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Bevezetés

A tásaság cégneve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZártköĺlJęn Miĺködó Részvénytáľsaság
Atfusaság székhelye: l082 Budapest, Baross utca63-67.
A táĺsaságtelephelyei: 1082 Budapest, Baľoss utca63-67

1084 Budapest, Őr utca 8.
l086 Budapest, Dankó utca 3-5.
1084 BudapesĹ Német utca17-79'
1084 Budapest, Baross utca 84.
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5.
l08ó Budapest, Magdolna utca 20.
1086 Budapest, Magdolna utca24.
1084 Budapest Tolnai Lajos utca23.
1086 Budapest Szerdahelyi utca 17.
l086 Budapest, Karácsony Sándor utca. 1.
l08ó Budapest, Kaľácsony Sándor utca. 3.
1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 1'
1086 Budapest Magdolna utca 4.
l 084 Budapest Tavasznező utca 2.
l08I Budapest Kiss Józsefu. l9'
1084 Budapest, Awórautca |2la
1084 Budapest Auróra utcal2/b
l084 Budapest, Auľórautca l9. (Fecske u. 18.)
l086 Budapest, Karácsony Sándor utcaZĺ,
1083 Budapest, Losonci utca2.
l081 Népszĺnház u. 14. pince

Az á|ta|ános levelezési cíĺn a 1084. Budapes! or u. 8. szám alatti telephelyen van.
A táľsaság alapítója és egyszemélyi tulajdonosa: Budapest Főváros VIII' kerttlet Józsefvárosi Önkormányzat (1082
Budapest Baross u. 63-67.)
Az a|apttó nyilvántartási szÁma: 735?15
Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester

A táľsaság működésének időtartama: hat'ároz-at|an.
A társaság működésének céIja: Aztnkormányzat részéreközszo|gá|tatÄsi feladatok ellátása.
A társaság alaptőkéje 162.000.000,-Ft(azaz: százhatvankétmillió foľĺnt), amely azonos méľtékil készpénzbetétből áll. A
társaság alaptőkéje |62 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.
A társaság cégsegyzśksrÁma: 0 l. 1 0 -0 484 57
A társaság adószÁrna: 25292499 -242
A táľsaság statisztikai szÁmje|e: 25292499-6832-| |4-0|

A társaság tevékenysége a VIII. keľĺtleti önkormányzati vagyonľendeletével (száma: 66/20|2) összhangban és az a|ap1tó
önkormányzatKépvíselő-testĺtletével ktitött szerződések akpján a következő:
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A Y a gy ongazdá|kod ás|. |gazgatósáE' v onatkozásában :

. az Önkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények, nem lakáscé|ú helyiségek, telkek és egyéb dologbóľ|et
bérbeadásával, hasznosításával, bérleti díjának és a kapcsolódó ki)lön szo|gá|tatási díjak beszedésćvcl, teljesköľű
hátra|ékkezelésséve|, elidegenÍtésével, üzemeltetésével, bérleménye|Ienőrzésével, háze|számo|ásával és kłJzľ.zemi
szám|ák kezeléséveI kapcsolatos feladatok ellátása;

. az Onkormányzat á|ta| korábban értékesítętt, illetve a jövőben értékesĺtendő lakások, nem lakáscélú helyiségek, tlľes
telkek és 100%-ban önkormányzati tulajdonú épĺlletek adásvéte|i szerződéseinek nyilvántaltása és pénzĺlgyi
bonyolítása, valamint a koľábban értékesíteťt ingatlanok adásvételi szerződéseiben rögzÍtett feltéte|ek teljesítési
határídejének követése, kötbér követelés érvényesítése;

o kizÁró|aE önkormányzati tulajdonri ingatlanokhoz kötődő ingatlanszolgáItatási (házfe|ugyelői, häztakarltói,
liftfelügyelői) feladatok ellátása;

. felújítási, bontási, egyéb ben:házÁsi fe|adatok ellátása, bonyolítása, műszaki ellenőrzés, táĺsasházzá alapĺtás és
elidegenítés cé|jábő|, valamint a bérbeadható {lľes helyíségek felújítása és karbantartása a hasznosĺtásba töľténő
bevonás cé|jábóL;

. az onkormányzattársasházi tulajdonosi képviseletének ellátása, valamint az Önkormányzat tulajdonjogáva| érintett
táľsasházakban a társasházzal szemben fennálló pénzügyi kötelezettségek aktualizálása;

. az Onkormányzat tulajdonában |évő ntéuíĺény- és útfelújítási, valamint ehhez kapcsolódó beruházási, továbbá
lntézÍnény -karb antartás i fe l ad atok elvégzés e ;

. az onkoľmányzat tu|ajdonában lévő oktatási, nevelési, szociáIis és gyeľmekjóléti - gyermekvédelmi intézmények
gyoľsszolgáIati és karbantatási tevékenységének ellátása, valamint háziorvosi rendelők üzemeltetésével,
karbantartásával és gyorsszolgálati tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

. az Onkormáĺyzatns|ajdonában álló lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok elidegenÍtésével
kap csolatos feladatok e||átása,

A Váľosĺizemeltetési igazgatóság vonatkozásában:

. az onkormányzattulajdonábaĺl és kezelésében álló terek, parkok fenntartása, gondozása, takaľĺtása;
o közterületi játszóesil<özök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása;
o közösségi kertek fenntaÍtása;
o keriiletgondnoki rendszer m{iködtetése;
o kerüIetőrség mĺĺködtetése;
. az onkormányzattu|ajdonában áIló utak, jáľdárk fenntartása, kaľbantartása;
. onkormányzati tulaj donú j árdák fetúj ítása, beruházások lebonyolítása;
. az onkormányzatfulajdonában és kezelésében lévő közteĺiletek takarĺtása;
. illegálisan elhelyezett hulladék e|szÁ||ítÁsa;
o a Főváľosi Önkormányzat tulajdonábaĺr lévő közterttleteken takarítási feladatok ellátása.

A Parkolási ieazgatóság vonatkozásában:

o a ťlzető _ kerületi és a Főváľosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján a fóvárosi fulajdonú - váľakozóhelyek
ĺizemęltetése;

o a várakozÁsi övezetek tertlletén a mindenkori Paľkolási rendeletben meghatáľozott díjfizetési feltételekkel történő
várakozás e||eĺőrzése, valamint az onkormányzatotmegi||etą a közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. ttrvény (a
továbbiakban: Kktv.) szerinti - Paľkolási rendeletben szabáIyozoht méľtékiĺ . váľakoási díj és pótđíj beszedése és
behajtása;

. Jőzsefváros közterĺlleti parkolóhelyei jogszeľit haszrálatának ellenőrzése, a jogosulatlan használatok esetén a
jogszabá|ybanelőírtszankciókata|ka|mazÁsa;

o az egységes paľkolás-szabá|yozÁs fóváľosi bevezetésével a terÍilet jellegéhez igazodó paľkolással a szabá|yta|an
parkolások visszaszorĺtásą a környezeti ártalmak csökkentése;

o a sziilĺséges forgalomtechnikaí eszközök kihelyezése, időszakos ellenőrzése, szÍikség szerint móđosĺtásą pótlása;
. a parkolás ĺjzemeltetéséhez és fejlesztéséhez sáikséges eszközök beszerzésének technikai előkészĺtése, az új

beruházások szalanai véleményezése;
o ügyfélszolgálat működtetése, a kapcsolódó kommunikációs feladatok e||átása;
. a forgalomtechnikai teľvek jogszabályban előíľt időpontokban meghatározott, rendszeres felülvizs gá|aĄ és a parkolás

Ĺizemeltetési feltételeknek, a jogszabá|yolĺnak megfelelő aktualiálásának elvégzése és elvégeáetése;
o a Józsefuáros területén található várakoz.ási övezetekkel kapcsolatos dtintések, adatfęlmérés, ađatszolgáltatás

előkészítésének végzése az onkormányzatrészśre szĺikséges, illetve igényett információk, adatok megadásáva!
o a dijťĺzető övezetek terĺ.iletén az Automaták telepítése, ĺizemeltetése, fenntartásą karbantartása, javít'ása,kellékanyagok

pótlásának, valamint az akatész utánpótlással kapcsolatos feladatok ellátása;
. a dĹifizető övęzętekben a közteruleti paľkolóhelyeket kijel<ilő közuti közlekeđési je|zőtÁblák és útburkolati jelek

telep ítése és fenntaĺása;
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. adíjťlzętésbe bevont parkolóhelyek és a kedveznlényt biztosĺtó jogosultságok elIenőľzésc, póĺdĺj kiszalrása, póĺclĺjuzĺ1s
es etén fényképfel vételek készĺtése;

r a mobilte|efonos parkolás értékesĺtés elősegítése és milkÖdĹetése éľdekében kapcso|attaľtás a Nemzeti MobilfizetésíZrt.-vel:
o az Automatákpénzkazeťtáinak ürĺtése, szállĺtása, pénzintézelnek történő átadása elismeľvény e|tenében;o az informatikai 

.eszközök ttzemképességérő|, az informatikai eszkÖzök által kezett aáatok bĺaonságos és azonkormányzat áltat ellenőľzött és eńenőrizhető szoílveľváltás, illetve meghibásodás esetére is hozzáférhető, va|aminta vonatkoző jogszabályokban előírt módon va|ó táro|ásáról történő gondŇodás;.

Áz Intézménymĺlködtetés vonatkozásában:

. az gnkormányzat tu|ajdonában és fenntartásában lévő intézmények (óvodák és általános iskolák) kaľbantartása:
épületkarbantartás, éľtlletgépészet, sport- és játszóudvarot karbantaĺisa, eszkozoĹ, felszerelések, berendezések,
informatikai eszközök karbantartása;

o tílz- és munkavédelmi feladatok, egyéb, jogszabá|ybankötelezően előírt felĺllvizsgáIatok e|végzése, jogszabá|yban|évő
elöírások betartása;

o takarítás, tisztĺtószer beszerzés, rovarirtás, rágcsálóirtás, munka- és védóruha biaosĺtása:
o portaszolgálat biztosÍtása;
o közJzemi szolgáltatókka| való kapcsolattartá s, közl0zemi dĺjak Íizetése _ az RFV Józsefuáros Kft' által szolgáltatott

közüzemi szolgáltatás kivételével;
o uszoda miĺködtetése, fenntaľtása, kaľbantaľtása (tanuszodai minőségben);. sportsátoľ működtetése, fenntartása, kaľbantartása (tanórai minőségben);. egyéb beszerzések (pI.: irodaszeľ, nyomtatvány, iľodai eszközök, karbantaľtáshoz sálkséges anyagok, kisgépek);o közfo glalk oztatÁsho z kapcso l ódó feladatok ellrátása;
o iskolabuszüzemeltetése;
o a Klebe|sbeľg Intézményfenntartó Központ részére a Képviselő-testtllet által önként vállalt fe|adatok ellátása (pl.

Mobiltelefon használat biztosítása, internet).

Az úi Teleki téľi Piac és Teľmelői Piac vonatkozásában:

o a Budapest, VIIL kerĺlleĹ 35l23/1l. hľsz-ú, új Teleki téľi Piac ĺtzemeltetése , apiacvezetése, napi miÍködés biztosĺtása,
helyszíni ellenórzések |efolytatása, béľleti dÍjak szám|ázása és beszedése, árusitóhelyek haszloiĺtása;

o a Budapest, V[I. keľĺtlet Gyulai Pál u., Rákóczi út és Stáhly utca közötti szakaszon elteľĺllő közteľĺltetnek ősteľmelői
piacként töľténő tlzemeltetése, a piac vezetése, napi miĺkođés biztosĺtása, helyszíni ellenóľzések lefolytatása, ue.l"ti
díj ak szám|ázÁsa és beszed és e, áľus Ítóhelyek hasznos Ítása.

o A Szeľdahelyi utca |7-|9. szÁm alatti ingatlan üzemeltetése gépjármiĺ parkolási célľa

... . {ip.i:ľPýs a szalĺüatóságokkal (Pest-megyei Kormányhivatal Érdi Jáľási Hivatala . Élelmis złĺ|ánc.
biztonsági és Allategészségügyí osáály; Budapest Főváľos Kormányhívatala - VI. Keľĺlleti Népegészségugyĺ osłly)

A Táľsaság és Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzĺt viszonya

A társaság egyszemélyi tulajdonosa Budapest Főváros VIII. kerÍllet Józsefuáľosi onkormányzat, amelynek tulajdonosi
határozataitaKépviselő-testüIete hor-za. A Képviselő.testillet ezen jogosítványát ajogszabályókban fogńhak,""il,,tn,á,
szervTe delegálhatja.

A táÍsaság igazgatőságának e|nökét, igazgatőit és a könywizs gő|ót _ a Képviselő-test{tlet á|ta| ágĺuházott feladat és
hatásköľben _ a Polgánnesteľ nevezi ki és hĺvja vĺssza.

Á társaság vezetése

A táĺsaság irány7tását..az igazgatóság látja el' A táľsaság ügyvezetéseként öt föből á|ló igazgatőság mrlködik és az
igazgatóság tagjai tinállóan képviselik a társaságot. Az igazgatóság az igazgatóság elnökébő l}s az ĺga;gatokból áIl.

A Táľsaság vezetését az igązgatóság elntike látja e|. Az igazgatőság elnökét delegált jogktiľben a polgármesteľ jelöli ki,
határozott időre, 5 évre.
Az igazgatókat _ átllházott hatáskörben - a Polgáľmester nevezí ki és menti fel.. Az igazgatók megb1zatásahatározott
időre, 5 éwe szól.

A tÁrsasĺglál 3 tagú fe\tgye|őbizottság működik. A felügyelőbízottság tagiait és e|nökét a táľsaság résnłényese blzza
meghatÄroz.oťt időre, 5 évre. A felügyelőbizottságügyrendjét maga állapítjímeg.

A tÄrsasőgnak egy könywizsgá|ója van. Kijelötése átruházott hatáskörben a Polgáľmesteľdöntése alapján történik. A
könywizsgáIó feladata a társaság mĺĺködésének az ellenőrzése.
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I.2. Á munkaszervezet fclépítćse

A társaság Ílzleti tevékenységéhez megfelelő, igények'hez a|ka|mazandó munkaszervezetét az igazgatóság e|nöke a|akítjn
ki. A táľsaság a Központi irányÍtásra, három fő bę|ső szervezeti egységre (igazgatóságra), a vagyongazdá|kodási, a
paľkolási, valamint a városüzeme|tetési igazgatóságra oszlik, melyek é|én azigazgatők állnak, akik önál|ó dön téshozaĺa|i
és képviseleti jogokkal rendelkeanek.
Az Admínisztráciő és szervezśs, azoperatÍv igazgató, aGazdasági divÍzió, azlntézményműködtetés, valamint az új Te|ekí
téľi Piac és Termelői Piac a Központi irányítás keretén belul kozvetlen!| azigazgatóság elnökének irányítása a-latt ál|nak,
az Informatikai csoport és aKözbeszęrzési referens az operatĺv igazgató vezetése alatt á||.

A táľsaságná| az a|ábbi szęryezeti egységek létęsülnek:
I. Központi irányĺtás

1. Adminiszráció és szęrvezés
2. operatív igazgató
A Informatikai csoport
B Közbeszerzési referens
3. Gazdasági divĺzió
A Gaztasá'gi és pénzügyi iroda
Ál YagyongazdálkodásiésParkolás-üzemeltetésicsoport
A2 VárosĺŁemeltetésĹIntézményműködtetésiésPiac-ĺlzemeltetésicsopoľt
B Sámviteli ésháze,|sz,ámolásiiroda
c Személyĺlgyi- Bér- és TB elszámolási Iroda
D Dĺjbeszedési iroda

4. Intézménymĺĺködtetés
A Adminisztráció és szervezés
B Intézménym{iktidtętési csoport I.
C Intézľnényműködtetési csoport II.
D Intézménymiíködtetési csoport III.
E Intézménymiĺködtetési csoport Iv.
F Kézbesítő csoport
5. új Te|ekĺ téľi Piac és Termelői Piac
6. Hivatali kapcsolattaľtó
7. Belső ellenőľ

il. VagyongazdáIkodási igazgatóság
1. Ádminisztráció és szervezés
2. La|<Ásgazdá|kodási divfuió
A LakásgazÄálkodási iľoda
Á1 Lakásgazđákodásicsopoľt
A2 Hátalékkezelési csopoľt
Á3 Lakáskezęlő csoport
B Társasház tulajdonosi képviselete ellátó iroda
c LakásgazÄá|kodási díjbeszedési iroda
3. Kereskedelmĺ bérbeadásidivĺzió
A Kereskedelĺni célú bérbeadási iroda
A1 Díjbeszedés és hátalékkezelési csopoľt
4. E|idegenítési iľoda
5. Közłis képvĺseletÍ és Házkezelési divízĺó
A. Táľsasházkezelő iľođa
B. Házkeze,|ő csoport
4. Műszaki divĺzió
Á Műszaki és Intéznéný iľoda
B Ingatlansmlgáltatási irođa

ilI. Paľkolási igazgatóság
l. Adminisznáció és szervezés
2. ÜgyféIszolgálati és kommunĺkációs dĺvfuió
3. Uzemeltetési divfuĺó

Iv. Váľosĺizemeltetési igazgatóság
l Adminiszmáció és szervezés
2 Közteriileti.mĺĺszaki referens
3 Keľĺiletőrségi iroda

il'
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4 Karbantaľtói iroda
] 5 Közterületi-könisďasági iroda
, 6 Közfog|alkoztatotti iroda
'| 7 Kertészeti iľoda
: A táĺsasága|apvető mriködését a 20l5. június l5-én alákásra kerü|t KözszolgáItatási keľetszeľződés biztosítja, fo|6, évreł 

"|ťogadásrakérultek 
az egyesterĺtletek ię|adatellátási rendjét megnataiłiđu.' l.o","olgáItatási szeľződések az alábbiak

i 
tzettrtt:

j Kerętszerződés l. sámú me||éktete:
: Az onkormányząti tulaidonban Iévő ingatlanvaglonnal kapcsolatos vaglongazdótkodási _ vagłonkezetési ;feladatoki eltátűsdrót szóló tves kazszolgáttatási šzerződéí

.. 2. szńmú me||éklete:
: Kĺ)zterĺilet-fenntartással, városĺizemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásđról szóló Évesi Kozszolgáltaĺósi Szerződés

i 3. szÁmú melléklete:: 1z önkormónyzati tulajdonban levő piac-'ĺizemeltetésifeladatok eltótdsáróI szótó Éves KözszolgáItatúsi Szerzőďés
l
:: 4. számú mellék|ete:
: Áz ónkormónlzati tulajdonbąn levő oktatósi-nevelési cétú intézményi ingatlanok tłzemeltetésével, karbantartdsával.. kaPcsolatos feladątok ellátásłźróI szóIó Éves Közszolgáttatási Szerződis

l s . számúme||éklete:
i Á Jónefilfi1.g5i.Önkornđą'vtlt, illctvc a Fővárosi tnkoľmdnyzat negb[zásábóI ajózsefidrosi és afőváľosi tłlkoľltlúľlyzut' tulaidonában lévő lrózterĺjleti várąkozóhelyek iizemeltetéséyel, karbąntartásőval kajcsotatos ąetadatok ellátásáról szótó: Eves Közszolgáltątási Szerződés.

