺködéséhez szĺikséges feltételehől.
- Szer,lezi és irányítja a piac mĺĺködésével kapcsolatos szalonai feladatellátását.
- Kĺilönösen felügyeli a piac terĺiletén a közegészségĺigyi, munkavédelmi, tiĺzvédelmi és egyéb óvó-védő

szabályok éľvényesĺtlését.
- Gondoskodik a piac mÍiködéséhez szĺlkséges adminisztratív, pénzitgyi feladatok teljesÍtéséről, figyelemmel

kíséri a szerződések érvényességének alakulását.Ezze| kapcsolatos elszámolási és beszámolási kötelezettségét
telj esíti az Iga z Eatóság elnökének és az onkorm ány zat fe|é.

- Gondoskodik a beosztott munkatársak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység szabá|yszerílségéről.
- Ellenőrzi a vezetői beosztása a|átartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összeffiggö szabá|yok

érvényesülését'
- Yégzi az őstermelők, kistermelők számára|étrehozott termelői piac(ok) működtetésével kapcsolatos feladatokat.
- Kapcsolattartásaszakhatóságokkal

A piacvezeÍiĺt feladatainak ellátásában a piacvezető-helyettes segíti'

tiľes ĺizlethe|yiségek bérbeadása
Az Uj Teleki téri piacon 43 db kiadható iizlet található, amelybő| jelenleg 40 db bérleti szerződés alapján bérbeadásra
kerĺilt.
Jelenleg a C jelii-, K3 jeliĺ és J3 jeltĺ bérlemények nem kerĺiltek újbóli értékesítésľe, mert a korábbi szolgáltatókkal peres
vagy peren kíl4tli megállapodásokra törekszik a tulajdonos önkoľmányzatjogi képviselete'
Az ĺiľes üzletekre vonatkozóan a cé| az, hogy a 2016-os esztendőben mindegyik ĺizlet béľleti szerződéses jogviszony
alapj án bérbeadásra kerĺiljön.

órĺásplakát értékesítés
20|5 ' év végén összesen 8 db Europlakát mérehĺ ľeklámhordo zó eszköz keľillt installá ciőra az Ú3 ľeletĺ téri Piac Észak.
nyugati és Eszak-keleti homlokzatán.
A Józsefoáľosi onkormányzat Képviselő-testilletének 25712015. (xII.3) döntése alapjárr az tnkormányzattartós önként
vállalt feladatotváI|a|20|6. januáľ |. napjátő|azUj Teleki téľi Piac terultén reklám tevékenységre, a reklámberendezések
felületének hasznosítására, mely feladatot aJGKZrt. Közszolgáltatási Szerződés keretén belül látja el.
A reklámfelületek haszrosĺtása folyamatban van' a cé| az, hogy minél e|óbb az összes felület éľtékesítése megtöľténjen'

Szeľdahelyi utcai paľkoló
A Szerdahelyí utca |,I.|9. szám alatti ingatlan esetében további gépkocsĹbeállókra vonatkoző bér|eti szerződések
megkötése, a szabad kapacitás minél nagyobb kihaszrráltságárava|ó törekvés a cél.

Ú; ĺetekl tér| plac ĺizeme|tetése, ősterme|ő| |delg|enes piacok
üzemeltetése, műkiidtetése e Ft.ban

xlnoÁs
köte|ező fea.

önként vá||a|t fea.
cafeteřla összesen

MÚKöDÉs| KnDÁsoK 0.0
Személy| tuttatús 22 405,3 7 619.1 24 024,4
- aIkaImazottak bére 13 836.0 1260.0 15 096,0
. megbízási szeľződés keretében megbízási díjak 3 600,0 0,0 3 600.0
Munkoadót terhelő jórulékok és szociális hozzájórulósi adó 4 969,3 359.1 5 328.4
Doloal kladósok 927.0 27.0 948,0
- adók, befizetések 32L,O 27,0 348,0
. ósterme|ői piacok közüzemi díjai 0.0 0,0
. ósterme|ói piaccaI kapcsoIatos szoIeá|tatáso|ĺ karbantartások 200,0 ' 200.0
- telefon ktsg. 200,0 200.0
- beszerzések 200.0 200,0
MÚKöDÉs| KnDÁsoK ÖsszEsEN: 23326,3 1646,1 24972,4
xonnpeľzÁoó rcÉľv 23326.3 r646.7 24972.4
IránvÍtás| ktsg. felosztása 3729.0 62Ĺ,3 4 350,3
kiizszolgá|tatásl e||enérték łisszesen ( nettó} 27 0s5,3 2267,4 29322.7
közszo|gá|tatás| e||enérték összesen ( bľunó) 34 360,2 2479.6 3? 239.8
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Intézménvm{lködtetés

Intézm én}lmíikö dt et és i v ez et ő :
- Kialakítja a mĺisząki- és szolgóltatási teriilet intézményműkÖdtetésen belüli szervezetét,
. Gondoskodik az intézménymíiködtetés anyagi, szellemi erőforrdsainak hatékoĺly felhasmáldsóról,

glarapítdsáróI
- Irányítja a helyettes és a közvetlen irdnyítdsa alá tqrtozó dolgozók munkájót'
- Elrendeli a sziiltséges helyettesítéseket.
. Jogosult a napi munkajogi iigłekfeletti döntésre.
. Jogosult a gazdłźlkodőssól kapcsolatos üglek tekintetében a szerződések, megállapodások, teljesítésigazolósok

hąt dr ért ék ql qtti al óír ds ár a'
- Jogosult a kötelezettségválląlós, utalvónyozás, készpénz kifizetés határérték alątti ąlóírósóra,
- Jogosult az intézmények zökkenőmentes iłzemeltetéséhez, sürgősségi eseményekhez kapcsolódó jnítósok,

s zerző dés ek hatőr ért ék al atti megr endelés ére,

- Feladata és hątósköre a szabad kapącitdsokkihąszndlásáravonatkozó bérleti szeľződésekmegkötése'

IntézmérylmíÍkÖ dtetés i v ezető-hel]lettes :

- tsszehangolja a szakmai irórlyítása ąlő tartozó csoportok és beosztottak tevékenységét,
- Felelős a folyamatos, hatékony, glors és gazdaságos szolgőltatások végzésének feliigłeletéért, szervezi a

szolgdltatdsi és üzemeltetési feladatokat.
- Irónyítja a felüglelete ąló tartozó míiszaki (energetikai- és közmíiellótósi, műszaki hibąelhdrítdsi- és

kąrbqntartósi, intézménym,ĺikodtetést és épületszolgóltatási, felĺĘítási és fejlesztési) feladatok eildtąsót,
- Biztosítja az intézmények épiileteinek ijzemszeríĺ míÍködésénekfeltételeit, az épiiletek óllagnegóvósót,
. Ellenőrzi és optimalizdlja az intézményekfolyamatos kazműellátását'
- Működteti és ellenőrzi az Önólló intézmények épiiletenergetikai ľendszereit, érvényesíti a takarékossdg alapvető

szempontjait, optimalizálja az épiiletek energiafelhasznlźlásót, tíinédelmet, épuletfelĺłgleletet.
- Irdnyítja, fetiigłeli az intézménymíiködtetés feladatkörébe taľtozó műkÖdtetési, szolgáltatósi feladatok

szervezését, beszerzését. (takarítás, hulladékkezelés, órtąlmatlanítós, kertészeti munkák, téli idősząkbąn a
síkossđg mentesítést, biztonsőgi és portaszolgálat, karbantartás, szđllítás)