A KanzolgáItatósi szerződésekfinanszírozósát aBudapest Főváľos VIII. kertllet Józsefuáľosi tnkormányzat fo|6' évi
költségvetésről szóló |1201-6. (II.04.) számú önkormányzatirendeletében fogadta el a Képviselő-testüIet.
A társaság egyéb feladatellátásából szÁrmazś bevételek (társasházi ktĺzos képviselet, kĺllső, piaci fe|adat,hivatali épü|etek
takar(tása, egyéb, miĺszaki feladatokhoz kapcsolódó bonyolĺtási, műszaki ellenőri díjazások) az értékesÍtés nettó
árbevételében j.elennek meg. A bevételek és kiadások szerkezetét a melléklet szeľinti eľeäménykimuhtás-tervezet, míg
az eszközbk - forľások tárgyévi tervezptét a mérleg-teľv ezet ÍarIa|mazza

A társaság egyes szervezeti egységei az alábbiakszeľint tátják el feladataikat:



Központ

Operatív igazgatőság

Az operativ igazgató az lgazgatőság elniikének iránymutatása a|apján koordinálja a Tátsaság operatĺv tevékenysćgćt.
|rányitÁsa a|á tartoztk az informatikai csopoľt, valamint a közbeszerzési referens.
Informatikai csopoľt:

- Fęladata, hogy bifosítsa a Társaság teljes informatikai rendszerének megbÍzhatő mÍĺködését.
- Javaslatotteszaz elavult haľdveręk és szoftverek cseréjére, új eszközök beszerzésére'
- Üzembe he|yezi azűj gépeket, telepíti a beszerzett új szoftvereket.

Előkészíti a sz'ámítástechnikai kellékanyagok bęszęrzését.
- Felĺigyeli a telekommunikációs célú berendezésęk m{iködését, valamint racionálisan' a gazdaságosság

szempontjait f,rgyelembe tarťva kezeli az infókommunikációval kapcsolatos előfizetéseket.
- Etlátja a szÁmltőgépes rendszer karbantartását, feltárja és elhárítja a sz,ám|tógépeken és ahá|őzaton keletkezett

hibákat, e|végzi a szükséges beállĺtásokat.

Kö'zbeszerzésí referens:
- Elláda a Társaság szcwezeti egységeihez kapcsolódó közbeszerzési és 100.000,- Ft-ot meghaladó beszerzési

eljáľással kapcsolatos tevékenységét, az ajánlattételi felhĺvás összeállĺtásátólr az eredmény-megállapításig.

Hivatali Kapcsolattartó:
- a Józsefoáľosi Polgárnesteri Hivatallal és a Jóxefuárosi Önkormányzattal töľténő kapcsolattartás;
- a Táľsaság áIta| előkészített bizoťtsági és testtlleti 'anyagok egyeztetése, véleményezése) az előkészítés

figyelemmel kĺsérése, koordinálása;
- a beérkező lakossági panaszokľa/kérdéseke történő válaszadás koordinálása;
- a beérkező képviselői kérdéselae töľténő váIaszadás koordinálása;
- a Társaságra vonatkozó kömleghallgatássalkapcsolatos válaszlevél tervezetek elkészítésének koordinálása;
- azÚj ľeletĺ téri és Termęlői Piac vezetőjének koordinálása;
- azlntézménymiiködtetés vezetőjének koordinálása;
- azigazgatóságelnöke által a feladat- és hatáskörébe utalt ügyek koordinálása.

Belső ellenőr:
- ahatáIyos jogszabályok, valamint a nemzetközi szabványok alapján kidotgozza a Táľsaság belső ellenőľzési

rendszerét és elkészíti a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.
. éves belső ellenőrzési tervet készít, amit előzetesen a Társaság Felĺlgyelőbizottságával egyeztet, és az

Igazgató ság hagýa j óv á.
- az éves ellenőrzési tervben mepllat.átozott ellenőrzések lefolytatása.
- a Társaság Felĺlgyelő Biznttsága"Igazgatósága, valamint Igazgatóság ęln{ike felkérésére rendkĺvüli ellenőrzések

e|végzś,se.

Gazdasági dĺvízió

A Gazdasági divlziő aztgaz9atóság Elnökének közvetlenül alárendelten, a gazdaságivezető iránymutatása és feladat
meghatÁrozÁsa alapján e||átjaatársasággazdasági, pénzügyi m{iködését, annak ellenőrzését, és ebben a körben biaosĺda
a jogszabályoknak való folyamatos megfelelést. A gazdasági vezetó felelős a pénzt|gyi, gazÄasági, számviteli,
sznmé|yigyi, bér és TB feladatok maradéktalan végľehajtásáért, irányítja ahozzátaĺtozó kodákat és Csoportokat.

. Gazdasági és Pénzüg.vi Iroda:
A társaság miĺködéséhez szĺtkséges pénztgyi, gazÁuágiés azehhez kapcsolódó nýlvántartási feladatokat láda el.
AzĺĺodaYagyongazÄálkodási és Parkolás.üzemeltetési csoportra' valamint VáľosĺlzemeltetésĹ Intéznényműködtetési
és Piac-ĺizemeltetési csopoľfua oszlik. Feladataí az a|ábbiak:

- Á pénáigyi egyensúly frgyelemmel kĺsérése, a pénzgazdálkođás és a különbözÄ pénzllgyĹfinanszírozási
konstrukciók alkalma zása.

- Gazdákodási bevételek és kiadások bonyolításą szÁm|ázÁs és bejövő számlák kezelése, vevő és szállító számlák
ügyintézése.

- Szerződések nyilvántartása és kezelése.
- Aházipénnár kezelése és nyilvántartásą banki forgalom kövętése.
. onkormányzatipélueszközök szabá|yszerúkezelése, költségvetési keretek vezetése,az onkormányzat nevében

történő szám|ázÁs.
- Az előbbielľől rugalmas és naprakész infoľmációk szo|gáltatása a kiilső és belső igényeknek megfelelőeĺr.

Számviteli és Házelszámolási lľoda.
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Az iroda a társaság működéséhez, illetve az öllkoľlnányzati ťe|adatellátáshoz kapcso|ódó egyes szánrvitcli és annliĺikus
feladatokat, továbbá aháze|számolási feladatokat|átja ó|, a következők szeľint:

- A társaság gazdaság.i-számviteli folyamatainak etlátása, analitikus és főkönyvi könyvelés, egye1tetés'- Adó-és egyéb bevallásokelkészítése, feladása, statisztikaijelentések.- LęLtározás és eszköznyi|vántartás, selejtezésijegyzőkonyvek elkészítése.. 
.onkormányzati ana|iíikus és főkonyvi tonýřďes, ktiltségvetési keľetek vezetése, jelentések, beszámollk
Keszltese.

. HázelszÁmolással kapcsolatos feladatok e||átása, bejövő és kimenő számlák ügyintézése, közmiĺvekkel való
kapcsolattaľtás'
Az előbbielaől rugalmas és naprakész információk szolgáltatása a küIső és belső igényeknek megfelelően.

házelszámo|ás e Ft-ban
xnoĄs kötelező fea. önként vá|lalt fea. osszesen
rtnŰxÖoÉsl KlADÁsoK
9zeméIyl luttatós 24 136,8 24 136,8
- a |ka|mazottak bére 15 584.0 75 584.0
- a IkaImazottak juttatása

1999.8 1999,8
- ľnegbízás| dÍJak 1200.0 1200.0
Munkdadót terhelő járu!ékok és szocidlis hozzójóru!ásI adó 5 353.0 5 353,0
Dologl kladósok s 852,5 s 852,5
- adók, befizetések

198.9 799,9
- köziizem

885,8 885,8
- szo|gáltatások

2 503,9 2 503,9. bcszeľzések ( iľodasrer, nyo|ntatvány, karbantartá5t anye8oŁ stb) 2263.9 2 263.9
u ÚröoÉsl neoÁsox összĺlseu: 29 989.3 29 989,3
KoMPENzĄctl !GÉNY 29 989,3 29 989,3
lrányĺtásl ktsg. Felosztása

2 486.0 2 486.0
ktizszolgáltaHsl ellenérték összesen (nettól 32475,3 32475,3
Á9.).u|Üd|EE5| e||eneneK osszesen (bruftr, 4!243,6 4Ĺ243'6

szęmél}'ügyĹ Bér- és TB elszámolási Iroda:
Gondoskodik a táľsaság munkaügyi feladatainak e||átÁsáró|, ezen belül a mwkaszsrz'ődések, munkaköri' .leĺrások, be-és kilépéssel kapcsolatos megállapodások előkészítéséľőI.- Nyilvántaltjaat.ársaság munkaerő szukségletéq ekészíti afe|véte|hezkapcsolódó á||áspá|yázatoka! fogadja a
!".ýĺk.ĺő önéletrajzokat lebonyolítja a meghal|gatásokat.. .Elkészĺti a szülcséges nyilvántaľtásoka| igazolásokat, és egyéb dokumentumokat- a társaság bérelszámolási feladatait elvégzi, ntézi az ďđot es járulékok hatáľidőben történő megfizetését,
adatszolgáltatási és bejelentésí kötelezettségek megtételét.. Elvégzi aTB ugyntézśssel kapcsolatos feladatokat.

- Elkészítia szÍlkséges nyilvántartásokat, igazo|ásoka| és egyéb dokumentumokat.
Ellátja a TB kifizetőhely működtetésével kapcsolatos febđátokat.

Vawonqazdá|kodásĺ Igazgatósá g

A divĺzió az alábbi feladatokat látja el: 
Lakásgazdálkodásĺ divízió

. Az tinkorrnányzati tulajdonrl lakások bérbeadásą lakásgazdálkodás, kapcsolódó teljes körü hátľalékkezelési
tevékenység és díjbeszedési tevékenység
Az önkormányzat tulajdonában á||ó társasházi ingat|anoktulajdonosi képviseletének ellátásą közös köItségek
utalása, valamint a tulajdonos gazÁuágiérdekeinék megfelelőón meilehłzĺrerok felszerelése.

Lakás gazdálkodási iroda:
Azkoda, amely.lakásgazdálkodási., háfralékkezelési és lakáskezelői csopoľtokból áll, az tnkormányzatés a társaság
között kötött szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával, hasznosĺtásával, a fetmerĺilő
hátralékok kezelésével és beszedésével, valamint a béľlemények ellenőrzésével kapcsolatoś f"|udutokut laiiáel.

Az iroda fe|adatai ľészletesen az atábbiak:. NyilvTtartja az onkormányzat tulajdonában álló bérlakás állomáĺuryal kapcsolatos változÁsokat,bérlőkeą ĺires
Iakásokat.

. Javaslatot tesz a Képviselő-testĺtlet lakásgazdálkodási koncepciójában meghatáľozott szempontok
végtehajtÁsára.

- Bérleti szerződéseket az onkoľmányzatnevében előkészíti, illetve módosĺtja.
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- Előkészíti és lebonyolitja az örlkormányzati rendeletek a|apján a lakáspá|yázatokat.
- Bérbeadással kapcsolatosan a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározot1 tuIajdonosi hozzäjáru|ásokal

é s ny ílatko zatokat megadj a.

- A vonatkozó önkormányzatirende\etben meghatározott tulajdonosi döntéseket e|őkészĺti, végľehajtja.
- Irányítja, összehangolj a és e||enőrzi a fe|adat.e||átásban ktizremíĺködő a|vá||a|kozók munkáját.
- Nyilvántartja a lakbér és ehhez kapcsolódó hátralékok alakulását, elkészíti a szüksóges pénzügyi és egyéb

nyiIvántartásokat.
- Beszezi a háĺralékkezeléssel kapcsolatos adatokat'
- Előkészíti és adott esetben megköti a béľlőkke| arészletťlzetési megállapodásokat és figyelemmelkĺséri azok

teljesĺtését.
. FelszóIítja a bérlőket és egyéb adósokat ataĺtozás rendezésére, a hátalékosokatjogi eljárásra átadja.
- A bérleti szerződéseket az tnkoľmányzat nevében felĺnondja.
- Figyelemmel kíséri a jogi eljárást, ahhoz a szükséges adatokat, iratokat megadja.
- Bérlői tartozás esetén intézkedik aĺrnak behajtása iránt.
- Avégrehajtási eljáľás soľán intézkedik a végrehajtási dĺjak beťlzetéséróL,
- Kapcsolatot tart a szociális, gyermekvédelmi és egyéb szervęzetekkel.
- Eĺlenőrzi az onkormányzattutajdonában lakásokat, e|jár azönkényes ingatlanfoglalókkal szemben, biztosĺtja a

megtekintéseket.
- Birtokba adja és birtokba veszi a lakásokat.

Lakásgazdálkodási díjbeszedési iľoda:
Az jroda látja el aLakásgazdálkodási iroda munkájával kapcsolatos díjbeszedési feladatokat.

Feladatai ľészletesen az a|ábbiak:.
. Nyilvántartja a bérlőket és az azok személyében történő változásokat, a bérlők által Íizetenđő havi lakbéľ és

egyéb ťzetési kötelezettségek összegét.
- A havi fizetési kötelezettségeket számlakészĺtésľe átĄdja,
- Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőľzi a bérlők á|tal befizeteľt összegeket, és kimutatásokat készĺt a. tartożásokról' kiadja a sziiLlĺséges igazolásokat.
- A tartozÄsokat átadja behajtásra aLakásgazÄälkodási és Hátralékkezelési Irodának
- megköti arész|etfizetési megállapodásokat, kapcsolatot tart a támogatást nyújtó és egyéb szervezetekkel.

A lakásgazdálkodási' díjbeszedési' hátralékkezelési terĺilet tárryévľe vonatkozó egyedi feladatai:

LakásgazÄá|kodás:
A) Közszo|gá|ati lakások - béľbeadás (köz)szolgálati jelleggel
A Budapest Főváros VIII. kerĺllet Józsefuáľosi onkormányzat Képvisető.testĺllet 2015. szeptember l7-én megtartott
rendes üIésén a Képviselő-testĹL|etf05/2015. (x.l7.) számri határozatbarl úgy döntött, hogy a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat fulajdonában álló 150 db lakást közszolgá|ati célra kijelöl.
Az lntézményeVgazÄasági társaság vezntők a részilkľe kijelölésre kerĺllt lakások vonatkozásában nyilatkoztatták az
igény|óket arról, hogy melyik lakást fogadják el. Első körben 44 szemé|y je|ezte, hogy élni szeretre a közszo|gá|ati
jellegíi béľbeadás lehetőségével. A bérbeadásról a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt. A döntést követően cél a
lehetőség kiterjesztése és ez á|ta| további kollegák bevonása.