- Biztosítja az irĺźrlyítősa ald tąrtozó teriileten a gazdólkodás és műkaúetés szabólyszerűségét, a bizonylati- és

okmónyfegłelem bet artas dt'
- Javaslątot tesz az intézménymíikÓdtetés korszeľű működéséhez.
- Elkészíti az épiłletelre vonatkozó arcs felújítósi tervet.
. Felelős az intézménym,ĺÍki)dtetés telephelyein az épületek

berendezés ek iizemképes áll apot ának biztosítás áért'
- Megszervezi ahibąelhdrításigłorsszolgálatot'

állagdnak megóvásđért, az épiiletgépészeti

- Meghatdrozzct ctz intézményelcrtél helyben mąradó és központilag szervezhető felądatokat.
- Megszervezi aszakĺźgikąrbantartásifeladatokat.
. Megrendeli az intézménymíÍkćjdtetés tevékenységéhez sziłIĺséges anyagokat, eszkt)zÖket, beszállíttatja ezeket ą

raktórbą'
- Gondoskodik az kÖznevelési intézmények óltal megľendelt eszközÖkrlek afelhasznłźlős helyére vąló szállítósdról'
- Felméri ahibaelhdrítdssal és kqrbantartóssal összefi)ggő megtakarítdsi lehetőségeket.
- Ellenőrzi ą raktárkészleteket, fogłóeszkÖz nyilvántąrtósokąt, részt vesz a raktár leltározdsában.

Int ézménvmíikö dtetés i cs oporn ezető :

- Szervezi a csoporthoz rendelt intézményekfolyamatos, hatékony, głors és gazdasłźgos szolgóltatósokvégzésének

feliłgłeletét, szervezi a szolglźltatasi és iizemeltetési feladatokat.
- Feliigleli a feltłgłelete alá tartozó m,íiszaki (energetikai- és kazműellótósi, m,íiszaki hibaelhdrítdsi- és

karbantąrtasi, intézményműködtetési és épiiletszolgáltatási, felfiítősi és fejlesztési) feladatok ellđtósót'
- Gondoskodik ąz intézmények épiileteinek i)zemszerű működésénekfekételetről, az épületek óllagmegóvősról.
- Szervezi ą karbantąrtds ktłlönböző szintjeit,
- Jqvaslątot tesz a takarékossőg alapvető szempontjainak meghątĺirozásórą, az épiiletek energiafelhasznóldsónak

optimalizálásóra'
- hónyítja,felügleli az intézményfeladątkörébe tąrtozó működtetési, szolgźltatásifeladatokszeryezését, előkészíti

a szülts éges anyagb eszerzés ét.

- Elkészíti az épületelre vonatkozó eves felfiítási tervet.

- Megszervezi a szakági kąrbantartásifeladatokat az intézménymíiködtetés vezető-helyettes utąsításąi alapjőn.

- Gondoskodik az intézmények által megrendelt eszközöknek afelhaszruźlas helyére való szóllításáról.
- Felĺłgeli afeladatkörébe tartozó működtetési, szolgóltatasifeladatok szervezését, (takarítős, hulladékkezelés'

órtąlmątlanítás, kertészeti munkák, téli időszakban a síkossóg mentesítés, biztonsłźgi és portaszolgálat,

karbantartas).
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- Gondoskodik a telephelyein a takarítós, portaszolgźlat, műktjdésének megszervezéséľől, hiónyzds esetén
j av as l at ot t es z a s ziilĺs é ges át ir ány ít łźs o kho z.

- Elkészíti a munkaidő beosztás tervezetét.
- Ellenőrzi a telephelyein dolgozó technikai személyzet munkavégzését.
- Ellenőrzi aľaldárkészleteket,fogłóeszki)z nyilvántartósokat, résztvesz a leltĺźrozósĺźbąn.
- Gondoskodik ą technikai személyzet, védőruha és védőeszki)z pótlđsáról.

15 tagóvoda és 9 oküatási ntéanény (általános iskola) megosztva három intézĺnénymiĺködtetési csopoľtvezetilhözvaĺ
rendelve a fenti általános feladatkörök ellátásával. A tagóvodá{ĺban karbantartók, az iskolákban takaľítók poľtások,
karbantartók, kertész, valamint uszodamesteľek és uszodagépészek, mint technikai szemé|yzet, munkáinak, feladat
ellátásainak lráĺyfit'ásai, ellenőrzései, napi szintiĺ kapcsolattartás is a csoportvezetők feladata'

A ,,Belső szakirányu karbantartási csopoď' (7 fővel) az I. ntézménymÍĺködtetési csopoľtvezetőhöz van rendelve,
munkájuk, feladatellátásuk irányításával.

A ,,Közfoglalkoztatási pľogrambaď' azlntéanénymĺĺködtetéshez kiközvetített munkavállalók III. intéznényműködtetési
csopoľtvezetőhöz vannak rendelve, munkájuk, feladatellátásuk iľányításával.

A IV. intézménymiĺködtetési csopoľtvezető az I. II: és III. intéznénymiĺködtetési csoportvezető adminisztratív
munkájának segítése, szükség szerint helyettesítés mellett a feladatköľébe az alábbi feladatok taľtoanak:

Intézményi tisztítószer igény összeíľása, leadása, fogyóeszköz nyilvántartása.
Intézményi munkavállalók távolléti nyilvántaľtó tÁb|ázat karbantartása, minden hó 25-én

megkĺtldése a munka- és bérĺlgynek.
Táppénzes papírok iktatása, ügyintézése azIntézményműködtetés és a munkaĺigy között.
Azintézmények jelenléti íveinek havi elkészítése, intézményekbe kikĺlldése, begyűjtése.
Munkaidő beosztások havi elkészítése, javítása a csoportvezetők kéréséľe.
A személyzet havi útiköltség térítéseinek iktatása, temetési segélyek, fizetési előlegek

intézése, leadása munka. bérilgy felé.
F.lzetési jegyzékek, Cafatéľia átvétele, kiosĺása azinténnényekben dolgozóknak.
Beszerzéssel kapcsolatos iigyintézés, áru szá|lítás'
Megbeszélt, egy eztetett nyilvántartások elkészítése.
Közfoglalkoztatottak munkaĺigyi intézése, kapcsolattaľtás.
Szabadságok nyilvántaľtása a csoporwezetők utasítása szerint.
Munkatigyi - béľĺigyi adminisztratív feladatok elvégzése.
Megbízási szerződések, teljesítési igazolások elkészítése, ügyintézése.
Megbízási szerződések, teljesítési igazolások, túlmunka e|ľendelés elkészítése, ĺlgyintézése.
Uj munkatáľsak felvételi anyagának előkészítése, elkĺtldése munkaügyre.
Uj munkatársak felvételi anyagának, valamint a felmondó munkatfusak anyagának

előkészítése, elkĺtlđése munkaügyre.
Éves szabadságterv elkészítése, vá|tozások ľögzítése.