B) Lakáspályázatok
Je|en|eg2pá|yázataztn. fiata| egyedĺilállók ésaziť1ttbázasok számára kilrtpá|yáz'at van folyamatban. Az évben 5-6 db
pá|yázatklkásáttervezz|1|s a közeljövőben keľĺil sor a Íiatal egyedtilállók és a fiatal házasok, majd egyetemísták részéľe
pá|yázat|<llľására,melybő|egypá|yázatmárlefolytatásrakerült.
c) Tavaszmező utca 6. szÁma|atti önkormányzati tulajdonú épiilet tirítése.
A bérleti jogviszony megszĺfurtetése közös megegyezéssel cserelakás felajánlásáva|vagy péllzbeli térÍtés megfizetésével.
D) Korányĺ utca 16. szÁn a|atti önkonnányzati tulajdonú épület tlrítése.
A bérletijogviszony megszifurtetése közös megegyezéssel cserelakás felajánlásáva|vagy pénzbeli térĺtés megfizetésével.
E) Coľvĺn pľojektben éľintett önkormányzati tulajdonú épĺlletek tlrĺtése.
A bérleti jogviszony megsztlntetése közös megegyezéssel cserelakás felajánlásáva|vagy pélubeli térítés megfizetésével'
F) Hátľalékos ügyfelek egyeđi kezelése
A hátalék miatt felmondásra keriilő bérleti jogviszonyok miatt éľintett lakók ĺtgyeinek egyedi kezelése, a hátralék
cstĺkkentése, végrehaj tás i elj árások kézb entartÄsa.

Díjbeszedés:
A Dankó u. 16. szám, a Dankó u. 40. sám, és a József u. 47 . sz,ám a|atti, IÜĺ%o-baĺr önkormányzati tulajdonban lévő,
házközponti fiĺtéses épÍiletekben,20 m3lh-tmeghaladó gáanérő óra miatt szabađpiaci tarifa keľtllt kiszÁm|ázÁsra a lakók
fę|é. Azonban a törvényi változÁstkövetően átszerzódtink az egyetemes szolgáltatásra2\l3. decembeľ l-től, tehát ezen
időponttól lakossági tarifa keriilt szÁmlázásra, és érvényesül a rezsicsökkentés. Az koda elkészítette a három épület
lakóiľa, aszabadpiacĹ és a lakosságitarifaközötti díjkÍilönbözetre vonatkozőtáblázatot 2010. július 1. és20I3.november
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3o, közötti idi5szaka. Az időszak alatt folyósĺtott önkormányzati támogatások figyelelnbe vételćve| fennnlaradó, ĺćvcs
előírásként törlęndő kÍilönbözeteke a lakók kiértesĺtése, és egyenkénti megálIapoďások megköĺése még hátralév{J fc|adaĺ,
csak98Y, mint a jóválró szÁm|ák elkészÍtése, va|amint a pénilJgyi utómúnkáiatok (hátľa|ék csetén j}váĺrás átvezetése
hátralékos számláWa, azok eredeti esedékességének módosítása a jóváÍrás napjira, a kamatmentesség érdekében,
esetleges tuIfi zetések visszafizetése).

Háľľalékkezelés:.
A) Képviselő-testĺtlęti döntés végrehajtása, azaz a 2015. junius 5. napját mege|őzőenjogerős bĺrósági ítéletle| vagy
uégzé7s,ellez'árultĺigyekben éľintett ügyfelek tevé|ben történő kiértesítéśě, éstájikoaatá'á u-" Önko* áu:yzatta| ,".'ü.n
fennálló háhalék ľende.z.ésę - ezÁItal lakáshelyzettlk megoldása, és a kilakoltatái e|kertllés - érdekében. Á tajetoztataiĺĺ
követően, a szĺikséges intézkedések megtétele: arész|etfizetési megállapodások megkőtése, és a végrehajtási eljáľások
felfilggesztése.
B) A 2015ĺ20|6.évi téli kilakoltatási moľatórium lejárta utáni lakáskiürítésset jáľó végrehajtási eljárások
társszervezetekke| (JSZSZGYK), és a végrehajtó irodák:kal történő egyeztetése, előkészĺtéie, és an-nak ŕegr"l'a;ĺaseuan
való közremiĺködés.
C) Az új Lakásľendelet _ melyet váľhatóan a Képviselő-testitlet a20l6. áprilisi ĺllésén fog megtáľgyatni, és elfogadni -,a Rendelet terverśtt vá|tozásai míatt, a peres eljárások kezdeményezése älőtt az illetékeš uĺzóttsĺg felé _ Csalřdsegĺtő

Az lĺoda az onkormányz'at és a tfusaság között kötött sznrzódés alapján az onkormányzat tulajdonában álló
ingatlanok tulajdonosi képviseleté! közös költségek átuta|ásának eiőkészĺtesé! valamint az łšnkormányzati

társasházi
tulajdonú

albetétekbe mellékvízľnérő beszerelését látja eI.
Az iĺoda fe|adatai részletesen az a|ábbiak:. |!épvíseli az tlkormányzatot a táľsasházak közgyiĺléseĺn az önkormányzati ngatlanok tekintetében, az

Önkonnányzattól kapott ie|hata|mazÁsban meghatárózoffak szerint nyilatkoátot tesz.- Folyamatosan figyelemmel kíséri, felülvizsgálja a társasházak közös képviselője által készített elsámolásokat,
költségvetéseket.

- Az.tnkormányzat á|tzlkezÄeméĺyeznttrendkívĺtli ügyekben gondoskodik a közgyülés előtt összehívásáról.. Indokolt esetben a klzös képvĺselet e||6tásáva|kapcsolatos viták esetén etjáľást kizdeményez.- Táľsasházi pá|yázatokelőkészĺtésében való részvételfttĺItségvetés ellenóřzése)- Az önkonnányzat tulajdonjogával érintett albetétek közös költségének átutalásą. folyószám|ák e||enőrzśse és egyeztetése.
- Megállapodások előkészítése és megkötése.. MellékvĹznérők szerelése az önkoľmányzati tulajdonú albetétekbe, a rendelkezésre álló költségvetési keret

ver-etése.

A társasházakkal kapcsolatos feladatok, illetve az önkormányzati tulajdon képviseletének ellátása a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosí onkormányzat 66/20|2. (xu. 13) önkormányzati rendelete és a 2003. éviCxxxru. Érsasházi törvényben foglaltak a|apjántörténik.
2015. január l. és december 3l. közötti időszakban átlagosan 8l8 daľab Társasházban,3373 darab
önkormányzati tulajdonú albetétre, Iáttuk el a képviseleti tevékeňységet, illetve az önkormányzati tulajdonjoggal
kapcsolatos egyéb ügyintézések' Ezen tevékenység kereten tělul végeztĺik a társŕodálĺJ<ul, u toä'
képviseletekke|, a szo|gáItatókkal stb. levelezés! az ábpdokumenfumok (älapító okiľat, SZMS Z' adásvéte|i-

bevonásával _ készĺtése.

|akásgazdá|kodás/bérbeadás e Ft-ban
KlADÁs köte|ezó fea. önként vá||a|t fea' összesen
ľvl0xöoÉsl xnoÁsox
személyl luttdtús 125 096.4 7.25 096,4
- alka|mazottak bére 86 521,0 86 521.0
- aIkaImazottak juttatása 9 542.0 9 542.0
- megbĺzási dÍjak t200.o I 200,0
Munkaadót terhelő jdrulékok és szociális hozzóJárulósI odó 27 833,4 27 833,4
DologI klodások 83 541,5 83 541,5
- adót befizetések L193.2 7 793.2
- közüzem 3 90s,5 3 905,s
- szol8áltatások 63 8s9.8 63 859,8
- beszenések ( irodaszer, nyomtawány, karbantartás| anyagok, stb) 14 s83.0 74 583.O

M aKÖ DÉs l KtADÁsoK liss zEs E N : 208 637,9 208 637,9
roupeľĺzÁoó rcÉľv 204637.9 208 6329
lrányÍtásĺ ktsg. FeloszHsa 14294.5

'l294,5közszotgáltatásl eltenérték iisszesen (nettó) 222932,4 222932.4
közszolgá|atás| eIlenérték összesen (bruttó) 283t,2!.1 283124.1
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szerzód,és, váI|a|kozői szerzódés, nlegbízási szerződések stb.), rendeletek vć|eményezésé|, bizottsńgĺ
előterjesztések készítését, egyeńető tárgyalások, megbeszélések megszervezését stb.
20l 6-os évben ugyanilyen nagyságrendii Táľsasházzal és albetét számma| számolhatunk , mint az e76ző évbcn,
figyelembe véve az új alapítású társasházak tęryezeit. szÁmát, illetve a ,,kiĺ'utó'' táľsasházak (l00%-os
magántulajdonba kerül) szźmát.
20l6-os évben figyelembe véve a beszámoló közgyűlések, illetve a rendkívtlli közgyűlések számát | 350.|370
darab közgríĺléssel tervezünk. A közgyűlések számának növekedését az önkormányzati, fővárosi pá|yáz.aton
való részvétel, illetve atÁrsasházi törvényben foglaltak szerinti szervezeti-működési szabá|yzaÍok rĺódosÍtása,
aktualizálása, biztonsági kamerák szerelése stb.

20l5-ös évben26 fővel vettilnk részt a közgyĺléseken' A főállású, illetve a küIső munkatársaink szakmai
felkészítése (mint az előző években is) kiizgyiĺlés ęlőtt a napiľendi pontok szerinti konkľét iľányĺnutatások,
eligazítások tĺirténtek, illetvę a rendszerességgel megtartott megbeszéléseken folýató dtak. Ez a|étszám a 20|6-
os évben lecsökkent 19 főre. Tervęzz[k feltölteni, felbővíteni a kĹllsős munkatáľsakkal a létszámot legalább a
tav aly i |étszÁmra, ez fo|yamatban van.
20l5-ös évben közgyĺĺlések kezdeményezése (iľodánk részérő|) l9 esetben történt (alakuló közgyĹĺlés, közös
képviselet |evá|t.á.sa, stb. esetén). 20l6-os évben 15 és 25 darab közötti közgyűlés kezdeményezéssel tervezünk.

Társasházak által elkuldött SzervezeÍi és Mrĺködési Szabá|yzat módosítás tervezeteinek átolvasása, áttekintése a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vé|eményezés küldése a köztis képviselet szÁmára, az tinkormányzati
érdekek érvényesítése az SzlvÍSz-ben, a tavalyi évbęn 62 darab. A törvényességi felĺlgyeletet ellátó jegyzói
felhívására (ktltelezi a t.áłsuházat a jogszeľű működésre) a 2016.os évben az SZMSZ módosĺtásának igénye
megĺövekeđik (ezen folyamat elindulása az eltelt kettő hónapban már érzékelhető...), így tervezhető egy 80
darabbal.

Az onkormányzat fulajdonosi érdekeinek hatékony képviselete sok esetben csak jogi úton töľténő
érvényesítéssel érhető el. A tavalyi évben átlagosan 10-12 peres eljárás volt folyamatban, l0-l5 peľes tlggyel
terveżretiink azidei évben is.

A Józsefuárosi onkormányzat nllajdonával érintett táľsasházak felé fizetendő közös költség és egyéb fizetési
kötelezettségeket Táľsaságunk ezen feladatellátása során kiszámolja, és egyeztetve, átutalásra előkészítve
megkĺildi a Polgármesteri Hivatal Pénzilgyi Ügyosĺályának, majd az előkészített dokumentáció és adatállomány
a|apjánaPénzilgyilJgyosttá|y utalja a kötelezettségeket a társasházakfe|é.

A20|5, évben a közös költség kötelezettség teljesítése céljából - a költségvetés módosĺtási adatok áľ.łezetését
követően _ 595 M Ft összegben a közös költség keret, és további 65 M Ft összegiĺ felújítási keret volt elkĺllönítve
az Ônkormányzat költségvetésében. A 20t6-os évľe pedig 590 M Ft összegÍĺ közös költség és 70 M Ft összegű
felújÍtási keretet lett megállapítva.

Vĺzóra szeľelés:
Az onkormányz-at a20t6. évi költségvetés elfogadásával ismételten fedezetet biztosĺtott a lakások és nem lakás
céIjára szo|gá|ő helyiségek mellékvĺzrnérővel történő felszereléséľe, valamint a korábban felszerelt
mellékvĺzĺnérők hitelesítésére. Á költségvetés elfogadását követően megindult a mellékvízľnérő szereléseket
ellátó vállalkozó beszerzśsére. A beszerzési eljárás nyeľtesével megkezđjttk a munkálatok végzését, ame|y
tevékenységet egész évben, egyenletes ĺltemben kívánunk az év végéigteljesíteni.
A Vagyonhaszrosítási Divízió a mellékvĺznérők felszerelésén tul beruházásokat nem végez'
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társasházl tu|aJdonosl képvlse|et e Ft.ban

rnoÁs köte|ező fea. önként vá|la|t fea. osszesen
MŰKöDÉs| KtADÁsoK

SzeméM tuttatós 46 295.5 46 295.5
- aIkaImazottak bére 26102,9 26Ĺo2'9
. alkalmazottak juttatása 3012.2 3 012.2
- megbĺzási dĺak 691.2,5 6972,5
Munkaadót terhelő jórulékok és szociólis hozzáiórulási odó 10 267.9 70267.9
Dologl kladások 27U1.0 27 841.0
. adók, befizetések 397,7 397,7
- közüzem 2220.2 2220.2
. szo|gáltatások 74203.1 142o3.Ĺ
. beszenések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagot stbl 5 020,0 5 020,0

nŰrÖoÉg napÁsox ÔssztsEu: 68 136,5 68 736,5

rompeľzÁctÓ rcÉľv 68 136.5 58 136.s

IrányÍtásl ktsg. Fe|osztása 4 3s0,5 4 350,5
közszo|gáltatásl e||enérték ôsszesen (nettó) 72ą87'o 72487,O
kiizszo|gáltatásI el|enérték összesen (bruttó) 92 0s8,5 92 058.5
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Kcrcskedclmi bérbeadásĺ divíz|ó

Kereskedelmi célú bérbeadási iroda:
A vagyon$azdáIkodási igazgatónak alárendelĺen a szakterÍllethez kapcsolódó [z|eti tevékenység konkrét feiadatainak
e|őkészÍtését,lebonyolítását és irányÍtását|átja et az Önkormányza{ és a táľsaság łozoĺ tótoř szerződés 

"iup;ĺn 
u'

pnkormányat tulajdonában álIó nem takas óelĺ helyiségek, üľes telkek, gépkoc-si beállók béľbeadását, a bérleti díj
beszedését, valamint a hátľalék behajtását |átja e|. Az irodán belill Díjbeszeděsí es hótralékkczetési csopoft nliĺkÖdik.Az lroda feladatai részletesen:

- Nem lakás célú helyiségek, illetve üres telkek, gépkocsi beáIlók, és egyéb dologbérlet bérbevételi kére|meinek,
a bérlői kérelmek, panaszok fogadása, nyilvántaltásba vétele, v6|aszad,ás, intézkidés- Vonatkozőbizottsági' testületi előterjesztések elkészítése, képviselete, hatáľozatok végrehajtása.- A sztlkséges értékbecslések elkészĺttetése, a rendelkezésre álló költségvetési keret vezetése.- Üres telek és itres helyiség nyilvántaľtás készĺtése, vezetése,aktualizálása.- Nyilvános és zártköríĺ pá|yázatok megszervezś,se lebonyolĺtása.. Bérleti szerződések megkötése, nyilvántaľtás részére megküldése.

- A bérbeadással Összeftl ggő nyi|vántartások elkészítése, vezetés e, aktua|izÁ|ása,- Nem lakás célú helyiségek, gépkocsi beállók és egyéb bérlemények bérleti dĺjak beszedése, könyvelése.- Hátralékok kezelése, jogi ĺtgyek vitele.- Jelentés éstájékoztatÁs atulajdonos ésazegyéb résztvevő társszervez,etek felé.- Ellenőrzi az tnkormáĺryzat tulajdonában helyiségeket és telkeket, e|jár az önkényes ingatlanfogtalóktal
szemben, biztosítja a megtekintéseket.. Biľtokba adja és biľtokba veszi az ingatlanokat.

Az lĺoda díjbeszedési és hátľalékftezelési tertlletľe oszlik.

Az lĺoda feladatai részletesen:
A nem lakás célú helyiségek bérbeadása kapcsán a refeľensek hetente három alkalommal fogadnak ilgyfeleket. Az
ügyfélfogadás során listákat ađnak ki az ĺlľes, kiadható helyiségelaől, a helyiségek kiválasztása utĺn p"ařg megtekintő
formanyomtatványt töltenek ki. A bérbevételi kéľelmek kapcsán előterjeszésěket írnak a Képviselő-tes-tuleňagy a
Várqsgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság felé, vagy tájékoztató, hiánypótló levelet lrnak az ĺlgyfeleknek. A folyamat
|ezÁĺásaként kerül sor a szerződéskötésekľe'

A bérbeadás feladatkörébe taľtozik még a bérleti jogviszony meghosszabbítás, a bérlőtársi jogviszony, továbbá a bérletijog átadás kapcsán előterjesztések készÍtése, a bérlők általi bérleti jogviszony felmondások é|řogaaasá,. ahelyiségeĹ nem
rendeltetésszerű haszráIata miatti felszólítás ílletve felmondás, valamint a kedvezményes bérletídĺjon berlő civiře' non-
profrt szervezetek éves beszámolóinak továbbĺtása a Humánszolgáltatási ,Íigyosztá|y 

fe|é. Ez-enkivul nyilvántartásokat
vezefuek a kiadható ĺlres és bérelt helyiségekľől, a kedvezľnényes bérleti díjon béľlőkől, melyeket fo|yamatosan
fe lĺll vizs gáInak és aktual i zÁ|nak.
A munkavégzés jelentős részétteszikl apá|yáz1atÄsokkal kapcsolatos ügýntézés, aze|őteqesrtések készítése , apá|yázati
anyagok kezelése, bontásą értékelése, egyeztetések apő]ryázőkkal, valamint a szerződéskótés.