Kézbesítő csopoľthoz tartozó munkatársak az Intézrnénymúködtetéshez tartozó nevelési és oktatási intézrrrények posta
és levelezési anyagait kézbesítik aznté, rrények, az önkormányzat és a JGK Zrt.be|ső szervezeteiközött.

Az Intézményműködtetési terttlet az ővodák, iskolák épületĺizemeltetési feladatait |átja e|. A működtetés tekintetében a
ktiziizemi, kommunikációs, a karbantaľtási, és itzemeltetési kiadásait tarta|mazza atervezet. Az óvodák részére személyi
állományként karbantartó. kerti munkásokat, az iskolárk részére karbantartó, kertész, takaľító, poľtás, uszodagépész,
uszodamester munkásokat biztosít, valamint a központból kézbesítők és szakképesítéssel rendelkező karbantartók állnak
rendelkezésre az Ĺlzeme|tetési fe|adatok e||át'ására, illetve a belső adminisztrációs feladatokra m{iszaki iigyintézők és
csoportvezetők látják el fe|adatukat'
A működtetetés alá tartozó intézľrények szabad, kihasználatlan helyiségeinek bérbeadását, abbó|származó bevételének
beszedését a JGK zrt. IntéTnénymĺĺködtetés |átja e|, a béľbeadási szabá|yzat alapján, az onkormányzat rendeletének
figyelembe vételével.

Dologi kiadások

AzInténĺénymĺiködtetés dologi kiadása (a szo|gá|tat'ások a beszerzések, a köztizemi díjak, valamint adók, befizetések):
154.765,7 eFt.
A mĺĺködtetéssel összeft'iggő beszerzések tisztítószer, iľodaszer ellátás zökkenőmentes, a kaĺbantaĺási feladatokat az
intéanényekné| do|gozó és a központĺrál állományban lévő szakképzett karbantartók ládá'k el, amelyhez a JGK Zrt,
Intézrnénymfüödtetése bizosítja a karbantaľtási anyagokat és eszközöket. Amennyiben szĹikséges, ahiányzó létszámot
munkaerő átcsoportosítással biztosítjuk, csak nagyon indokolt esetben rendelilnk el trllórát, ezze| is szem előtt t.aÍtva a
takaľékos gazdálkodást'
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Azlnténnényműködtetés a20I6, évi költségvetés tervezésekor elkezđte azlntéanényi kaľbantaľtási igények felmérését,
ami alapján teľvezésre keriiltek a karbantartási előirányzatokat. Ezek az igények nagyĺésú az ntémlények általános
állapota miatt folyamatosan változĺlak. Az Intéménymiiködtetés az év során részben teľvezetten, ľészben folyamatosan
a pľoblémák felvetődésével egy időben végzi e| a kaľbantaľtási feladatokat. Az ntézmények nyári zárása a|att az
nténnényvezetőkkel egyeztetett módon fogia azoknak a feladatoknak az e||átÁsát, amelyek az ĺtzemelés alatt nem
láthatóak e|. Az intézľrrényvezetőkkel többször töľtént egyeztetés a karbantaľtási igényekľe, a fontossági soľrendre a
költségvetési korlát figyelembe vételével. Ezek alapján látjárk el azlnténrlényműködtetési kaľbantartók a feladataikat.
Az e|végezendő munkárkat tekintve a munkák egy része az Intézrnényműködtetés által már nem e|végezhető feladat, meľt
máľ nem kaľbantaĺási feladat, hanem felújítási vagy beruházási igény. Az Intézrnényműködtetés karbantaľtási anyag
beszeľzésével és a karbantaľtók áItal e|végzeÍt feladatokkal' jelentős mértékben alacsonyabb költséggel végzi e| a

Ťladatok azonrészét, amelyeket aszakképzettkarbantartók irányításával el tud látni.
Evente négyszer kötelező rovaľ és rágcsálóiľtást végeztetĹink, amelyľe lGK zľt' besz.erzési eljfuás keretén belĺil
szerződött,igyszolgá|tatásvásáľlássallátjukelazlntémĺényekben.
Az Intézménymiiködtetés ĺlzemeltetőként egy VW Bora típusú személygépkocsi, egy Skoda típusú kisteher autó és egy
utánfutó áll ľendelkezésére, amellyel a kaľbantaĺtási feladatokat és az anyagszá||itÄst|átja e|.

Egyéb kiadások

A KLIK-al nem sikeriilt megegyezésľe jutni a Hasarálati szeľződésben foglalt kötelezettségek tekintetében, azigazo|tan
szakmai je|legtĺ nyomtatás példfuryszámok díjának tovább szám|ázását nem téríteti meg.
tnkormányzat önként vállalt feladatai:
Az önkormányzat önként vállalt feladatként az iskolárk irodaszeľ beszeľzésére, ballonos víz biztositására' mobil
telefonszolgáltafásra, Vajda iskolabusz, Vajda Spoľtsátor, valamint a Losonci uszoda működtetéséhezbiaosit keretet.
Az önkormányzat az iskolaigazBatőkés helyetteseikrészéľe önként vállalt feladatkénttovábbra is biztosítja amobiltelefon
hasnálatot az a|apdij méľtékéig, az a fe|etti rész tov ábbszámlázásra keľtll.

Vajda Sportsdtoĺ

A Képviselő-testtllet úgy döntött, hogy önként vállalt feladatként a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola
udvarán lévő sátorral befedett spoľtpályát és ahhoz kialakított kiszolgáló létesítményeket a JGK Zrt.
Intézĺlényműködtetéssel (korábban a JIK-kel) ilzemelteti. Az Intéanényműködtetés gondoskodik a takarítási,
gondnoksági feladatok ellátásáról, a takaľítási eszközök beszerzésérő|, Azlntézménymiĺködtetés egyenlíti ki a közilzemi
đíjakat, rendeli meg a sátor építési és bontási munkáit, teljesĺti a kaľbantartási feladatokat.
Az Intézménymĺiködtetés a miĺködtetés és béľbeadás feladatait el tudja látni, a béľbeadás érdekében hiľdetéssel tudja a
Sportsátrat néps,zeľĺĺsíteni, de egyéb közönségszeľvezésľe nincs |ehetősége.
A Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskola által igény'bevett időszak, tanítási napokon regge| 7 és 15 óľa között
az iskola diákjai veszik igénybe a sátľat, amelynek ĺtzemeltetési költségeit, az önkormányzatrlak a 386/2012.(XI. 08.)
számú határozat a|apján biztosítani kell.
Az FTC utánpótlás kézi|abďa csapatai 15 és 19 óra között haszlálják a sátrat, szerzłĺdés szerint ingyenesen'
A szabad kapacitás kihaszrrálás éľdekébenaz|Jzemeltetés hétközrapokon 19 és2| őrakÖzött, valamint hétvégén töľténik.
Az iskolába jóváhagyott cross core trainig spoľteszközök beszerzése bruttó 900e Ft összegben folyamatban van'

Uszoda
A Losonci téľi Ákalános Iskola tanuszodájáĺrak működtetése, valamint közffiľdőként való megnýtása, megfelelő és
szabályos működtetése nagyon sok feladatot ró az |ntéanényműködtetőre, Az alapvető feltételeket az Áľrsz altal
jóváhagyott Uszoda Üzemeltetési szabá|yzattartfu|maz7a, aztrcme|tetési feladatokat a37l1996. (x. 18.) NM ľendelet a
közftiľdők létesítésének és ĺlzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről, és a 12Il|996. (vII. 24') Koľm. rendelet a
közftiľdők létesĺtéséról és működéséľóI szabá|yozza, mind a tárgyi mind a személyi feltételek vonatkozásában'
Meghat'ározza, hogy az uszodában, uszodamestert, uszodagépész-vegyszeľkezelőt kell alkalmazni' A költségvetésben a
működési feltételek tervezettek.
Közffirdőként azuszoda hétköznap (H.P) 6:00.7:30-ig, valamint 19:00-2l:00-ig, héwégén (Szo-V) 8:00-16:00 vehető
igénybe.
Szorgalmi időben a kerületi oktatási intéznények hétköanap (H.P) 7:45-l6:00.ig hasaúlják.
Hétkönap 16:00-19:00-ig bérleti szsrződés a|apjánvĹzi|abda és úszás oktatásra kiadva.
Tárgy' feltételként tervezettek a közľnii dĺjak (víz' a csatorna, a világĺtás, a flĺtés), és az előírt aklaeditált vízminőség
ellenőľzés dÍja, a tisztĺtó. és vegyszer beszerzés, valamint a gépészeti karbantaľtás (vezérló elekfionika' szivattyúk,
ventilátorot párátlanítás, szellőztetés, stb.) ktiltségek'
Személyi feltételként biztosítottak azok az alkalmazottak, akik az iizemeltetési feladatot ellátják.
A2016 évben is a folyamatos karbantartással pľóbáljuk a megfelelő miĺszaki állapotot fenntaĺtani mid' az uszodatéľ mind
a gépészeÍ' területén.
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Iskolabusz
A Vajda Péter iskola tinkormányzat által önként vá||a|t pá|yázat fenntaľtási feladatai között szerepel az iskolabusz,
gyermekszállításra kötött szerződése, amely a 2016/1'7-es tanévig biztosított.

IsKoLÁK lvodák MII\D ÖsszEsEN e Ft-ban

KIADAS ÖsszľsBľ Össznsrľ KÖTELEzŐ
FEA.

ONI(I]N'T'
vlĺLLALT

F.EÁ.

MIhĺI)
ÖsszrsBľ

MUKÖDÉsIxHnÁsox
SzemélslÍ jaltĺtÍĺls 357 005.4 43 512.7 261 291.6 38 223.5
- ďka|mazottak bére 163 731.5 20 566.4 t75 562.0 I73s.9
- alkalmazottak juttatásai, költségtérĺtései 227883 10 529.1 t6 658-6 r6 659,2 33 3r7
. megbĺzási szerződés keretében foglalkoztatottak 12 s65,4 1402.0 r0 790.2 3 177.2 L3 967

Munlaadót lerhelő járulékok és szociális hozńjárulási
adó s7 919.8 t0 01s.2 58 283.8 9 651 ,2 ő7
Dolosi kiaddsok 1 I8 957.7 35 E08.0 141 072.6 13 693.1 I54 76s.7
- szolgáItatások t7 149.8 4 301.0 12 710.8 8 740.0
- beszeľzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantaĺási
anvasnk herendezések felszereĺések f iŚŕĺfĺ1Ś7eÍ\ 13 5845 4 310.0 t5 427.5 2 467.0 t1 894
- adók. beÍizetések f 961.9 I 043.9 3 763.3 248.5 4
- köztlzem 85 255ś 26 153.1 109 171-0 2 237'ó llt
uŰrÖoÉsl runÁsor tsszEsEv 375 963-I 78 320,7 402 367.2 sl 91ő.6 451 283.8

MÚKöDÉSI BEVÉTELEK 40 000.0 0.0 9 800.0 30 200.0
Működési bevéte|ek hasanosĺtások 40 000.0 0.0 9 800.0 30 200,0 40
M IJ KÖ D És I BEvÉrr ĺrx Öss zrs rĺ,ł 40 000.0 0-0 9 800,0 30 200.0 40 000.0
KoMPENzÁcil IGÉNY 335 9ó3.I 78 320.7 392 567.2 21 716.6
Központi iĺányĺtás felosaott ktltsége 56 55ó.5 t3 05L5 6ó 500.5 3 107.s
KoMPENzÁcIT ÖsszEsEN 392 519.6 913722 459 067,7 24 824.1 4E3 E91

Parko|ási lqazgatósáe

Az Igaz9atóság alaptevékenysége körében - a Táľsaság á|ta| az alapító okiratban és önkormányzati rendeletben
szabá|yozottak szerint - ellátja:
Az Mötv. 13. $ (l) bekezdés 2. pont a|apján, a gépjármiĺvek parkolásának biztosĺtása közfeladatot Józsefuáros
közígazgatási teriiletén, a közterĺileten kijelölt és a koľlátozotĹ várakozási övezetbe bevont fizető parkolóhelyek
iizemeltetése által.
AzIgazga165ág alaptevékenységén kívtll vállalkozási tevékenységet is végezhet. Ennek keretében más főváľosi keľület
i|letékességi teriiletén parkolás.iizemeltetési feladatokat láthat el. A vállalkozási tevékenység arányának felső hatáľa az
Igąz$atóság Intézmény kiadásainak 30o/o.át nem haladhatja meg' A vállalkozási tevékenység bevételeinek a vállalkozási
tevékenység kiadásait fedeznie kell, fenntaľtói költségvetési támogatásbó|, alaptevékenység bevételeiből a vállalkozási
tevékenység nem finanszíľożrató.

4z Igazgatóság műkodési terĺtlete:
Altalános feladat ellátás Budapest Főváros VIII. kerillet Józsefoáros közigazgatási terillete.

A Parkolási lgazgató feladatai:
- Felelős azlgazgatóságtevékenységééľt, működéséért és gazdálkodásáért.
. Képvise|i azIntéanéný kĺilső szervek előtt, gyakorolja a kiadmányozási jogot.
- Tervezi, szeÍvezi, irányítja és ellenőrzi azlgaz$atóság szakmai, gazdasági működésének valamennyi teľĺiletét.
- Ellátja azIgazgatóság működését érintő magasabb szintĺĺ jogszabályokban' önkormányzati rendeletekben és a

Társaság lgazgatósági diintéseiben a v ezetł5 részére előírt feladatokat.
- Elkészĺti az Igazgatóság valamennyi kötelezően e|ő|rt szabá|yzatát, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a

társintézményekkel' helyi szakmai szeľvezetekkel.
. Közvetlenül, illetve az Igazgatóság más vezetőin keľesztĺil irányĺtja és ellenőrzi az lgazgatóság

foglalkoztatottj ainak feladatellátás át, napi munkavégzését.
- Jóváhagyja és kiadja a pénzĺtgyĹköltségvetési gazdálkodásra vonatkozó valamennyi szabő|yzatot.
- Az Igazgatóság tevékenységének ellátásáľa vonatkozóan saját hatáskörben igazgatói utasĺtást adhat ki a

mindenkorijogszabályok és aztőnyfitó Társaság lgazgatósägi döntéseiben foglaltak keretei között.