Az Önkoľmányzat költségvetésében keretet különĺt eI az ĺlres, nem lakás cé|járaszolgáló helyiségek értékbecslésének
elkészĺtésére. Ennek költsége bruttó 10.000.000,- Ft'

2016. január t-tőI törvényi kötelezettség a bérleti szerződések mellé energetikai tanúsĺtvány elkészítése, és a másolat
átadása a bérlők rész,ére. Ennek köttsége az Éľtékesítési irodával közösen keľult megáIlapításra.

Az lroda a bérleti és egyéb dĺj beszedés fa|adatai keretein belĺtl végzi a szÁm|ázÁs előkészítését, a havi váItozások
rögzÍtését és átvezetésé! a befizetések könyvelését, az Önkormányzat Pénzttgyi Ügyosztálya részśre a havi jelentések
készltését (áfa elszámolás, főkönyvi feladĄ követelés állománýelentés, śiu.), ä bérlök helyett megfiátett díjak
továbbsámlázását a béľlők részére, és azllgyfétkörünkbe tarto ző cégekcégnýlvántaĺásĺ adatainat ĺolyamätos ĺgy"ieiet
az opten cégnyilvántartási rendszerben. Feladatkörükbe taĺIozik még a bérbeszÁmítási megáltapodĺsok elokčśĺtese,
bízottság eIé terjesztése és megkötése is, továbbá a bérleti jogviszony sztlneteltetési megállapodások e. be,I"ti aĺ; ĺzetes
felfitggesztési megáIlapodások megkötése.

A sz,ám|áz,ás köItségeihez kapcsolódik a számlák kinyomtatása és postázásą amelyet a Szenznr Kft végez.

A hátralékkezelés és jogi feladás fe|adatkörön belül az iroda végzi a bérleti és egyéb díjakból felhalmozott hátralékok
nyilvántartását, a rész|etťuetési megállapodások megkötését és nyomon követésěi, a hátalékos béľlők felszólítását és
tájékoztatását levélben, telefonon vagy ĺigyfélfogad|si időben szeméIyesen , továbbá afizntési felszólítások sÍkertelensége
eseténaz iratanyagok összeállítását azúgyvédi iľoda részére peresítéśľe, végľehajtási eljáľás megin d1t.ására.

A fentieken tul a Helyiség Bérbeadási Iroda végzi az új béľleti szerződésekfi ezvawa bérleti szerződés módosításoknoz
kapcsolódó óvadékok nyilvántaľtását, a visszaigénylések ügýntézését; a béľletĺ jóg fiadások díją'ásaként felszámított
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szerződéskötési díjak szám|ázását és könyvelését, továbbá ahátra|éWezelés, jogi fcladás fcladaĺain beltlI a kćscdc|llli
kamatok nyilvántaľtását és kiterhelését.

Azirodának esetijellegű, határidős, költségigénnye| jáľó feladata nincsen.

Az lroda 2016. év folyamán a tulajdonos döntése a|apján több, előre meg nem határozot1, számú pá|yázatot t€sz közzé a
helyiségek bérbęadása érdekében.

Elidegenítési iroda:
Azlĺoda önálló szervezeti egységként az onkormányzat és a társaság között kötött szerződés alapján az onkoľmányzat
tulajdonában álló lakásot nem lakás célú helyiségek, tetőkertek, telkek, egészházas ingatlanok értékesĺtését,
szeľződéskövetést, adásvételi szerződések nyilvántaľtását és részletfizetések kezelését, hátralékkezelési feladatokat. és
kötbérkövetelés érvényesítését láda el.

Az lro da feladatai részletesen:
- Vételi kéľelmek fogadása, nyilvántartásba vétele, vá|aszadás, intézkedés.
- Á[apot-meghatározó szakvéleményekelkészíttetése.
- Táľsasház a|apítÁs,éľtékbecslések megľendelése, felĺtlvizsgálata.
- Vonatkozőbizottsági, testÍlleti előterjesztések elkészítése, megvédése, határoz'at végrehajtása.
- Üres lakás és helyiség nyilvánatás készítése, vezetése, aktualizáIása.
- Nýlvános és zártköľü páIyáatokmegszeľvezése lebonyolítása.
. Adásvételi szęrződések megkötése, a Magyar Áttam elővásáĺlási jog gyakorlására felhívásą ingatlan.

nyilvántaľtás és a társirodák részére megkĺildése.
- Kihelyezettpénztźĺ és árverési pélu1ár m{lködtetése.
- A 100 oń-os önkormányz.ati tulajdonban áIló lakóépĺiletek tetőtereinek elidegenĺtése.
- Egésďlázqs ingatlanokhasnosítása.
- Korábban éľtékesített ingatlanok adásvételi szeľződéseiben foglalt teljesítés követése, kötbéľkövetelés

érvényesítése.
- Az értékesĺtéssel összefitggő nyilvántaľtások elkészĺtés e, vezetése, aktualizálása.
. Jelentés és tájékoztatás atulajdonos ésazegyéb résztvevő tfusszervezetekfelé.
' Elidegenítéssel kapcsolatos peres eljárások indításą képviselet.
- E|őkészíti a tulajdonosi döntéseket, e|készlti az előterjesztések.
- Iľányítja, összehangolja és ellenőrzi a feladat-ellátásban közeműködő alvállalkozók munkáját.

Az iľoda 2016. évi feladatellátása az alábbiak szerint konkľetizálódik:
A volt ,,MÁv-lakótelep''-en az onkormányzat jelentős közĺnü fejlesztéseket hajtott végre, Így pI.: közvilágítás, víz-és
csatornarendszeľ kiépítése, ezt követően a cél aŁhogy a lakásbérlemények elidegenĺtésre keriiljeńek, az ingatlanokat a
Képviselő-testl1|et215/2014. (VI. 05.) számú határozatta| kijelölte. A 15 darab épületből 8 esetén máłbejegyzésre kerĺilt
atfusasháztulajdont a|apÍtó okiľat, lgy az e|idegenĺtések is megkezdődtek. l db lakóépillet esetében a társasház tulajdont
a|apÍtó okirat készítése van' foýamatban, további ó épület esetében, m9g y ingatlan-nyilvántaľtás adatainak rendezése
szükséges, amihez még a JóKÉsz módosítása is szĹikségessé vá|t. ArórÉsz módosĺtásának hatálybalépését követően
megindulhatrak a telekrendezési folyamatok.

\,. tt

"\"\II

nem Iakáscélú heIy|ségek bérbeadása e tt.ban
xnoÁs köte|ező fea. önként vá||alt fea. össresen
rvlÚröoÉsl xlłoÁsox
Személyl luttatós 43 230.3 43 230,3
- aIkaImazottak bére 287t7,5 28 711.s
- aIkaImazottak juttatása 3 4L9.2 3 419,2
- megbízási díjak Ĺ20o,o 1200,0
Munkaodót terhelŕí jórulékok és szociólis hozzójóruI(lsi atló I899.6 9 899,6
DologÍ kiodások 40 393.9 40 393,9
- adók, befizetések 397,7 397,7
- közüzem 2 220.2 2 220.2
- szo|gáltatások 30 658,0 30 658.0
. beszerzések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagot stb) 7118,0 7 118.0
u Ű xÖoÉg neoÁsor Összrse u : 83 624,2 83 624.2
KoMPENáC|T rcÉNY 83 624,2 83 624,2
irányításl ktsg. Fe|osztása 4 350.5 4 350,5
közszölgá|tatásl e||enérték iisszesen (nettó) 87 9?4,7 87 97Ą,l
közszo|gá|tatásl eIlenérték összesen (bruttó) 7LĹ727'9 Ĺ11727,9
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Lakás és nem lakás cé|jára szo|gáló hc|yiségek esstében elidegenĺĺés útján tovóbbľa is ĺÖrekszünk aľra, hogy az
Önkormányzat tulajdoni árányacsókkcnJeli u"okbun az épületekbei, ahot alacsony az önkormán yzati tu|ajdon aránya.

Licites éľtékesítéseink továbbra is az E|ídegenÍtési |roda fókuszában helyezkednek et, a jetentegi ingat|anpiaci 1endenciák
bjztató előjelűek ezen értékesítési forma szÁmára, Terveink között szerepel, hogy a papĺi a|íp(l árverések rncl|etĺ
megteľemtjük a lehetőséget az elektronikus árveréseknek is és fokozatosan térlnk át ezutôbĹi formara.

A mcgkötött adásvételi szeľződésekeÍ ľendszer0nkben rögzítjük , számszaki|ag és formaita ge||enöriz7gk, nyilvántartósba
vesszük. A töľlesztő részletek a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zĺ, nełére megnyiřott, elkulonĺtett.banksłmlera
kcľülnck befizetésľe, aurclyllek banki k|vonata|t ls kezeljuk, lekönyveljük, az éńékňĺĺesi cellaI beťlzetettnugyitutult
tételeket beazonosĺtjuk, s a megkötött adásvételi szerződésekhez rendeljuk'

Társaságunk minden hónapban téte|es beszámolót készít a nyilvántartásba vett szerzódésekrő|, amely tartalm azza a vevők
adatait, azađásvéte|táľgyának pontos megjetölését, a vételárral kapcsolatos adatokat, iltetve a fizetbsi feltételeket'
KüIön jelentés készÍll az vlou hónap folyamán befolý éltékesítéśi bevétel e|számoiásáľóI, amely lakásonkénti és nem
Iakás céIú ielyiségenkénti bontásban tarta|mazza abefizctéseket, A rész|etťlzetésrő| sző\ó e|számolásban összesĺtve és
tételesen kimutatásra keril|nek az lgy kötött adásvétel i szerződések, ahavi befizetési e|őbányzatok' és befolý befizetések,jogcímenkénti bontásban' A befoly bęvételeket renđszeresen egyeztetjtlk a Pénzügý Ügyosĺaly ĺltai-lconyvelt
tételekkel, azaz, az önkormányzati bevételek banki feldolg ozása apénzlsgy ĺolyamatos eiĺänorzŽse melíett zajlik.
Á tevékenység e||átäsa során kieme|t hangsúlyt fektettlnk a hátľalékos állomány kezelésére. A cégek által megvásáľo|t
helyiségek esetében- rendszeresen követj{lk a céginformációs ľendszert annak éľdekében, h*ogy a febämolási,
végelszámolási eljárások során a fedezetvesżĺést eI tudjuk kerĺllni. A hátľatékos vevők az összeg nagyságától fllggő, de
minimum 3 havitartozÁst követően felszólĺtásra kerulnék.
A tartozások beszedése érdekében minden rendelkezésĺlnlae áIIó jog i eszklz|igénybe Yeszĺlnk' a folyószámlák forgalmát
havi rendszeľességgel ellenórizzĺlk. A máľ egyszer hátľalékba keĺtli számlákut l.uíon nyilvántaľtásban rögzĺtjtlk' ańelyet
renđszeres monitoľing tevékenységgel folyamatosan figyelĺtnk annak érdekében, hogy á taľtozásokat megřelelo ś"int alatt
tudjuk tartani. Azokka| a vevőkkel szemben, akik taľtósan nem tesznek e|egeĺ-fizntési kötęlezett."egun.l.-iil**
rész|etťlzetési kéľelem lehetőségét sem veszik igénybe, jogi eljáľás van folyamatňan.

z!|ý=b.n.is folyamatosan figyelemme| kísérjĺlk az e|adott telkekkel kapcso|atban fe1merült követe|ésállományt,
táľgyalásokat folytafunk aperen kívüli egyezség kialakítása érdekében, ahol-ez nem lehetség"' ott p"."' ĺt* 

""''"unl.érvényt az lnkormányzat ktĺvetelésének. Ěmellětt terveink között szeĺópel * ÖnI.ormany"ut tuuia*ában álló najyouu
értéktĺ telkek értékesítésének lebonyolĺtása is egyebek mellett az Avróra,a Bérkocsis, u Ýĺg e. a József utcában.

Az egészház-as projektek keretében 20lS-ben 3 esetben keľült sor pályáatkiĺrásáľa (Budapest VIII. kerĺtlet, Ü|lői út 58.,
Tömő u. 16., Tľefort u. 3.). EzekbőI a projektekbőI a Budapest VIII. kerulet, Trefort u. 3. s26m alatti ingatlń éftékesítése
zárult sikerrel, azlngat1arlt650'000.000,- Ft.éľt idegenítettĺlk eI, amibőI2015.ben 195.ooo.0oo,- rt ĺoý be. 2016-ban isaz onkormányzat tlzleti, statégiai, településfejlesáési terveinek megfelelően folýatjuk ;, ilyen irányú
tevékenységĺlnket.

A 20 l 6-os évben a gazdasá,gi mutatók további jawlásánĄ a CSoK-nak, valamint egyéb szocĺális ĺntézkeđések hatásáľa
7.z lngatlanpiac fokozott pezsdülése váĺható. Megnő a kereslet az újépht{sű bkások iránt is. Józsefuáľos
Önkormányzatának telepileifejlesztési és vagyongazdákodási koncepciójánaĺ< megfelelóen bonyolĺtjuk az ĺlĺesen álló
épĺtési telkek elidegenítését. A még nem értékesített telkeken pedig twább uzemeltetjuk paľkobńkat, mĺ"JaáJĺ*; a,oĺg
beépítési kötelezettség kikötésével e|idegenítésre nem kerĺtlh"i sor.

|akások és he|ylségek e||degenítése e Ft-ban
rnoÁs kötelező fea. önként vá|la|t fea. osszesen
ľĺOröoÉsl rnoÁsor
személyl tuftdtós 39 36s,0 39 365.0
. a|ka|mazottak bére 26 510,0 26 510,0
- aIkalmazottak juttatása

2916.0 2 916.0
- megbĺzásĺ díjak 1200.0 7 200.0
Munkaadót terhelő jórulékok és szociólis hozzójóruIósi adó I739.0 I739.0
Dologl klodósok 41772,2 47 772,2
. adók, befizetések 348,0 348,0
- kcizÜzem 2220.2 2220,2
- szo|gáltatások 32275.8 32215.8
- beszezések ( irodaszer, nyomtawány, karbantartási anyagok,
stb) 6 988.2 6988.2
M a KÖDÉsl Kt ApÁsor liss-rstry : 81 137,2 87 137.2
xorvlpeľáclÓ rcÉĺ.lv 87137.2 aĹt37,2
lľányÍtásl ktsg. Fe|osztása 3729,0 3729.0
közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) 84 866,2 84 866,2
klŁzszolgáltatásl eIlenérték tisszesen (bruttó) Ĺo7 780,1 107 780,1
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Köz,|ls képviseleti és Házkezelési divĺzló

A divízió az Öĺlkormányzat és a társaság között kötött szerződés alapján az a|ábbi fetadatokat |átja e|:
- onkormányzati tulajdonú lakóéptlletek takarÍtása, házfelügyelete, liftÍlgyelet, valamint járdatakarítás.
- Társasházak közös képviselete.

T ár s asházkeze|ő ir o da:
Az kođa látják el aÍÁrsasházkezn|ői fe|adatokat azokban atársasházakban, amelyek közgyűIése a társaságot vá|asztja
meg a társasházközös képviselőjének, és vele megbízá'si szerződést köt.

Az lroda fę|adatai részletesen az a|ábbiak:
- A társasházkeze|és folyamatának megszervezése, kezelési feladatok ellátása, a társasházak működéséneĺ

ellenőľzése.
- Éves költségvetési tervek elkészĺtése.
- Éves beszámolók elkészĺtése.
- A társasháziközgy]l|ések lebonyolĺtása, a táĺsashőzakköte|ez,ęttségeínek teljesĺtése.
- A társasházakpénzllgyí-számviteli feladatai e||átása, piackutatás és ajánlatok készítése társasházi megbĺzások

megszerzése érdekében.
- A társasházak milködésének biztosÍtása, felújítási és karbantaÍtási feladatok lebonyolĺtása, pá|yázatok

ĺigyintézése.
- Minden egyéb, a tÁrsasházak eredményes keze|éséhez sztĺkséges feladatok e||6tása.