Üzemeltetési divízió:
Azlgazgatóság funkciója szerinti - az Mötv. 13. $ (l) bekezdés 2. pont a|apján, a gépjáľmiĺvek parkolásának biztosítása
a köźeruleten kijelölt és a korlátozott váľakozási övezetbe bevont fizető parkolóhelyek tizemeltetése által - fe|adatok
fi zikaivégrehajtásátvégz(5szewezetiegység.

\r\
\;ii \
*\ *\ 30

(l.Y)



Az ĺŁemeltetési divízióvezető közvetlen vezetése a|átaĺtozikaz|Jzeme|tetési divízió.
Az Üzemeltetési divízióvezető :

- Azigazgatóthelyettesíti, ekkor képvise|iaz|gazgatóságot, és gyakoľolja a kiadmányozásjogkört.
- Szeĺvezi, irárryítja és ellenőrzi azIgazgatóság beosztottjainak szakmai munkáját'
- Azlgazgatőság szakmai tevékenységéről ľendszeresen beszámol az igazgatónak.
. Ellátja a Parkolás.ĺizemeltetési szervezeti egység közvetlen vezetési feladatait.
. Szeľvezi és irányítja a főellenőr, a miĺszakvezetők, karbantartó csopoľtvezető, a karbantaľtók, a monitoring, a parkoló

ellenőrök és a paľkolási adminisztrátorok munkavégzését,
. Ellenőrzi a paľkolással kapcsolatos jogszabályok betartását, betartatźsát,
. Részt vesz M észrevételek, panaszok kivizsgálásában'
. Parkolási kérdésekben együttműködik az ügyfélszo|gáIati- és kommunikációs vezetővel, valamint az Igazgatóság

kiilsős jogászával.

Ügyfélszolgálati és kommunikációs divĺzió:
Äz Igazgatóság külső kommunikációs feladaüainak ellátása, valamint a Parkolás-üzemeltetés szervezeti egység
feladatellátásának kiegészítése és elősegítése.
Az ĺlgyfélszo|gá|ati. és kommunikációs vezető vezeti az Ügyfélszolgá|at szewezeti egységet'
Az Ügyfélszolgálati és kommunikációs divĺzióvezető:
- Szervezi és iľányĺtja paľkolás-tlzemeltetés ĺlgyfélszolgá|ati tevékenységét.
- Ellenőrzi és szervezi a parkolási pénztáros munkáját.
- Ellátja és felel azlgazgatósőgkifelé irányuló kommunikilciójáért.
. ElbÍľálja a paľkolással kapcsolatos ésaevételeket,részt vesz a panaszok kivizsgálásában.

AzIgazgatóság alaptevékenysége körében - a Képviselő.testĺllet á|ta| az alapÍtó okiratban és önkormányzati ľendeletben
szabályozottak szerint - ellátja:

az Mötv' 13. s (1) bekezdés 2. pont alapján, a gépjáľművek paľkolásának biztosítása közfeladatot Józsefuáros
közigazgatási teľitletén, a közterĺlleten kijelölt és a díjfizető övezetbe bevont fizető paĺkolóhelyek tlzemeltetése által,
valamint szerződés a|apján a fővárosi tulajdonú terĺlleteken a dĹjfiz.etó paľkolás üzeme|tetése. Vállalkozási tevékenysége
keretében vagy szabađ kapacitásának terhére - a szabad kapacitás ffiggvényében - más fővárosi keľtllet illetékességi
teľtiletén is elláthat parkolás-tizemeltetési feladatokat, kitlön megállapodások alapján.

Azĺgazgatóság feladata a minél magasabb szintű szolgáltatás nyújtása kerületi és a kerĺiletbe érkezó autósok részére.
Azza|,bogy biztosítja gépjárművel va|ó várakozÄs és a várakozási dĹjfizetés feltételeit. A kerĺtleti lakosok részére ezze|
biaosíwa van a díjmentes szabad parkoló he|y, az ide érkezők pedig kényelmesen' egyszeriien fizethetik meg a
paľkolási díjat. Ügyfélszolgálatunk felkészĺtlten vőrja az ügyfeleket akár kérelmeik, akár pótdíjazási ügyeik intézésével
kapcsolatban, mind személyesen mind pedig telefonon.

Alaptevékenységéhezkapcsolódóan: parkoló ellenőröket, karbantartókat, ĺtgyfé|szolgálati dolgozókat, jogászt, parkolási
követeléskeze|őt,pénzszámlálót, monitoring munkatársat, adminisztrátoľokat, péĺlzthgyi ĺtgyintézőt és pénztáľost,
foglalkoztatunk.

A tevékenységét meghatározó jogszabályok:

. 20|l. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv')

. 20|l' évi CXCV. törvény azá|larnháztartásró|

. 2000. évi C. töľvény a számvitelĺől

. 1988' évi I. torvény a közuti közlekedésľől

, 20|3. évi V. ttirvény a Polgári törvénykönyvről

. 1992' évi XXXil. törvény aközalka|mazottak jogállásáľól (a továbbiakban: Kjt.)

. 77ĺ|993, évi (V.12.) Kormárryrende|et a közalkalmazottak jogá|lásáról sző|ó 1992. évi XXXIII. töľvény
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntaľtott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intéznényeknél

. 368/2ot1. (xII. 31.) Koľm. rendelet az á||amháaaĺásról szóló törvény végľehajtásáról (a továbbiakban: Áw.)

. 2|8ĺ2003. (xII. l l.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazo|ványáról-

. 24912000. (X|I,24') Koľm. rendelet azá||aĺĺńáúaríÁs szervezetei beszámolási és könywezetési kötelezeffségének
sajátosságairól

. 30/1988. GV. 2l.) MT ľendelet a közuti közlekedésľől szóló 1988. évi I. töľvény végrehajtásáról

. 111975, (IL 5.) KPM-BM egyĺlttes ľendelet aközŕltiközlekedés szabá|yalró|
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. 30120|0' (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros közigąz$atÁsi teľületén a jáľmiível várakozás rendjének
egységes kialakításáró|, avárakozás dĺjáról és az ĺizemképtelen jármiĺvek tárolásának szabá|yozásáró|

. |8120|3. (|v.24,) önkoľmányzati rendelet a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek
használatáról és használatának rendjéről

. 26l20|0'(VI.l8.) önkoľmányzati rendelet Józsefuáros közigaz$atÁsi teľĺlletén a jármÍivel történő várakozás
kiegészítő, helyi szabályozásáró|

Feladataink

A díjfizető övezeten belül a forgalom technikai telepítés, karbantaľtás (útburkolatijelek, közlekedésijelzőtáblák, a terület
takaritása).

A dijfizetó övezetbe kihelyezett parkoló automaták folyamatos felügyelete, üzemeltetése, karbantaľtása, hibaelhárítás,
takarítása.

Az terĺiletek dijťuető övezetbe történő bevonásának előkészítése kivitelezése. (Százados út, Művész telep). Közbeszerzési
eljárások lebonyolítása.

A józsefuárosi várakozási övezetekkel kapcso|atos döntések előkészítése,

Adatfelmérés , adatszo|gá|tatás végezése a fenntartó részére szĺikséges, illetve igényelt információk, adatok megadásával.

A józsefuárosi közteriileti parkolóhelyek jogszeľiĺ használatának ellenőrzése, a jogosulatlan használatok esetén a
j o gszab ályb an elóíľt szankciók alkalmazása.

Begyíĺjteni a paľkolójegy kiadó automaták érmés készpénzbevételeit, ellenőrizri, számlálni, címlet szerint leválogatni és
a készpénzes paľkolási díjbevételeket apénzforgalmi számlát vezető pénzintézet számára átadni.

Külön megállapodás alapján ellátjuk a Budapest Főváros tulajdonában lévő teľĺiletek parkolás üzemeltetését is illetve
Ujbuda érmés parkolási bevételinek számlálását, |evá|ogatását,

2016 éwe a következőkben részletezett kiadásokkal számolunk:

. Személyi juttatások (bérek, megbízási díjak). Jáľulékok

. Adók

. köz|Lzemi díjak

. Telefon, internet

. Irodaszer, nyomtatvány beszerzések. Szolgáltatások megrendelése
o pénzérme szÁm|á|ólválogató berendezés bérlete
o informatikai szolgáltatások
o automaták karbantaľtása, szervizelése
o telefonosügyfélszolgálat
o biztosĺtások
o gépjáľmĺĺnyomkövetés
o péllzszá|lítás, feldolgozás

. Beruházások
o Fizetó övezet bővítés kiépítése
o Foľgalom lassĺtó küszöbök kiépítése
o Gyalogátkelő helyek létesítése

A kiadásaink egy részét, a Fővárossal kötött megállapodás alapján a Fővárosi onkormányzat megtéríti az |Izeme|Íetelt
parkoló helyek arányában.

2016 éwe a következökb en rész|etezett bevételekkel teľveziink:

. Fővárosi teruleteken ĺizemeltetet paľkolás után. Ú,ibuda érmés bevételeinek leszámolása, leválogatása. Ujbuda paľkoltatás chip káľtya kezelés, feltöltés. KizÁrólagos parkolóhelyek

Folyamatos tárgyalásokat és piackutatást folýatunk, hogy rij megrendelőket találjunk az esetleges szabad kapacitásaink
értékesítéséľe. (pénz számolás, válogatás, ĺlzemeltetés, kaľbantartás). Ellenőreink a legkorszerÍĺbb technológiák
a|ka|maz,ásával, folyamatosan e|lenőľzik a várakozó jáľműveket, annak érdekében, hogy lehetőség szerint mindenki
megfizesse a várakozási díjat. A folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk eléľni, hogy Józsefuáros teljes díjfizető teriiletén,
minél hatékonyabban tudjuk ellenőrizri az ott várakozó autókat. A beérkező díjfizetési adatok a|apján elmondható, hogy
a díjfizetési moľál egyľe javul és mind kevesebb pótdíj kiszabása váIik szĺlkségessé.
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A dijfizető zónabővitéséve| az ott élő józsefuárosi lakosok paľkolási gondjai csökkenek, a bevételekből fejleszthetőek a
köz|ekedés biztonsági elemek a keľĺiletben (forgalom lassító kttszöbök, gyalogátkelők). A 2016.ban ťlzető övezet
bővítéssel érintett teriilet közvetlen közelségében, a szomszéďos kertiletben is idén vezetik be afizető parkolást. Így az
,,átparkolás'' józsefuárosi teritletre és a drasztikus gépjárműszám növekedése nem várható'

A váľakozási díjak mind a Fővárosi mind pedig a Józsefuárosi Önkoľmányzatot illeti meg, így továbbra is töľeksziink a
legpontosabb elszámolásra, a bevételek maxima|izáIására. Ehez nyújtanak elengedhetetlen támogatást az igazgatósá,g
által bérelt péluszÁm|á|ó és szortírozó beľenđezések.

Célunk, hogy a vonatkozó rendeletek betartása mellett minél több autós találjon parkoló helyet és ťtzesse meg, sztikség
esetén, a várakozási đíjat, mindamellett, hogy egyľe kevesebben kapjanak pótdíjat az esetleges mulasztásokért, E|lhez
folyamatosan fejleszteni kell a kommunikációs, információs csatoľnákat az autósok felé.

A feladatokat a legkorszerĺibb technológiával látjuk el mind szoftveres mind pedig hardveres teľĺileteket. Folyamatosan
nyomon kövedük a lakossági igényeket és szĺikség esetén javaslatot teszĺlnk a rendeletek módosĺtására. Az ügyviteli,
ellenőľi, felügyeleti rendszeritnket folyamatosan fejlesztjtik a felmerülő igényeknek megfelelően.

össz parko|ásl
ktsg. Terv 2016. év

( Főváros|,más
kerü|et|,

önkoľmánwatl )

tissz parko|ásl ktsg. terv 2016. év (Fővárosi, más
kerü|et|, önkormánwatl ) e Ft-ban

xHoÁs

önkormányzat|
hánvad 81%

Fővárosl Önk.
Hányad 18%

más kerü|etl
L%hánvad

nĺŰxtnÉsl KIADÁSoK
szemé|yi juttatńs 239702,9 t94570,t 42757.4 2375.4
- alka|mazottak bére t77!54.L 138 95Ą5 30 504,9 Ĺ694,7
- megbĺzási szeĺzódés keretébęn meeb|zási dĺiak 15 385,1 1?' 46Ĺ,9 2769.3 153.9

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáiórulási adó 53 L63,7 43 753,7 9 483.2 s26,8
Dologi kirdÁsok 30s 955,3 ?47 823.1 5s072,0 3 059,6
- adók, beÍizętések 2 535.5 2053,7 456.4 25.4
. köz{tzemi dÍjak 6 611,0 5 354,9 1 190.0 66,L
. szolgáltatások (kaĺbantaÍtás' stb) 256540.7 207 798.0 46 L77,3 2565,4
- telefon ktsg. 7 801.0 6 318,8 L404,2 78.O
- beszezések ( irodaszeą nyomtatvány, tisztĺtószęr, stb) 32 467,L 26298.3 5 844.1 324.7
MŰ KÖD É sI K IADÁso K Össz EĺEN : 545 658,2 t 42 393.8 97 829,4 5 435,0
nĺŰxÖoÉsl BEVÉTELEK 0,0
szolgáltatási szerződés keretén belĺll mĺlktdési bevéte|ek 15 540,0 0.0 10 02ą0 5 520,0
MŰKtDÉsI BEvÉTELEK ÖsszEsEN 15 540.0 0,0 10 020,0 5 520.0
BEVETELEK OSSZESEN 15 540,0 0,0 10 020,0 5 520.0
KOMPENZACIO IGENY 530 118,2 4/2393,8 87 809.4 -85,0
irányĺtási ktsg' felosztása 29 832,0 24t63.9 5 369,8 298,3
közszo|gá|atásI e||enérték összesen ( nettó) 559 950.2 466 557,7 93179,2 213,3
közszolgá|tatás| e||enérték łisszesen ( brunó) 711 136,8 592 528,3 118 337,6 270.9

Budapest,201ó.

dr. Pesti Ivett
Igazgatóság elnöke
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Józsefuárosl Gazdálkodási Kozpont Zrt. a válla|kozás megnevezése

1082 Budapest, Baross utca 63-67. a v á||a|kozás címe. te|efonszáma

2016. december 31.