Társasházi ingatlankezelési szolgáltatás végzésejelenleg 2l0 đb. társasház részére. Fő cél a tulajdonosok legnagyobb
megelégedettségére történő szolgáltatás, az iroda által kezelt épületek, illetve albetét darabszám csökkenésének
megakadályo zźsa, tov ábbi társasházak kezelésbe vétele.
Elérenđő cél a bevétel szinten tartÁsa, i||ewe az infláció mértékével történő emelése. Továbbá növelĺí kell a
pá|yázatokonvaló részvételt. Tevékenység során együttműködés a Tulajdonosi Képviseleti Iľoda munkatársaiva|. A
közös költség hátralék csöl.ĺkentése, minimalizálása.
Kiemelt feladat, az iroda á|ta|keze|t Társasházak éves besámolójának, költségtervezetének és adóbevallásának - a
törvényben előÍrt határidőre történö - megtaľtása, illetve benyujtása. A költségterv készítése során figyelembe venni
a rezsicsökkentés eredményeként megjelenő megtakarításokat, valamint a csökkentett közmiĺ szolgáltatói dÍjjakkal
történő szÁmítást. A köItségtervezet elkészĺtésénél ftl szempont a társasházak mĺĺszaki áltapotának
figyelembevételével minél több felújítási munka tervezése, pá|yázaton való részvétellel a társasház pénzügyeinek
szinten tartása mellett.

társasház| közös képv|selet e Ft-ban
xnoÁs placl feladat .összesen

uOröoÉsl rnoÁsor
Személyl Juttatás 55 875,9 55 875,9
. alkaImazottak bére 37 980,0 37 980,0
. alkaImazottak iuttatása 4 Ĺ77,8 4 777.8
. megbízási díjak 1200.0 1200,0
Munkaadót terhelő jórulékok és szociális hozzájárulási odó 12 458,1 72 458.7

Doloal kladósok 77 002,9 77 002.9

- adók, befizetések 497,2 497,2
. kózüzem Ĺ494,5 1494.5
. szo|cá|tatások 6 000.2 6 0tu,2
- beszeľzések ( ĺrodaszer, nyomtahrány, karbantartási anyago|q stb) 3 011,0 3 017,0
MŰKliDÉsl KlADÁsoK ÖsszfsEü : 66 818,8 66 818.8

irányÍtás| ksg. Felosztása 7 458,0 7 458.0
tevékenység költsége összesen (nettó) 74276,8 742t6,8
tevékenysé8 költsége ôsszesen (bruttól 94 331,5 94 331.5
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Ác In8atla nszo18á |tatás, takaľltđ-iTĺbil.
MíĺľŕĺnÉql rlanÁ

köteIező íea. Önként vá|lalt fea' öss'esrn

J.śI,,c,Yl lu..gIg5 60 529,2 60 s23.2- alka|mazottak bére 40200,0 40 200.0
,uł 5 603,0 s 603.0

1200.0 7 200,0
13 520,2 13 520.2DoIogl kIadások 17 057,7 17 057,7- oug^, Uę| |Z 2 038.3 2 038,3

Ĺ72o'4 7 720,4
6 210,0 6 210,0- beszenések ( irodaszer, nyomtatvány, tarĺańta.tĺst .arwanok' stb) Z QĄ9.0 7 089,0

77 580,9 77 580,9
26 103,0 25t03,0közszo18áltatásl eIlenérték összesen (nettó) !9! 683,e 103 683.9közszol8á|tatásI e||enérték összesen (bruttó) 1!! j78ł6

131 678.6

Hárkeze|ő Csoport:
A csoport feladatai rész|etesen az a|óbbiak:

El|átj a a J ózsefu áros i tn konn ány zat kizár ó|agos tu l aj d oná b an
irodához rendelt' egyéb Íulajdonban |évő ingat|ánokhoz
háztakarÍtói' I i ft fel ugye l ó ĺ ) fe I ad atokat.

lćvő, iIletvc eseti vátlatkozÁsi szerzldćsse| az
kötődő ingat|anszo|g á|tatási (|.tázfe|!gy e|ői,

Mĺlszaki divÍzió
A divízió az lnkormány^! é| a társaság között kötött szerződés a|apján az Önkormányzat- Közut.kaľbantartás, beruházás bonyolĺtási, felújĺtási'- Bervházási és intézmény-felújítási, karbantaftáši'- 

9ol.9rrnányzľr1itulajdoňú épüietet ingatlanok felmérési, beruházás bonyolĺtási.- Közbeszeľzési és beszeľzési eljáľások etkészítési'
Műszaki ellenőri.

- Költségvetés készítési és ellenőrzési feladatait látja el.

Műszaki és intézményi irođa:
Az lroda fe|adatai részletesen az a|ábbiak:

- ' EIIátja a Józsefuárosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos tervezési, felújítási,benńázÁsi feladatok bonyolítását, koordÍnálását.
- Et|átja a Jőzsefvárosi ÖnkormányłÄt t1,|aidonában lévő közutakkal kapcsolatos tervezśsi,felújÍtási, beľuháásifeladatok bonyolítását, koordináIását.
- Irányĺtja az Önkormányatköztfijanak fetujÍtásával kapcsolatos feladatokat, beľuházásokat, e|végzia mĺiszakielIenőrzést.
- lakásot helfségek..és épĺtletek karbantaľtását, ĺlzemszeľiĺ miiködésének fenntaľtását'- Javaslatot készít az Önkormányzatfelé az e|végznndő beľuházásolaól'. Rögzíti a sztllĺségessé vált munkálatokat, előkéšzíti az elvégzéslllÓöz szttkséges közbeszerzési eljáľásokat.- Yez'eti a terÍlletéhez tartozś kaľbantaľtási, felújítási, berutłžsi feladatokhoz ňp"*loło koftsegvĚtJsil."'.i.l..t.- Mĺlszaki ellenőľi feladatokat e||átja,
- IrányÍtja, tĺsszehangolja és ellenőrzi a feladat-ellátásban közreműködő alváIlalkozók munkáját.

n
{.'::l . /

ĺ/,

t5



Á Műsza]<i DivÍziő óltal ellótandó ńlĺulónos ćs egyedi feladatok konktul t0 rétan:

Fe|adatok megnevezése
KIADASOK
ÖsszpsBľ

Bcszcrzćs kezdctc/Munká|atok kczdcĺc/
Munkĺĺlntok vćgelMegiegyzés c Ft

Kötelező feladatok 1 1 60l
E|őző év ekb en intézmény i épü letekb en

megvalósĺtott energetikai felúi ĺtásoka szakértő
5.762 folyamatos

Piýpang ovoda bővítés kivitelezés+műszaki
ellenőrzés+hatósáei díi ak

326.8'r',1 A REV8 projektjéhez igazodva

Piýpang ovoda elektromos há|őzat
teliesítményének növelése 500 A REV8 projektjéhez igazodva

Polgármesteri Hiv.pince helyiségek felújítása 80.000 május június augusztus

Önként vállalt feladatok 1 601

LÉLEK közösségi sz,á||ás bővĺtése (2 |akás
kialakítása) Szeľdahelyi u. 5.

14.00f J SZSZGYK igény e szerint

Budapest, VIII. kerület, Koszorú u. tagóvoda
tetőfeIújítás

14.167 április május június

Molnár F.sportpálya burkolat felú.i ĺtása 11.000 folyamatos

Molnár F.sporhrdvaľ felúj ítása, játszóudvaľ
kialakĺtása' nvĹIászár ők cseréi e

73.787 folyamatos

Lakatos M. iskola tomaszoba szigetelés,
talajv.megsz.akadálymentesítés,udvaľi buľk.fel.

16.213 folyamatos

JEB Babóca és Minimanó bölcsőde
csatornafelúiítás

3.755 folyamatos

JszsZGYK Atmeneti otthonában energetikai
korszenĺsítés

3.000 augusztus szeptember szeptember

JSZSZGYK Átmeneti otthonában gázkazán csere 1.500 augusznls szeptembeľ szeptember

JSZSZGYK LELEK szállás udvar burkolása.
séoészeti felúiĺtás

2.500 junius júIius szeptember

JSZSZGYK LELEK ház telephelyén tetó felújítása 4.s00 junius július szeptember

7 db. óvodában sószoba kialakítása 3.8 l5

Palotanegyed idősek klubja kialakĺtása 50.800 május JUnrus december

JszszGY nappali ellátást nyujtó klubok felújítása 26.670 júIius szeptember november

MÁv telep zajvéďő fal tęrvęzése 10.000 július

Ká|v ána t. 1 8.háziorvosi rendelő és addiktológia
helviségek tervezése

20.000 jrinius

Polgármesteľi Hiv.ügyfélszolg.tervezése 1.500 július

Korányi s. útfelújítás teryezśse 2.000 július

Vay Á. u. útfelujítása 26.000 július október október

Tömő u. útfelújítása 85.000 A RÉV8 projektjéhez igazodva

Tömő u. -Leonardo đa V. u. - Balassa u. szakasz
felujítása

20.000 A RÉV8 pľojektjéhez igazodva

SzÁzados u. . Ciprus u. . Spoľt u. szakasz felújítása 20.000
Az MTK skdion befejezését követően ahhoz

ieazodva
Tisztes u. - Tiirökbecse u. szakasz közvilágítás
feilesĺése 6.621 ápri1is junius szeptembeľ

jáľdák felújítása szegéllyel egyĺitt 12.670 május junius július

Trefort u. épĺilet felújítása t46.0t2 folyamatos

\:,. 1
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Társasházakba kamerák felszere|ése lnájus 3 l, június l5.

Köte|ező fe|adntok I I ó02
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi ľende|őkkeI

karbantartás+rendkívü l i kaľbantartás+biztos Ítói
kártérítésből karbantartás

kéményk arbantartás+k ivá| tás

egy éb ĺlzemeltetési költség

lakőházak éIetveszély elh áľítása,
lakóházak kČĺzĺnű óľák, méľőhelyek
szabvánvosítása
lakőházak, központi f,ĺtéses épttletekbe

iség mérők beszerelése

tnként vállalt feladatok 1t602
kaputelefon kiépítése 6.000 folyamatos
LÉLEK közösségi sállás kialakítása 14.002 június I jĺliu' !szeptember
LELEK programba kijelöIt lakások felújítása,
komfortosítása (ebből pá|yázati fonás t l.000e Ft) 21.000 JSZSZGYK igénye szerint

LELEK program 5 db. lakás felújítása 3320 ápľilis május I augusaus

Kĺízis lakások lakňatóvá tétele, komfortosĺtása t 5.000 folyamatos
Epületek vagyonvédelmét szo|gáló kameľák
felszeľelése és miÍködtetése 15.000 folyamatos

épületek közösségi elektromos há|ózatának
áta|akĺtása 20.000 folyamatos

Trianoni emlékmii 10.000 folyamatos

épületbontás Korányi 16. kiilľítéssel egyĺttt 106.813 kiĺlrĺtést követően

Korányi S.u l4.épüIetbontás, telekegyesítés 5.t67 február április júIius

Bródy S'u. 1 9'házi gyerm'orv.Iakás felújĺtás 7.t37 május május június

szabványos új mérőhelyek kialakítása 3.200 folyamatos

T av asnnező u. 6. kiköltöztetés 40.000 április július augusztus

Szigony u. 35' kiköltöztetés 33.28s május május auguszfl.ls

Szigony u. 35. épületbontás 2L000 július augusnus október

Ültoĺ ĺt 58. épület kitlľítése 140.000 Eznem tudom mi, de nem hiszem, hogy ilyen feladat van

tető, tíLzfa|, ftidém, ff'lgg<ífolyosó, egyéb felújítások 0

-Lujza.u.15. 2.800 december hatósági
engedély köteles

- Nap u.21. 20.869 december hatósági
engedély köteles

- I(isstáció u. l 1. 14188 đecembeľ tervezést igényel

- Nagyfuvarosu.26. 40672 szeptembeľ

- Baľoss u. l l l. r4402 Csak a háľom tulajdonos egyeztetését követően

7i
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- Dugonics u.l I 34.931 július auSusztus október

talajv izesedés megszűntetése 0

- Futó u. 17. 6.267 május augusztus december

- Nap u. 21. 4.934 május augusztus december

- Lovassy L. u.6. 4.934 június szeptembe
i december

- Kísfaludv u. 5. s.601 június szeptembe
r decembeľ

- Berzsenyi u. 5. 5.601 május
szeptembe

r december

lakóépüIet érintésvédelm i vizsgá|at és fe|újítás 29.337 folyamatos

lakó ép ü l et kaz'ánház fe lúj ítás 20.003 folyamatos

|akóházak tetó szerkezeteinek ľé szlege s fe lúj Ítása 40.000

2015. évľől áthúzódó feladatok

Budapest VIII. kęrülęt, Magdolna utca 43. szÁm
alatti Népkonyha helyiségének bővítéséľe

január február március

Budapest VIII. kertileti ingatlanok vonatkozásában
kazÁn j av it'ási munkálatok elvé gzésére

január februáľ március

Budapest VIII. kerületí ingatlanok vonatkozásában
digitális kaputelefon rendszer kiépĺtése

január február máľcius

Budapest VIII. kerillet Futó u. 27. homlokzat-
felújítás 2015 március június

Budapest VIII. kerület Futó u. 27. gázhá|ózat
kiépítés

március május július időjáľás
fiiggvényében

Budapest VIII. kerĺtlet Gutenberg tér _ Rökk sz.
orvosi rendelők kialakítása

időj&ás
ftlggvényében

BudapestVIII. keriileĹ Delej u.-Golgota t. sarka
útfelújítás

időjárás
fitggvényében

A Műszaki DivĹzió iľányítási feladatkörben az alábbi felađatokat hajtja végľe:
C Az önkormányzati tulajdonú épĺlletek és társasházakban lévő önkonnányzati tulajdonban lévő albetétek

kezelése. Tevékenységétazlngat|arĺszolgáltatási Iľodával összhangban végzi.
o Kerületi, önkormányzati fenntartású Önkormányzati tulajdonú intézĺlények bölcsődék, óvodĄ áItalános

iskolálq szociális intézrnények _ idősklubot idősottľronok, ENo, JSzSzGyk egyéb intézĺnényeinet háziorvosi
rendelők kezelése.

o onálló pľojektek tervezése, bonyolítása.
o Mtĺszaki ellenőri tevékenység.
o Kapcsolattartás a fe|ađate||átásban érintet divÍziókkal, iľodákkal.
o Építéshatósági eljáľások teľvezése, tulajđonosi döntések előkésátése, végrehajtásą végľehajtatása.
. E!-árás az ÉľnR és elektonikus épĺtésnapló rendszerben.
o Bizottsági és testületi határozatok előkészítése _ előterjesaés készítése, azok végrehajtása, szerződéstervezetek

készítése.
A felađatellátása kapcsoló dk az Intézménymiĺködtetés feladatellátásához.

đ
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A Műszaki és |ntézméĺyi lroda önálló tevékenységi kÖrébe |arlozika Iakóép0tetekcn az ép0|etszerkezetek staĺikaĺjellcgg
problémáinak kivizsgálása, eIhárĺlása, életveszé|yes állapot ntegszün(eĺésc, lakóéptlIeteŕ és Társaságunk te|ephciyćnck
gépészeti karbantartásáva| _ kazánházakka|, fíJtési há|ózatokkaI, felvonókka|, kaputelefon há|óz,at;kka| - käpcsálaĺos
ügyek intézése, áraján|atok bekéľése után a szerződések előkészĺtésc, kötćse, a mjnka tetjes míiszaki ellenőrzése, véggI
a szám|a teljesítése.

tnál Ió proj ektek terv ezése, bonyol ĺtása, mtlszaki el t enőrzése.
Az e|végzenĺlő feladat jel|egétől íilggően költségvetések, szakvélemények készĺtése, készĺttetése,
beszerzése. E|őkészlti a közbeszerzéshez szĺlkséges dokumentációt, a vállatkozási szerződés és
Lę|.vYäęLęL'

Y égrehajtja a hozott bizottsági vagy testÍlleti határozatot.

Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek v!z- és ętektľomos fogyasztásának ellenőľiztetése havonta a főmérők
leolvastatásával' Az épületek megszokottól eltérő tulfogyasztásának kivizsgáltatása.

Ingatlanszolgáltatási Iroda;
Az iroda feladatai ľészletesen az a|ábbiak:

- A közrnilszolgáltatólĺkal egyeztet, a szÁm|aťzetéshez szĺlkséges számla ellęnőrzések et e|végzi.- Biaosítjaazütes ingatlanokban a köaĺrii méľőórák szerelésé! cseréjét.
- Ellenórzi az onkormányzat tulajdonában álló épĺtleteket, eljáľ az önkényes ingatlalrfoglal.ókkal szemben,

biaosítj a a megtekintéseket.
- Nyilvántartja az összes önkormányzati tulajdonú albetétet, ép{tletet és telket, és gondoskodik azok

áIlagmegóvásáľól, kezelésérőt és ĺlzemeltetéséľől.
- EIIátja az Öĺkormányzat tulajdonában lévő házakban, valamint a táľsasházakban levő önkorĺnányzati

albetétekkel kapcsolatos felújÍtási kaľbantaľtási és gyorsszolgá|tztÁsitevékenységet.
- A tulajdonos biĺosítási paľbrere felé bejelenti a káľeseményeket teljeskörű adatszo|gá|tatástvégez.- Rögzĺti a sztlkségessé vált munkálatokat, előkészÍti az elvégzéstlkhöz szĺtkséges közbeszerzésĺ Jryĺrĺsotat'- Vezeti a terĺtletéhez taÍtozó karbantartási, felujÍtási, beruhĄzási feladatokhoz kapcsolódó költségvětési keľeteket'- Iĺányfitją összehangolja és ellenőrzi a feladat.ellátásban közreműködő atvállalkozók munkáját.. oktatásí, nevelési, szociális és gyeľmekjóléti.gyeľmekvédelĺni intézrnények gyoľsszolgálati és kaľbantaľtási

tevékenységét.

Az Iroda kizáróIagosan önkorľnányzati fulajdonbarr álló épĺtletet lakás és nem lakáscélú helyiséget illetve a
Társasházakban Iévő önkormányzati albetétek teljes körĺĺ kezetését |átja e|,160db loo%önkormányáti fulajdonú
épületet 818 db társasházi épületet összesen 978 db épĺtletben 4731 db lakáscétú és 1788 db nem lakáš céIú
helyiséget összesen 6519 db bérlemény valamint 57 db telket 9 db ĺlzemépttletet 8db háziorvosi rendelőt kezel.

A 20|6 évben is kiemelt hangsúlý kap az önkormányzati lakóépületek eneľgia fogyasztásának kérdése. A
vízelfolyások csökkentése érdekében folyamatosan jelezlretik a bérlők (munkasztlneti napóion is) a csőtöľéseket. Ajogtalan áramvételezések fokozott ellenőľzése és az épületek közösségi há|ózatának itz|akltÁsa Z4Y-ra.jelentős
megtakarítás érhető el. A gázszotgáltatás esetén épÍilet ahol központi frátést gázkazĺn szolgálja ki rádió ľrullamos
költségelosztót szereltetĺlnk. (Dankó u 16 és alózsef 4? ISTA Magyarország Kft.vel szerződve.) Dankó u 40 Dankó
u34 folyamatban.

hatósági engedélyek
megbĺzási szerződés

/{tr

m0szakl feladatok e Ft-ban
KtADÁs kőtelező fea. Ünként vá||a|t fea. osszesen
m0röoÉsl xnoÁsox
Személyl luttotós 49 396.4 49
. aIka|riazottak bére s3 521,4 33 s21,4

3 698.n
. alkalmazottak juttatás8

3 696.0
- megbízási dĺjal 1 200,0 7
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájórulást odó 10 979,0 1
Dologl kloddsok 35 158,8 i5
. adót befizetések 348,0
- közüzem 2299,2 2
- szolgá|tatások 26 683.4 26

s- beszerzések ( |rodaszer, nyomtawány, karbantartási anya8ok, stb) 5 828,2
u Ű rÖ p tg n eoÁso r ö s szts t u : a s55,2 84

8ą
xorvtprĺĺácló rcÉľv 84 555.2
lľányÍtási ktsg. Fe|osztása 4 350,5 4
!ą!!g!g{!tatásl el|enérték összesen (nettó) 88 905,7 88

7r2közszolgáltatásl el|enérték összesen (bruttó) 1t2970,2
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20I5. Augusztus I-velaz LATEREX Zrt. és a Józsefvárosi Önkoľmányza|ktJzötl léĹľejött szeľződés ér{e|nlcbcll n
Házkeze|ő Iroda minden hónapban bejelenti az egyes éptl|etek tú|zott vĺzfogyasaásának kivizsgálását az LÁ.1.EREX
Zrt-nęk.

A fÍ5vízmérők rendszeres havi leolvasása lehetővé teszi ahavi át|agťogyasztás fo|yamatos nyomon követésćt. Kiugľó
eltérés esetén intézkedünk az azonna|j beavatkozásról' Vízelfolyásokból eredő hibák esetén, a vezet4krcndszer
műszeres vizsgá|atáva|, a ta|ajban futó vÍzvezeték szemmel nem ]átható meghibásodása is elháľítható.

Munkánkat nagymértékben segíti az onkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakáscélú helyiségekkel
kapcsolatos adatok számĺtógépes naprakész nyilvántaľtása, me|y tarta|mazza a bérlemény címét, helyľaj z| számát,
alaptefllletét, komfortfokozatát, bér|ó (bérlőtárs) nevét, jogviszony időtartamát, kijelölés jellegét. Lakás, i lletve nem
lakás célú helyiségek tekíntetében az adatok eltérésének elkertllése céljából az adatbázisok ellenőľzését és az
esetlegesen szĺlkséges konekciókat -a társřodákkal közösen- ľendszeresęn e|végezz[k'

Az lĺodán 20 |6 -ban tery ezett feladatok további részletezése:

Közszo|gá|ati lakások előkészítése műszaki felmérések megtekintések, szerződések lakhatóvá tételi megállapodások
előkészítése, birtokba adások szakszeriĺ laküatóvá tétel el|enőrzése...

Coľvin Sétány program keretén belül épületek kiĺlľítése:

A Corvin Sétány Projekt keretén belül a 6 db épiiletet kellett kiürĺtenie az tnkormányzatnak.

- Bókay János u 43, |00% önkoľmányzati épület
- Szigonyu.3l. 100% önkormányzati épület
- Szigony u. 33. l00% önkormányzati épület
- Tömő u.l8. l00% önkormárryzati épĺtlet
- Tömő u. 16. Társasház
. Tömő u. 28' Társasház

A Józsęfoárosi onkormányzat Képviselő-testĺllete a 153/}O14.(V[I.27.) számú hatáĺozatában elfogadta a
,,Megállapodás a Corvin Sétány projekt keretszsrződés közös megegyezéssel történő Lezárásáró|,, elnevezésÍl
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A Mególlapodĺźsbąn az onkoľmányzat vá||a|ta, hogy négy
tinkormányzati tulajdonú épĺilet önkoľmányzati bérleményeiből a lakókat kiköItözteti, az épĺtletet lebontja, és az ězt
követően kialakított épĺtési telkek tulajdonjogát ingatlancsere útján átadjaaCorvin Sétány Program megvalósításában
részđĺevó Corvin Zrt, rész,ére.
A fentíekben írt tulajdonosi döntés figyelembevételével Táľsaságunk Lakásgazdálkodási és Hátralélĺtĺezelési Iľodája
megkezdte a tárgyalásokat anégy épületben - a Bókay János utca 43., a Szigony u. 3l. és 33., illetve a Tömő u. l-8.
szÁm _ talrá|ható önkormányzati tulajdonú lakások hatÁrozott idej{Í bérleti szeľződéssel rendelkező bérlőivel. A
hatÁrozat|anidejlĹsznrzőđéssel rendelkező bérlől.ĺkel a Rév8 Zĺt. fo|ytatolttárgyalásokat kihelyezésük tárgyában.

A Rév8 zrt. á|ta| folytatott tárgyalások 2015. évben kezdőđtek meg a hatáľozatlan idejiĺ béľleti szerződéssel
rendelkező bérlókĺcel. Hfuom épület _ a Bókay János utca 43., a Szigony u. 3l. és a Tömő u. 18. szám. bérlőinek
esetében azonbaĺy a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszĺlntetés e tárgyában folytatott tárgyalások
5 hatÄrozatlan idejÍĺ lakásbér|eti szerzőđéssel rendelkezőbérlő esetében nem vezetett eľedményre.
Tekintettel arľą hogy ebben az 5 esetben a felek közÖtt nem jön léte közös megegyezés, az onkormányzat _ a
bérbeadó által készĺtett előteľjesaés alapján _ tulajdonosi döntéssel a bérleti szerződéseket a takások és helýségek
bérletéľe, valamint aľz etiďegenfitésĺllĺľe vonatkozó egyes szabáýokól szóló 1993. évi Do(Vil. töľvény 26. $-ban
foglaltak a|ap1án felmondta, megfelelő és beköltözhető cserelakás biztosĺtásával.

osszesen 82 db önkormányzatitu|ajdonú lakás volt érintve, me|ybő|47 db ilres és 35 db pedig lakott bérlemény volt.
A 35 db lakott bérleményből, 5 bérlő esetében a tárgyalások nem vezettek eredményre, mert sem pénzbeli térítést,
sem másik, beköltöńető állapotu cserelakást nem fogadtak el. 11 db lakás a bérlővel történő pénzbeli megállapodás
alapján, míg 16 db lakás a felújított cserelakás biztosításával keriilt birtokbavételĺe. 1 bérlő elhuný, mÍg 2 bérleményt

- korábban születettjogerős bĺľósági végzés alapján _végrehajtó általi kaľhatalmas kilakoltatás útján vettünk biľtokba.

MNP III projekt végľehajtása bérlők visszaköltöztetése a felújĺtott épĺlletbe (Nagyfuvaľos utca 26)
Garanciális bejáĺások, felĺnérése dokumentálása jelzése Műszaki Iroda felé illetve az MNP III Táľsadalĺni
akciócsopoľt felé folyamatos kapcsolattaľtás ellenőľzése épĺlletek utógondozása kezelése.
Epĺiletek karbantaľtása és ĺŁemeltetése:
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A lakossági bejelentések alapján és a béľlemény eIlenőrzése iIletve az épülct szemlék alapján fo|yamatosa ľógzítjük
és megrendeljük az épĺl|etckben ke|etkezett hibákat A feladat eIlátás Gyoľsszolgá|ati azorlnali beavatkozást l-eanyu'
feladatok (életveszé|y elhárĺtás, csőrepedés ,dugulás, éptllet elektľomos hálózatáil keletkezeĺĺ hibák, tÖbb |akás-soieĺ,
vezetékégés azonnali nyitás _ z,árás), A karbantaŕásí és üzemeltetési fetadatok az épĺllet folyamatos Ílzerneltetćse
szempontjábóI néIkĺllÖzhetet|en de szervezhető egyéb szakipari munkák továbbá azok a nagyobb volumeníl javítási
feladatok am i meghaladj a a gyorssz o|gá|ati fel adatel |átást.

LÉLEK.program: LéIek program keretén betül tervezünk 7db |akás felújítását és a LÉLEK programba va|ó
bekapcsolását.
Tervezz|lk 2016. évben lakások felújĺtását kľízistakások és azonnal beköltözhető lakások készentétben tartása
miatt.

Úres béľIemények, illetve l0O%-ban önkorm ányzati ép|lletek esetében a közĺJzemi szám1ák fetüIvizsgálata,
kollaudálása, majd a Háze|szÁmo|ási Iroda felé történő továbbĺtása.
Rendkívüli bérleményellenőrzések alkalmával, illetve az Etmii értesítése a|apján, e||enőrzi az eset|eges
áramlopásokat, intézkedik a haladéktalan megszĺlntetésre. Áramlopások esetén intězkedik annak megtér1téséíil.
(ktitbéľtárgyaláson való részvétel ĺlgyvezetői meghatal mazás alapj án).

Az lrodához érkezetĹ miĺszaki hibabejelentések fogadása majd helyszíni szemlét követően, ha sz{lkséges a
hibaelhárĺtás azonnalí megľendelés e aLaterex Zrt,. fe\é,
A Józsefuárosí Önkormányzat fulajdonában lévó épÍlletek, illetve albetétek esetében a hibaelháľĺtás és karbantaľtásra
vonatkozóan a jelenleg éľvényben lévő, a Budapest Józsefuáľosi tnkormányzat és a Lateľex Zĺt között létľejött
vállalkozási szerződés az lrányadó.
A Lateľex zrt álta| benyújtott szám|ák és a megrendelés szerinti munka teljes köľii el|enőIzése. A számtákat a
VIKING Terc Bronz progľam ađataival összevetjtlk és egyezőség esetén kollaudáljuk. A munkálatok műszaki
ellenőrzése folyamatos' Számlák és ahozzÁkapcsolódó mellékletek továbbítása Gazdasági Iľoda felé'
KüIön munkára elkÍtlönített összeg terhére megrendelhető munkák pálryázatľa történő kiĺrása, nyeľtes kivitelezővel
történó szerzíĺdés megkö'tése, a munkálatok folyamatos miĺszaki ellenóľzése'

Az l|ola łg,felsnlgáIat biztosítósđval fogadja évente mtntegy 5600 ląkós és helyiség vąlamint telek bérlő szóbeli,
írásbeli panaszbejelentéseit, sziłkség szerinti azonnali, illetve egleztetett időpontbtan a panaszt kivizsgálja.
Az irodą dolgozői egész évben afolyamatos kapcsolattartds érdekében 0-24 órós telefon ijg/eletet nńąnak, indokolt
estben a helyszínen intézkednek, Éves szinten a helyszíni intézkedések száma 45-50 lözttt mozog'
Feladątai kozé tąrtozik sziilség szerint a Polgdrmesteri Hivatal fogadóóráin való résnétel,

A Józsefvárosi Önkormánžzat. tulajdonábaľr lévó lakóépületek, lakások, helyiségek 1nzpmsznr'6 állapotának
fenntartása, ĺlzemeltetése. Epĺtletek szerkezeteinet gépészeti beľendezéseinek folyamatos kaľbantartásá annak
érdekében, hogy a lal$9 ýs helyiségbérlők részéľe a szerz,ődés szglntihasználati feltételek teljesüljenek.
Minden olyan ťeltétel Pi{l'íss1 amely a közmiĺvek részśre szukséges a lakossági szolgetatĺsokfioz. /ELMÚ,
Csatornázási MiÍvek, FÖKÉTÜSZ, Gázművek, Díjbeszedő Holding Zrt.,Főváĺosi KözterÍtlet fenrŃartó Zrt.|
Ezen belüI is kiemelten a közÍIznmi szolgáItatók bejutásának bĺztosĺtása a méľők ľendszeres illetve ľendkĺvĺlli
leolvasásą cseréje vagy ellenőrzése céljából.
A Díjbeszedő zrt' és más közüzemi szolgáltatók számtáinak ellenőrzése, bonyolítása ĺELNII3, r,ŐľÁv nľ.
G ázníĺvek, stb.) szolgáltatási szeľződések lebonyolĺtása

ÉpÍtletet ingatlanok átué!e|e, átadása (az onkoľmányzat, illetve a nÉv s Zrt., megýeresése alapjáĺr). Lakások
kitlľítése, egyéb épület-felújítások koordinálása. Corvin-Szigony projekt teľtlletén leřo tnkoľma,iy^tí tulajdonú
épulete\ műszaki bejárásą az épĺtkezések során esetlegesen keletkező sérÍllések feltárása, kaľtalanitĺsi ĺgený es a
helyreállĺtás során kapcsolattartás a kivitelezőkkel. Miiszakĺ bejárások, az MNP II progľammal éJ a tömb
rehabilitációval kapcsolatos feladatok ellátása (birtokba vétel és adás a bérlők átmeneti eľrilyězese soran; epuietet
átadása _ átvéte|e, közüzn,mi szerződések megkötése). Épületek előzetes és utólagos müszaki szemle
jegyzőkönyveinek elkészítése és eljárás abervházń illewe a kiviĹelező felé.
Uj épĺtletek esetében a bérlők beköltoztetése, gaľanciális időn belül a bejárásokon részvétel, gaľanciális javítások
ellenőrzése mind mennyiségi mind minőségi szinten.
Gépkocsi parkoló helyek birtokba adása-vétele, ellenőrzése karbantaľtása és intézkedés ajogtalan parkolók ellen.

A Józsefvárosi tnkormányzat á|tatmegbízott COVERITAS Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. képviselőjével, a
folyamatos kapcsolattaľtás, a GeneralĹProvidencia Biztosító zrt. á|tĄt a ,,]'jirázśrző Többlakásos takóépiilei;k
Biztosításának Feltételeire megkötött, tűz, e|emi károt ĺivegtörés, felelősségbiztosĺtás vonatkozÁsában. Ěentiek
a|ap1án t{lz, illetve egyéb káľesefoiél jegyzőkönyv készÍtése, kockázaie|enuó tÁjékoŻatása, folyamatos
kapcsolatĹaľtás.
A Józsefuáľosi Felnőtt és Gyerľrek Háziorvosi Rendelőkre vonatkozóan a vagyonkezęlési tevékenység
gyoľsszolgálati, karbantaltási, felújítási feladatai aza|ábbiintézrnényekben:
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Kizál'ćiag öllkĺ'lrmányzati tuIajdonú háziorvosi ręndeltetésű ingatIanok:
- VI]]. kerĺllet Auróra uf2-28
- VIII. kerÍllet Hungária kľt. l8.
- VlI]. kerÍllet József kt. 36.
- VIII. kerület Magdolna utca 33.
- VIII. kerĺllet orczy tlt 31.
- VIII. kerület Szigony u.2la.
- VIII. keflllet Szigony u.21b.,

Vegyes tulajdonú háziorvosi rendeltetésÍĺ ingatlanok:
- VIII. kertllet Baross u. 21.
- VIII. keńllet Mikszáth Kálmán tér 4.

Az Irodán egy fő m{ĺszaki ügyintéző kolléga koordinálja a sziikséges hibaelhárĺtási munkákat'

Városĺizemeltetési lgazgatóság

A VárosĺDemeltetési i gazgató:

- Személyes felelősséggel taľtozik az á|ta|a vezśtett szerveznti egység tevékenységéért, azok törvényes és
szakszerÍĺ müködéséért. Az alárendelt dolgozók munkahelyi vezatője.

- kőnýtja az alárendeltségébetzrtozó dolgozókat, ellenőrzi tevékenységüket.
- Teljesĺti a jogszabályokbalr, előĺrt kł'telezettségeiq ennek érdekében gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a

vezctői, iĺányĺtói jogköröket. E jogköľöket úgy kell gyakorolni, hogy a vezető á|ta| adott utasĺtások, azok
címzettjei, a végľehajtás határidői és felelősei egyéľtelműen megállapíthatók legyenek.