Eves beszámoló
MERLEGE

TERVEZET

Ke|tezés: Budapest, 2016. május 23'
a vá||a|kozás vezetője

(képviselője)
P.H.
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Tartalom!41

Cégjegyzék száma

JózsefvárosiGazdáIk

-

Eves beszámo|ó ''A'' Vá|tozat
EszkÖzök (aktĺvák)

adatok E Ft-ban

Sor-
szám A téte| megnevezése E|ózóév Tárgyév

a c d

0í. {' Befektetett eszközök (2'+í0.+í8. sor) í29 96í 94 3st
02, . lMMATER|AL|s JAVAK (3..9. soÍok) 2701 2922
03. |/1. A|apĺtás.átszervezés aktĺVá|t éńéke
04. |/2. Kĺsér|etĺ fei|esztés aktĺVált értéke
05. l/3. Vaovoni értékt] ioqok 2701 292t
06. |/4. sze||emi termékek
o7, u5. uz|eti vaov céoéńék
08. l/6. Immateriá|is iavakra adott e|őleoek
09. lr. Immateńá|is javak értékhe|yesbítése

í0. |. TARGY| EszKozÖK íí1..í7.3or) 127 26( 91 424
íí ||/1. Inoal|anoK es a Kaocso|ooo veovon| €neKu |oooK 32 633 31 56€
12. ||/2. Múszaki berendezések. oéoek. iárműv€k 4 458 12 68ś
í3. ||/3. Eovéb berendezések. feIszere|ések. iármtjvek 16 549 32 66€
14- ||/4. T€nvészál|atok
ĺ5. ||/5. Beruházások. fe|úiĺtások t3 624 14 4Aa
16. Il/6' Beruházásokra adott e|ó|eo

17. l|/7. Társyi eszközÖk értékhe|yesbÍtése

í8. ||' BEFEKTETETT PÉNZÜGY| EszKtzÖK íí9..25. sor}
t9. ilt/1. I anos reszeseoes Kaocsott vailatKozasoan
20. l||/2. Tańósan adott kö|csÖn kapcso|t Vá||a|kozásban
21 . ||U3. EoVéb tartós részesedés
22. ||l/4' Tańósan adott kt|csön eovéb részesedégi vĺsz. á||ó vá||.ban
23. lll/5. EoVéb tartósan adott kö|cstn
24. |||/6. Tartós hite|Viszonvt meotestesÍtő értékpapÍÍ
25. |||n ' Befektetett oénzüovi eszktzÖk éńékhelvesbÍtése
28. Il|/8. Befektetett oénzÜovi eszközÖk éÍtékelési kü|önbözete

27. 3. Forqóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) ĺ í35 84s 1 121 1Ai
28. ' KESZLETEK (29.-34. soľokl
29. t/] . AnveooK
30. |/2' Befeiezet|en terme|és é9 fé|kész termékek
3ĺ. |/3. Növedék.. hĺzô és eovéb á||atok

32. |/4' Késáermékek
33. |/5. Áruk
34. |/6. Kész|et€kre adott e|ó|egek

35. |. KÖVETELÉSEK ĺ36.42. 8or| 403 330 40í 69Í

36. ||/1. KoveteĺeséK aruszaĺ||tasDo| és szo|oenalasoKDo| íV€voKl 53 15/ 48 657

37. ||/2. KöVetelések kaocso|t vá||a|kozással szemben 332205 337 284
38. ||/3. Követelések eovéb rész. visz. lévő vá||. szemben
39. ||/4. Vá|tókövgte|ések
40. l|/5. Eovéb kövéte|ések 17 97 15 657
41 - ||/6. Követe|ések értékelési kíi|önbözete
42. ||f/. származékos Ĺioy|etek pozitív értéke|ési ku|önbözet€

ĺ3. ||. ÉRTÉKPAP|RoK (44'48' sorok)
.ł4 . Il|/.|. Rész€s€dés kaocso|t vá||aIkozásbán
45. |||/2. Eovéb részesedés
46. |||/3. saiát részvények, saiát Úz|etrészek
47. ||u4. Foroatási cé|ú hite|viszonvt meotestesÍtő éńékoaoĺrok
48. |||/5. ErtékoaoÍrok éńéke|ési ku|önbözete

49. v, PENZESZKoZOl{ (50.-51. 80rl 732 611 7í9 584

50- |V/1. Pénáár. csekkek 2 68ĺ 3 045

5ĺ. |V/2' Bankbetétek 729 831 716 539

62. AKĺv ldőbe|| e|határo|ások (53.-55.sor) 16281 22E93
53. c/1. Bevéte|ek aktíV időbe|i e|határo|ása 11 70t 1ts 877
54, C/2. Kö|tséoek. ráfordĺtások ektív időbeIi e|határo|ása 4 57ę, 6 01€

55. C/3. Ha|asáott ráfordítások

56. EszKozoK (AKT|VAK) ÖsszEsEN (í.+27.+52' 8or) 1 282094 1 238 427

a vá||a|kozás vezetóje
(képviselóje)

1/
n .t..
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Keltezés: Budap63t' 2016. május 23.

P.H.



JózsefváÍosl Gazdá|ko9á3| Központ zrt
Eves beszámo|ó'A. változat

Forrá3ok (passzÍvák)

52 2 I 2 4 I I 6 I 3 2 I 1 4 I

adatok E Ft-ban

Sor-
azám A téte| megnevgzé8e E|ózó év Tárgyév

e D d

57, )' salát tóke Í58.+60.+6í.+62.+63.+64.+67. 8or) 337 4e, 346 003

äö. . JEGYZETT TOKE 1 62 00( 162 00(
59. l/a Ebbó|: visszavásáro|t tu|aidonosi részesedés névértéken
60. |. JEGYZETT. DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE í.)
6í. II. TOKETARTALEK 4 16t 4 16€

62. V. EREDMENYTARTALEK 130 831 171 zBt
63. , LEKOTOTTTARTALEK
64. /|' ÉRTÉKELÉS| TARTALÉK
65. V|/1. Ertékhe|yesbítés éńéke|ési tartaléka
66. V|/2' Valós értéke|és értéke|ési tarta|éka
67. r'II, MERLEG SZERINTI EREDMENY 404/l1 I55ł
68.