- Gondoskodik a vonatkozó vezptői renđelkezések maradéktalan érvényesüléséröl, a szakterĺiletilket érintő
felađatok végrehajtÄsáról és ellenőrzéséről.

- Az lgazgatóság szewerntén belĺtl tervezi, szcrvezi és kooľdinálja az lnténnény miĺktidésével, a vezeti;k
döntéseinek előkészĺtésével kapcsolatos feladatokat, el|átja mindazoknak a funkcionális teendőknek az
lrányÍtźsát, amelyek nem tartozrak egyik irođa tevékenységi körébe sem.

- Szervezi az adatvédetmi feladatok teljesĺtését felügyeli, ellenőrzi e követeLnények betartását.
. Kivizsgálja és megválaszolja az |Í|tézrflényt éľintő panaszbeadványokat, közérdekű bejelentéseket, megteszi,

illewe kezdeményezi a szilkséges intézkedéseket.
- Felelős az á|ta|a közvetlenĺil ve7.EtetĹ dolgozók erkölcsĹfegyelmi helyzetééľt, a munkahelyi fegyelĺnééľt. A

fegyelmi, szemé|yzeti, jutalmazási, munkaĺigyi ügyekben javaslattételĺ jogot gyakorol, véleményét, javaslatait a
döntésre jogosult vezetőhö z terjeszti.

- Megköveteli a kötelező iđőszakos egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a kötelező
védőoltásokonva|ő részvételt. Figyelemmel kísérteti és elemezteti a dolgozók egészségi, fizikai á||apotÁt,

- Megteszi a szĺikséges intézkedéseket a renđelkezésre álló keretek között a működési feltételek biztosításą az
eszközök ésszerű, takarékos használata, a dolgozók szociális ellátása, a tulajdon védelme érdekébęn'

- Megteszi a sziikséges intézkedésekęt ahozzÁbeérkezeĺt panaszot továbbá a közérdekii bejelentések ügyében.

i,, !

ę.ł

őnkoľmányratl házkeze|és, fenntaľtás e Ft.ban
xtłoÁs kfite|ező'fea. önként vá|la|t fea. óssresen
nnŰxöoÉsl xnoÁsor
SĺeméIyi ltfüdtáĺ 84 167,4 84 t61.4
. aIkä|nläŹottak bére 53 411.8 53 411,8
- aIkaImazottak iuttatása 10 850,6 10 850,6
- meebízási díjaĺ 1 200,0 1200.0
Munkdadót terhelő járulékok és szociólis hozzójárulósi adó 18 699.0 18 699,0
Dologl kladások 40 182.3 40 182,3
- adók, befizetések 894,9 894,9
- közüzem 4708.6 4 708.6
- szo|gáltatások 26 812.9 26 812.9
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantańási anyagok, stb) 7 765,9 7 765.9

mŰrcöoÉsl nnoÁsor lssnsen: 724 !t43,7 ,24 343.7
xoľvlpeĺĺácll rcÉľv 724 343.7 124 343.t
iránvÍtásl ktsg. Felosztása tI787,0 1ĹI87,0
közszolgá|tatásĺ el|enérték összesen (nettó) 135 530,7 135 530.7
közszolgáltatásl el|enérték összesen (bruttó) 172t'24.0 172Ĺ24'o
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Azoperatlv vezetl:
- Irányítja az igazgatósági ľeferens, kézbesÍtő munkavégzésse|

vonatkozó nyilvántartás ok szabá|yszertl vęzetésérő|.
- Feltłgyeli a kertlletőľi iľoda tevékenységét, helyettesíti az iroda

esetén.

kapcsolatos tevékenységét, gondoskodĺk a

v eze|őjét tartós távol |ét vagy akadá|y ozla|ás

- Azigazgatóságireferens közreműkÖdéséve| gondoskodikazlgazgatóság e-maíl cílnéľe etektronikus úton, í||eĺvepostai úton.éľkező levelek, bejelentések érkeztętésére,azezze| kapcsolatos sztlkséges intézkedések ń.!i!t.le,.,
az elekhonikus és postai ktlldemények tovább\tására.

- Gondoskodft.ľ.Igazgatőság telephelyein a belépési rend kialakításáró|, m{iszaki feltételek esetén a belépési
kó d ok, rias ztás i kó d ok n y i l vántartás ár ó|, a|<tua|izÁI ásáró l.

- Gondoskodik az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatok szervezéséről, ellátásáró|. Szeľvezi és irányítja az
anyagbeszerző, közter{lleti kontrolling munkáját'

- Iľánýtja, szeľvezi és koordinálja a kĺllön döntések a|apján ellátandó feladatokat'- Gondoskodik az lgazgatóságfeladatellátás, ügyviteti ľendszeľének hatékony működéséről és ellenőrzésérőt'. A szakmai szempontok kivételével fe'lugyeli azIgazgatóság minden aoĘožojatekintetében u 
'unŕuuĚg)e''"l,tulmunkával, adatkezeléssel, ĺlgykezeléssel, egyéb adminisárációval kap-csolätos szabályot e'venýesuie.-set.- Különböző módszeľelĺJ<el feltáró-segĺtő jelleggel ellenőľzi a vez,etöi beosztása a|á' tartozó dolgozók

munkavégzését, a nrurkavégzéssel összefüggő szabályok éľvéllyesülését.

Közteľĺlloti.miĺszoki rcfcľcns :. Ellátja a VIG közterĺlleti vagyonvédelemmel, á|lagmegóvással összeftlggő miĺszaki szakmai feladatait.A VárosiŁemeltetési lgazgatóság tevékenységéhez köthető úthibákbóĺ adódó káľesemények 1I.atyĺ tĺ'ot),
valamint a közter{lleten lévó fá'lĺkalösszeftlggő káresemények ügyintézés ét,továbbáakárrendezéshez szukseges
bizottsági előterjesztések előkészĺtését.

- Ellátja a toblsécélen közter{lleti problémákat éľintő témakörökben a jarokelo.hu inteľnetes felületen megjelenő
és a Józsefuáľos tnkormányzatot érntő' de többségében a jelen gazdálkodó szervezet, valamint 

",.t"ftént 
uhelyi polgármesteľi hivatal |IgyosztÄ|yaiintézkedését igényĺő lako-ssági bejelentéset panaszok u,gyintéłeset, a

szükséges intézkedések alapján történő visszajelzések3élzeĺ honlapon-töľtěno megeĺenĺteset.- . A JGK más szeľvezeti egységeivel szoľos kapcsolatkíalakítása, szukség szerinttęväkenységĺlkhözkoorđinációs,
logiszikai támogatás biztosítása.
Gondoskodik a heti, havi rendszeľességgel teljesĺtendćl pénzttgyi, személyÍlgyi teljesÍtést igénylő jelentéseket,
nýlvántartások elkészíttetéséről.

- Ellátja az trásban, szóban meghatáłoznľt ktllön feladatokat.
- .Feladatait részletesen a munkaszerződésével összhangban megáIlapĺtott munkaköľi leĺľás taľüalm azza. A

munkájáľóI és a feladatok teljesĺtéséľől a váľosĺlzemeltetési ĺgazgatonakkérésére ĺľásbarr köteles beszámolni.
KerÍlletőri iľoda:
Az önkormányzat fulajdonában lévő köaerĺtletek miĺtáľgyai, paľkok és teľek felszerelései, növényznt, az örlkormányzati
vagyon részśtképező egyéb dolgok őrzése, állagának megóvása.
Az iĺoda biztosítja Józsefuáros közigaz}atási határain beltll az előre meghatározntt és kijelölt teľet parkok
vagyonvédelmi szempontu órzését" állagmegóvás át. Eznn terĺlletek nyiwatartĺsĺ iđ eje a|attfelugyeii a teľekľe, p*l.ol..u
látogatókat, az ott elhelyezett utcabútorot zöldfelületek és játszóeszközök ľěndeltetésszerű hasmá|atát, Nęm
ľendeltetésszeriĺ haszĺláIat, illetve jogellenes magataľtás észlelésekor megÍeszi a szÍtlséges - akáľ hatósági intézkedéssel
jőłő- intézkedéseket'
Az k oďav ezptő közvetlen v ezetése alá, tartozlk:

- térgondnokok:
- kerĺlletőrtk

KtĺzerĺlletĹköztisztasági iroda:
Az lroda e||átja a Városilzemeltetési Igazgatóság részśre meghatározott közterÍlle! köztisztasági fe|adatait. Ezen
fe|adatel|átÄs során elsősorban a keľÍtleti önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévö koaeňleteke kihelyezett
szemetes.és kuýapiszok gyrijtö edények rendszeies ĺirĺtéśét végzi. Eł.n[ párhuzamosan intézkedik a köáeruleteken
illegáIisan kihelyezett hllladékok begyiijtéséről és átmeneti táľolásra kijettilt telephelyre történő szállításáľól. KoordináIja
a közterilletelaőI begyíijtött hulladékok FKF zrt. által ttirtenó elszállítását.
Fentieken fiil biztosítja a közterÍtletelae illegálisan kihelyezett veszéIyes hulladékok e|szÁ||ÍtÁsát és az esetlegesen
szĺlkséges takarĺtási, fertőtlenítési munkálatokat
EgyÍitünűktidik a közterĺllet-felügyelettel a közteruletelce illegálisan kihelyezett hulladék lerakóinak azonosĺtása
érdekében.
Az hodav ezető közvetlen v ezetése a|á tartozk:

- telephelyvezetb;
. csopoľľvezetők;
- gépkocsivezető-takarító;
- takarítók.
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Karbantartói iroda;
Az lroda el|átja a VárosÜzemelÍetési lgazgatóságrészére meghatározott közteľületi vagyonvédelemmel, állagmegóvássaI
tisszefiiggő mriszaki szakmai fe|adatait. Ezen fe|adatellátás során heti rendszerességgel eIlenőrzik a kęrĺlletbcn ĺalńlható
játszóterek és játszóeszközök balesetmentes, rendeltetésszeríl használatához sztlkséges miĺszaki á|lapotoka(, mc|y
e||enőrzések során feltárt hibák alapján a szükséges javításokat, felújÍtásokat vagy az esetleges cseréket elvégzik.
Tevékenységük során, a köaeńleteken kihelyezett utcabútorok (pl: kerĺtések, padok, asáalok stb.) ľendszercs
ellenőrzését, illetve a sziikséges javítási munkálatokat elvégzlk.
A leírtakon tul a közteruleteken kihelyezett ivővÍz vételi és locsolási lehetőségeket biztosító kutak mÍiszaki állapotát
feltigyelik és a szĺikséges javítási vagy pótlási munkálatokat elvégzik.
A keľüIeti tulajdonú és kezelésű szilárd buľkolattal ellátott közutak ( jáÍdák és úttestek) felületi állapotát folyamatosan
ellenőrzlk és bejelentés vagy saját tapaszüalás alapján a szükséges javítási munkálatokat ( káĘruás, beszakadás,
szegé|yjavÍtÁs' jáĺólapok és járókövek hibájából adódó stb. ) elvégzik. Intézkednek a Fővárosi önkormányzat vagy annak
kiilönbĺjző szolgáltatói (ELMU' FCSM Rt' Fővárosi Vízművek, BDK, BKK stb.) kezelésében lévő teńlletek vagy
míĺtáľgyak meghibásodásainak javíťtatása éľdekében.
Az kodavezető közvetlen vezetése a|á tartozlk:

- karbantaltóireferens;
- karbantaĺtók;
- kaľbantaĺó-segédek.

Kertészeti iľoda:
Az voda e||átja az önkormányzat tulajdonábaĺr éslvagy kezelésében lévő közterületek kertészeti, fa- és parkfenntaľtási
feladatait, kÍllönös tekintettel a ktirnyezetvédelmi szempontokra, valamint arra, hogy a Józsefuárosban lévő zöldfelületek
lehetőség szerint ntivekedjenek, ezzn| az egész-ségesebb kömyezetet binosttva. Feladatellátásuk soľán kiemelt
figyelemmel hajtják végre a kerületi önkonnányzat tulajdonában lévő paľkok, terek és út menti zöld felüIetek, valamint
fák.és fasorok és cserjék kezeléséből és fenntartásából adóđó munkálatokat. Ennek soľán biztosítják a flĺnyĺľást, a
locsolfut, a lombgyíĺjtést, a tavaszi és őszi időszak keľtészeti tevékenységeit, a viĺágültetést, a gyomiľtást, metszést,
galtyazást és ifiítást.
Folyamatosan ellenőrzik továbbá a kerületben található fák.és fasorokban található fásszárű növények egészségi ál|apotát
és sáikség esetén kezdeményeak kivágásukat, valamint hiányuk esetén pótlásukat.
Az b o đav ezptő közvetlen vezetés e a|á tartozk:

- kertész;
- gépkocsivezető-parkfenntartó;
- paľkfenntartó;
- parkfenntartó-segéd.

Közfo glalkoztatási iroda:
Az jrođa ellátja a vonatkozó jogszabályok alapján munkavégzésre az VIG-hez iĺányitott köďoglalkoaatottak (közcélri
éslvagy köżlasaú foglalkoztatottak) fogadását, fog|a|kożtztÁsát, munkaszerlĺezśsét, iÍányĺÍÁsát, ellenőrzését a
kapcsolódó adminisztratív (személyĺlgyi, bérszámfejtési előkészítő) feladatokat. A munkavégzśshez a szükséges
munkaruháĹ munkavédelmi, és egyéb eszköziiket az igazgatón keresztĺtl a gazdasági divÍziótől. igényli. Az iľoda
koordinálja a közfog|a|koztatottak napi szintii munkavégzśsét, azeÍ,lhezsz1lkséges munkaeszközökkel történő ellátásukat,
valamint a munkavégzésre irányuló ęllenőrzésekęt is. Kiemelten biztosĺtja továbbá a munkavégzés soľán a liĺllönbÖző
jogszabályokban meghatáľozott munkakörillĺnények (munkaktizi szÍlrret, hőségriadó esetén további pihenőidő stb.)
betartását.
Aziĺodavezntóközvetlenvezetésea|átartozlk:

- közfoglalkoztatási koordinátorok
- köďoglalkoztatásiasszisztens;
- közťog|alkoztatottak.
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Á Váľosüzeme|tetési igllzgaĺóság konkrćt cgycdi fcladatai:

Feladatok megnevczósc KIADASOK
Összrspľ

20|5, évrő| Áthúzódő
Önként vá||att fe|adatok e Ft-ban

Baross utca l 33.I 35 szÁmú házakmösötti
terület felrijĺlása nettó 4.774, 20t5.tf .fols.l2. 2016.04.30.

Népszínház és Százados utcákban
v lr ágÍartő oszlopok telepítése

2016, évre vonatkozó
Kötelező fe|adatok

f015.12. 2016,01. 2016.04.15.

kerüIeti köźer{lleteken fák-és fasoľokban
lévÍ5 fásszárű növények felmérése nettó 4.650,- 2015.12. 2016.05.1s.

park-és fasoľfeĺrntaľtási munkálatokra
keretszerződés

20|6. évre vonatkozó és a 201ó. évi költségvetésben e|fogadott beruházások e Ft-ban:

|.) 2 darab platós szemétszállĺtó jármű beszerzése köŹeruleti takarĺtáshoz nettó 7.600.-

2,) 1 darab arryagbeszsrzśjáľmiĺ nettó: t'oo0,-

3.) 2 daľab kézimozgatású nagynyomású járdatakarÍtó-gép beszerzése neťtó: 842,5-

Ą.) l darab lombszívó-aprÍtógép beszerzése nettő 1.200,-

5. ) önjáľó takarĺtógép beszerzése nettó: 1 3.000,-

6.) kaľbantaľtási és kertészeti eszközök beszerzśse nettó:3.|49.6-

KtADÁs röĺruző rtł. öľxÉľrvÁuĺrĺ ľge. MIND (

322

ĺvl0rloÉsl rnoÁsox
SzeméIyl luttatós 176029,6 146 169,8
. a|ka|mazottak bére 99 868.4 72694.4 172 5(

Ę9ą- aIkalmazottak juttatá5a 22271,5 7873Ĺ'4
- megbízási dĺjal 14820,2 21593.7
Munkoadót terhelő jórulékok és szociólis hozzóióru!ósi adó 39 129.5 33 150,3 72279,é

319 025,4

s 120,5

36 ąía t

Dologl kladdsok 278657,1 40 368.4
- adók, befizetések 3 082.3 2 038.3
- közüzem 31 814,5 4 500.0
- szolgá|tatásol L83877.9 22765.5 637

70

647 )

64ti
62

7031

- beszenések ( irodaszer, nyomtatvány, karbantartásĺ anyagok, stb) 59 888.4 11 064,6
M0KöDÉsl KtADÁsoK ÖsszEsEN: 454 686,7 186 538.2
KoMPENáctó rcÉNY 454686.1 186 538.2
lrányÍtásl ktsg. Felosztása 42262,0 19 888.0
KoM PENzÁol/KötTsÉGTÉRľrÉs ÖsszEsEN 496 948.7 2239ą2,f

f5 n!/
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Új Te|eki téri Piac és Teľme|ői Pinc

Az Új Telekitéri Piac és Termelői Piac vezetője:
- Gondoskodik az Ú1 reletĺtéri Piac és TermelőiPiacjogszerű és szakszerű miiködéséhez szükséges frItóto|ekrő|.
- Szervezi és kányÍtja a piac működésével kapcsolatos szakmai feladatellátását.
- Kĺilönösen felügyeli a piac tefllletén a közegészség|sgyi, munkavéde|mi, t'tJzvéde|mi és egyéb óvó-védő

szab ály ok érvényes tl I ését.
- Gondoskodik a piac működéséhez szitkséges adminiszťratÍv, péĺzÜgyi feladatok teljesĺtésérőI, figyetemmcl

kíséľi a szęrzőđések érvényességének alakulását.EzzęI kapcsolatos elszámo|ási és beszámolási kötelezettségét
telj es íti az |gazgatő ság e l nökén ek és az Önkorm ány zat fe\é.