=. 
cé|tarta|ékok (69'.7í. 8oÍ)

69. E/1. cé|tańa|ék a várható kötelezettséoekre
70. E/2. cé|tańa|ék a iÖvóbeni ktltséoekre
71 . g3. Eovéb cé|tarta|ék

72, :' Köte|ezettséqek (73.+77'+86. soÍ} 817 182 792 80!
73. . HÁTRAsoRoLT KÖTELEZETTSÉGEK {68.+69.+70. sor)
74. |/1. Harasorolt Kot..eK Kaocsoĺt va||aIKozássa| szemben
75, |/2. Hátrasoro|t köt..ek eovéb ré3z. vigz. |évó vá||. szemben
76. |/3' Hátrasorolt kót..ek eovéb oazdá|kodóVa| szemben
77. |. HosszÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ĺ78..85. sor)
74. ||/1. HosszÚ |eiáratra kapott kt|caÖnök
79. I l/2. Atvá|toztatható köwénvek
80. Il/3. Tartozások kÖtvénykibocsátások
8í. ||/4. Beruházási és fei|esztési hitelek
82. ||/5. Egyéb hosszú |Eiáratú hitelek
83. ||/6. Tartós köt'-ek kaDcso|t vá|laIkozássa| szemben
84. ||r/. Tartós köt'-ek eovéb rész. visz. lévó vá||. szemben
85. ||/8' Eovéb hosszú |eiáratú köte|ez€ttséoek

86. ll. Rtv|D LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89.-97. sorok) 81? 182 792 80Í
ól . ilt/t. Kovto terararu KotcsonoK
88. Ebbó|: az átváltoztatható kötvénvek
89. l||/2. Rövid |eiáratú hite|ek
90. ||ĺ/3. Vevótó| kapott e|ó|eoek
9ĺ. |||/4' Kötélezetbéoek árusá||Ításbó| és szo|oá|tatásbó| íszá|lĺtók) 40 77ę 38 5E€

92. |ĺ|/5. Vá|tótartozások
93. ||l/6. Rövid |eiáratú köt.ek kaocso|t vá||aIkozássa| szembôn 537 9E3 542 65!
94. ĺ|l'. Rövid |eiáratú köt.ek eovéb rész.visz. lévó vá||. szemben
95. |||/8. Eovéb rövid |eiáratú kötelezettséoek 238 428 211 564
96. |||/9' Köte|ezettséoek értéke|ési különbÖzete
97. |||/1 0. származékos iiovletek neoatĺv értéke|ési kÜ|Önbözete

98. G. Passzĺv |dóbe|l e|határo|ások (99'.í0í. sor) 127 483 99 6í5
99. G/1. Bevéte|eK Dassz|v |drbe|| e|netärolása 56 971 33 65€

í00. G/2. KÖ|tséoek. ráfordĺtások Dasszĺv idóbe|i e|határolása 63 985 81 424

í0í . G/3' Ha|asáott bevéte|ek 6 507 4 532
102 . trORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorl 1 282094 1 23E 427

Keltezés: Budapest,2016. máius23'

P.H.
a vá||alkozás vezetóje

(képvise|óje)
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Józsefuárosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. a vá||alkozás megnevezése

1082 Budapest, Baross utca 63-67. a vá||a|kozás címe' te|efonszáma

2016. december 31.

Eves beszámolo
EREDMÉruyrcMUTATÁSA

TERVEZET

Ke|tezés: Budapest, 2016' május 23.
a vá||a|kozás vezetője

(képvise|ője)
P.H.
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Józsefvárosl Gazdá!kodási Központ Zń.

(összköltség e|járássa|)''A'' vá|tozat

Tartalom!A1

adatok E Ft-ban
Téte|-
szám A téte| megnevezése E|6zőév Táľgyév

b c o
0í Eelfo|dĺ értékesítés nettó árbevétele 699 233 219 902
02 Expoń értékesítés nettó árbevéteIe

I ERTEKES|TES NETTo ARBEVÉTELE (1.+2.) 699 233 219 902
03. salat terme|és|'i készletek á||ománwá|tozása
04. Saját e|őá||ítású eszközcik aktíVá|t értéke

tl ]AKT|VALT SAJÁT TELJ..EK ÉRĺÉxe (s.*ł.l 0 0
ill EGYEB BEVETELEK 515732 2458970

lll/a Ebbó|: visszaírt értékvesäés
Anyagkc'Itség 66 30t 146 791

UO lgénybe Vett szo|gá|tatások éńéke 22248i 66E 701
07 Egyéb szolqá|tatások értéke 6 25i 11 581

Eĺadott áruk beszezési éńéke
09. E|adott (kozvetített) szo|gá|tatások éńéke ĺ37 68( 279 855
IV ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK (5.+6.+7.+8.+9.) 432718 1 í06 928
ĺ0' JérktItség 515 09r I 086 578
11 szemé|yi je||egű egyéb kifizetések 64 7',t3 112 584
12 Bérjáru|ékok 139 088 270 45',1

V szEMELY| JELLEGU RÁFoRDiTÁsoK (ío.+íí.+í2.) 718 894 í 469 6í3
VI ÉRTÉKcsÖKKENÉsI LEíRÁs í0 í38 20 86i
vtl EGYÉB RÁFoRDĺTÁsoK 9 476 69 5í1

Vll/a Ebbő|: éńékvesáés
A ÜZEM| (uzIeti)TEVÉxeľysÉc eReolĺÉHye(ull+lll.nl-v.vl-vlll 43 73Í 1í 95ś
í3. Kapott Üáró) osáa|ék és részesedés

'l3la . Ebbő|: kapcso|t Vá||aIkozástól kaoott
14 Részesedések értékesítésének árfoIvamnvereséoe

14la Ebbó|: kapcso|t VálIa|kozástó| kaoott
't5 Befektetett pénzüqvi eszközok kamatai. árfolvamnvereséoe

15la Ebbő|: kapcso|t Vá||a|kozásoktó| kapott
16 Egyéb kapott Űáró) kamatok és kamatie||eoű bevété|ek s58 878

16la . Ebbó|: kapcso|t vá||a|kozástó| kaoott
17 PeIzÜgyi műveletek esyéb bevételei

17la Ebbő|: értéke|ési kÜ|önbÖzet

vl|ĺ PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI (13.+14.+15.+16.+17.I 55€ 878
't8 EeÍekletett pénzÜgyi eszkozok árfo|yamvesáeséqe

18la Ebbő|: kapcsolt vá||aIkozásnak adott
19 Fizetendó kamatok és kamatie||eoű ráfordítások

19la Ebbő|: kapcso|t vá||alkozásnak adott
20 Részesedések, értékpapkok, bankberétek értékvesztése
1l Pénzügyi műve|etek eovéb ráfordításai

21la . Ebbő|: értéke|ési kü|Önbözet

tx PENZUGY| MÚVELETEK RÁFoRDĺTÁSA| íí 8.+1 9.t2o.+2í'l 0
B PENZÜGY| MUVELETEK EEEDMÉNYE (Vl||..x.J 55t 87€
c szoKÁsos VÁLLALKoásl eneoĺvlÉľntn'ta.1 44297 12837
x RENDKĺVÜLI BEVÉTELEK 498 í 038
xl RENDKĺVÜL| nÁronoírÁsox
D RENDKÜL| EREDMÉNY 6..xl.) 498 í 038
E ADÖzÁs ELlTfl EREDMÉNY ( tctD) 44795 í3 875

xtl Adóf izetés i köte|ezettség 4 34( 5321
F ADozoTTEREDMÉNY (tE-x||) 40 4l 8 55ł

22 Eredménytań. ĺgénybe Véte|e osáa|ékra, részesedésre
23. JóVáhagyott oszta|ék, részesedés
G.l MERLEG szER|NT| EREDMÉNY @F.+22..2al, Ę43 I 554

a vá||alkozás vezetőj€
(képvise|óje)

//
- l;.,Uł,,z

//'/"qn

Ke|tezés: Budapest. 2o16. máius 23.

P.H.