- Gondoskodik a beosztott munkatársak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység szabá|yszerllségérőt.
- Ellenőrzi a vezetői beosztása aIá tartozó dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefllgg6 szabáIyok

érvényesülését.
- Yégziaz őstermelők, kistermelők szÁmára létrehozotttermelői piac(ok) működtetésével kapcsolatos feladatokat.
- Kapcsolattartásaszakhatóságokkal

A piacvezetót feladatainak ellátásában a piacvezető.helyettes segíti.

Üres iiz|ethelyiségek bérbeadása
Az Uj Teleki téri piacon 43 db kiadható ĺlzlet ta|á|hatő, amelyből jelenleg 40 db bérleti szerzł5d'és a|apján bérbeadásra
került.
Jelenleg a C jelű-, K3 jelil és J3 jel{ĺ bérlemények nem kerĺtltek újbóli értékesítésre, mert a korábbi szolgáltatókkal peľes
vagy peren kívüli megállapodásokra törekszik a tulajdonos önkoľmányzat jogi képviselete.
Az tiĺes tizletekre vonatkozóan a cé| az, hogy a 20l6.os esztendőben minđegyik üzlet béľleti szerződéses jogviszony
a|apján bérbeadásra kerülj ön'

iriásp|akát éľtékesítés
20t5 . év végén összesen 8 db Euľoplakát méretű reklámhordozó eszkiiz kerĺilt installá ciőra az Úi ľeletĺ téri Piac Észak-
nyugati és Eszak.keleti homlokzatán.
A Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testilleténekfs7l2o|5' (XII.3) döntése alapján az Önkormányzat taľtós önként
vállalt feladatot vállal2016. januáľ l. napjától az Úi leleti téri Piac terĺlltén reklám tevékenységľe, a reklámberendezések
felüIetének hasznosításáľa, mely felađatot aJGKZrt. Közszolgáltatási Szerzódés keretén beltll látja el.
A reklámfelületek hasznosítása folyamatban van, a cé| az, hogy minél előbb az összes felĺllet értékesítése megtöľténjen.

Szerdahelyi utcai parkoló
A Szerdahelyi utca |7-|9. szÁm alatti ingatlan esetében további gépkocsi-beállólaa vonatkozó bérleti szerződések
megkötése, aszabad kapacitás minél nagyobb kihaszráltságárava|ő törekvés a cél.

Új Telekl térl plac üzemeltetése, ősterme|ői ldelgĺenes p|acok
iizeme|tetése, m0ködtetése e Ft-ban

rnoÁs
kôte|ező fea.

önként vál|a|t fea.
Cafeterla összesen

u0xöoÉsl rnoÁsox 0,0
szeméIyI ĺuttatás 22 40s.3 7 679.7 24 024.4
. aĺka|mazottak bére 13 836,0 7260,0 15 096,0
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak 3 600.0 0,0 3 600.0
Munkaodót terhelő jórulékok és szociúlis hozzójárulósi adó 4 969,3 359.1 5 328.4
Dologl klodősok 927,0 27.0 948,0
. adók, befizetések 321.O 27,0 348,0
- ősterme|ői piacok közüzemi díjai 0,0 0,0
- 6sterme|ői piaccal kapcsolatos szo|gá|tatásot karbantartások 200.0 ' 200.0
- telefon ksg. 200,0 200,0
- beszenések 200,o 200,0
MÚKöDÉsl KnDÁsoK összEsEN: 23326,3 16ą6't 24972.4
KoMPENzÁdl lGÉNY 23326,3 t 646'Ĺ 24972,4
lrányÍtásl ktsg. felosztása 3729.O 627,3 4 350.3
közszolgá|tatásl ellenérték összesen ( nettól 27 055.3 2267,4 29322,7
közszo|gáltatásI e||enérték összesen ( bruttól 34360,2 2479,6 37 239.8

\'.1
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lntézménvm ĺl kłJĺlĺcĺ ćs

I n íézm énymű kö dt e ĺ é s i v ez e| ő..

- Kialakítja a míisząki- és szolgálĺatási ĺeri)Ieĺ intézménynűködtetésen belt)ll szervezetéĺ.- Gondoskodik az intézménynlĺIködleĺés anyagi, szellenli eľőforrdsainak hatćkony feIhasználásáról,głarapításóról.
- Irányítja a heĺyeĺtes és a kozvetlen irónyĺtása alá ĺarĺozó doIgozók nunkójdt'
- Elrendeli a szijkséges helyeĺĺesĺĺéseket,
- Jogosult a napi munkajogi i|gtckfele|ti d,\nĺésl,e.
- Jogosult a gazdálĘodássdl kapcsolatos ĺłglek ĺekintetében a szeľződések, megőIlapodások, teljesĺtésigazolások

hat ór érték al att i al áír ás ár a.
- Jogosult a kötelezettségvólląlós, utalványozás, készpénz kifizetés határérték alafti qlđĺrására,
- Jogosult az intézmények zÖk*enőmentes iłzemeltetéséhez, sitrgősségi eseményekhez kapcsotódó javĺĺások,

s z erző dés ek hąt árérték al att i m e gr endel és ére,
- Felądatą és hatasköre a szabad kapacitdsok kihasznólásáravonatkozó bérleti szerződések megkÖtése.

I nt ézmén]lműko dt et és i v ezető-h elyett es :

- os1z9hangolja a szalanai irányĺĺása aIó tartozó csoportok és beosztorfuk fuvékenységét.
- Fel1lős a folyamatos, hatékony, głors és gazdasógos szolgáltatások végzésěneř felugeletéért, szervezi a

s zo l gáIt atás i és ikemeltetés i fel adatokat.
- I|ónyítja a feliiglelete aIá tartozó műsząki (energetikai- és közmíÍellótási, műszaki hibąelhdrítdsi- és

karbąntąrtási, intézmérryműködtetési és éptłletszolgáltatási, fellijítási és fejlesztési) feladatok etlótásót.- Biztosítja az intézmények épiłleteinek ilzemszeríĺ műkÖdésénekfehételeit, az éptiletěk áItagmegóvásár.
- Ellenőrzi és optimalizáIja az intézményekfolyamątos közműellátását'
- Műkt)dteti és ellenőľzi az onáIló intézmények épiłletenergetikai rendszereit, érvényesĺti ą takarékossdg alapvető

szempontjait, optimalizdlja az épiłIetek energiafelhasznáIásót, tűnédelmet, épiłle:tfeliłgłeletet'
- Irónyítja, feĺtłgleli az intézménymííködtetés feladatlu)rébe tąrtozó műkadtětést,_ szolgáItatósi feladatok

' Szervezését, beszerzését' (takarítás, hullądékkezelés, drtalmatlanĺtds, kertészeti nunkdk, téti időiząkbąn a
síkoss'ĺźg mentesítést, biztonsógi és portaszolgálat, kąrbantartós, száIlíláý

- Biztosítja az irányítdsa alá tartozó terüIeten a gazdálkodás és műkÖdtetés szabáIyszerűségét, a bizonylati- és
o lvn ányfe g,l el em b et ąrt ás ót.

- Javaslatot tesz ąz intézményműkôdtetés korszerű műkôdéséhez,
- Elkeszíti az épületelľe vonatkozó eves felújítdsi temet.. Felelős az intézmérlyműkaďefts telephelyein az épiłletek

ber endezés ek ikemképes ál I apotának b iztos íttźs áért.
- Megszervezi a hibąelfuźrítdsi glorsszolgátatot.
- Meghatározzą clz intézményelmél helyben mąradó és központilag szervezhetőfelądatokąt.
- Megszervezi aszakágikarbantąrtásifeladatokat.
- Megrendeli ąz intézményműködtetés tevékenységéhez sziikségěs anyagokat, eszkÖzöket, beszállíttatja ezeket ą

rąktárba.
- Gondoskodik ąz löznevelési intézmények óltal megrendelt eszközöĺmek afelhasználós helyére való szdllításáról.- Felméri ą hibąelhlźríttźssąI és karbanÍartąssal asszefiłggő meýakaľítđsiiehetőségeket.
- Ellenőrzi a raladrĺrpszleteket, fogńeszköz nyiĺvóntartĺźsokat, részt vesz a raldór tehtźrozłźsdbąn.

Intézménymĺikö dtetés i csoportvezető :

- Ę9rvezia csoporthozrendelt intézményekfolyamatos, hatékany, glors és gazdasúgos szolgóltattźsokvégzésének
feltigłeletét, szervezi a szolgóltatási és tizemeltetés t feladatokat.- |eltpeli a feliłglelete ąĺá tartozó míĺszaki (energetikai- és közműellátási, míisząki hibąelhđrítási- és
karbantartási, intézméłĺyműkÖdtetési és épiiĺetszolgáItatási, feltijítási és fejlesztési) feladatok elllźtáslźt'- Gondoskodik 

1z intézmények épíłĺeteinek iizemszerű működésénekfeltételeirőt, az ěpiiletek áltagmegóvósról.- Szervezi a karbantartás kiilanbaző szintjeit.
- Javaslatot tesz.a takarékosstźg alapvető szempontjainak meghatározásóra, az épiiletek energiafelhasmálásdnak

optimalizálósłźra'
- Iľórtyítja, feltigłeli az intézményfeladatkörébe tąrtozó mtiködtetési, szotgáltatdsifelądątok szervezését, előkęszíti

a szüks éges anyagb esz erzés ét.
- Elkészíti az épiłIeteĺłevonatkozó éves felújítási tervet.. Megszerlezi a szahźgi karbąntartásifeladatokat az intézményműkÖdtetésvezető-helyettes utasításai alapjdn.. Gondoskodik ąz intézmények óltaĺ megrendelt eszkazöblek afelhasznőtás helyére.való száIlítasáróI.
- Feltłgleli a feladatkörébe tąrtozó míĺködtetési, szolgáltatősi feladatok szervezését, (takarítás, hutladékkezelés,

ártalmatlanítás, kertészeti munkák, téli idősząkban a síkosság mentesítés, bizionsági és portaszolgólat,
karbantartás)

állagának megóvdsóért, az épiłIetgépészeti
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- Gondoskodik a Íelephelyein a takąríĺós, portaszolgálaĺ, nlűködéséľlek nlegszenlezéséről, hián1lzá'9 ę,9ę171,
j av as l at o ĺ t es z a s zül<s éges á t ir ány ít ás okhoz.

- Elkészíĺi a munkaidő beosztás ĺervezetét.
- Ellenőrzi a teĺephelyein dolgozó technikai személyzeĺ munkavégzéséĺ.
- Ellenőrzi ą raktárkészleteket, foglóeszkoz nyilvántartásokat, részĺ vesz a Ieltározásában,
- Gondoskodik a |echnikai személyzet, védőruha és védőeszköz pótlásáról.

l5 tagóvoda és 9 oktatási intézmény (általános iskola) megosztva három intézménymiĺködtetési csoportvezető|löz van
rendelve a fenti általános feladatkörök ellátásával. A tagóvodákban karbantaľtők, az iskolákban takarĺtók portások,
karbantaltók, kertész, valamint uszodamesterek és uszodagépészek, mint technikai szemé|yzet, munkáinak, feladat
ellátásainak iľányításai, ellenőrzései, napi szintíĺ kapcsolattaľtás is a csopoľtvezetők feladata.

A ,,Belső szakirányri karbantartási csoport'' (7 fővel) az I. lrltézményműködtetési csoportvezetőhbz van rende|ve,
munkájuk, feladatellátásuk iľányĺtásával.

A ,,Közfoglalkoztatási programban'' azIntézméĺyműkcjdtetéshez kiközvetĺtett munkavállalók III. intézményrnilködtetési
csoportvezetőhöz vannak rendelve, munkájuk, feladatellátásuk iľányításával.

A IV. intéznénymiĺködtetési csoportvezető az I. II: és III' intézményműködtetési csoportvezető adminisztratĺv
munkájának segítése, szükség szerint helyettesítés mellett a feladatkörébe az a|ábbi feladatok tartoanak:

Intézményi tisztítószer igény összeírása, leadása, fogyóeszköz nyilvántartása.
Intézményi munkavállalók távolléti nyilvántartó táb|ázat karbantartása, minden hó 25-én

megkttldése a munka- és bérilgynek.
Táppéves papírok iktatása, ügyintézése azIntémlénym{ĺködtetés és a munkaügy között.
Azlnténĺények jelenléti íveinek havi elkészítése, intézľnényekbe kiktlldése, begyiĺjtése.
Munkaiđő beosztások havi elkészítése, javítása a csoportvezetők kérésére.
A szemé|yzet havi útiköltség térítéseinek iktatása, temetési segélyek, fizetési előlegek

intézése, leadása munka. bérügy felé.
Fizstési jegyzékek, Cafatéria átvétele, kiosztása azintézményekben dolgozóknak.
B eszeľzéssel kapcsolatos ügyintézés, áru szállítás.
Megbeszélt, egyeztetett nyilvántartások elkészítése'
Kbzfog|a|koztatottak munkaü gý intézése, kapcsolattaľtás.
Szabadságok nyilvántaĺása a csoportvezetők utasĺtása szerint.
Munkatigyi - bértlgyi adminisztratĺv feladatok elvégzése.
MegbĹzási szerződések, teljesĺtési igamlások elkészítése, ügyíntézése.
MegbĹzÁsi szerződések, teljesítési igazolások, túlmunka elręndelés elkészítése, ĺtgyintézése.
Uj munkatársak felvételi anyagának előkészĺtése, elktlldése munkaĺlgyre.
Ú; mu*atersak felvételi anyagának, valamint a felmondó munkatársak anyagának

előkészítése, elküldése munkaĺlgyre.
Éves szabadságterv elkészĺtése, változások rögzítése.

Kézbesítő csoporthoz tzrtozó munkatársak azÍnténnénymilködtetéshez tartozó nevelési és oktatási intézrnények posta
és levelezési aĺryagait kézbesítik azlntéanényet az önkonrrányzat és a JGK Zĺt.be|ső szervezetei között.

AzIntéanénym.űködtetési terĺllet az óvodát iskolák épĺlletĺizemeltetési feladatait látja eI. A működtetés tekintetében a
köztlzemi, kommunikációs, a kaľbantartási, és ĺlzemeltetési kiadásait tafia|mazza a tervezet. Az óvođák részére személyi
állományként karbantaľtó. kerti munkásokat, az iskolák részére karbantartó, kertésą takarĺtó, portás, uszodagépész,
uszodamester munkásokat biztosít valamint a központból kézbesítők és sza}képesítéssel rendelkező karbantartók állnak
rendelkezésre az iiznme|tetési feladatok ellátásárą illetve a belső adminiszhációs feladatolaa mitszaki ügyintézők és
csoportvezetók látják el feladatukat.
A miĺködtetetés a|átartozó intéznények szabađ, kihasanálatlaĺr helýségeinek bérbeadását abb6| szÁrmazó bevételének
beszedését a JGK Zrt' Inténrlénymiĺköđtetés |átja e|, a bérbeadási szabályzat a|apján, az onkormányzat rendeletének
figyelembe vételével'

Dologi kĺadások

Az Intézrnényműködtetés dologi kiadása (a szo|gá|tat.ások a beszerzések, a közilzemi dĺjak, valamint adók, befizetések):
154.765,7 eFt.
A miĺködtetéssel összefilggó beszerzések tisztítószer, iľodaszer ellátás zökkenőmentes, a karbantaľtási feladatokat az
intézményeknél do|gozó és a kĆĺzpontĺrál állományban lévő szakképzntt karbantartók látják el, amelyhez a JGK Zrt,
Intézrnényműködtetése biztosítja a karbantartási anyagokat és eszközöket. Amennýben sztikséges, ahiányzó létszámot
munkaerő átcsoportosĺtással biztosĺduk, csak nagyon inđokolt esętben rendeliink el tulórát, ezze| is szem előtt taľtva a
takarékos gazđá|ko dást.
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AzIntézményműködletés a20|6' évi költségvetés tervezésekor clkczdlc az inĺéznlényi kaľbantartási igényck felmćrésćĺ,
arni alapján tęrvęzésre kęľ0ltek a karbantartási e|őirányzatokat. Ezck az igények nagyrészt az intézményck óltatónos
á||apota miatt fo|yamatosan vá|1oznak' Az tntézménymt1ködtetés az ćv soľán részben tervezetlen, részben ib|yamatosan
a problémák felvetődésével egy időben végzi e| a karbantar1ási t"eladatoka|, Az intézmények nyári zárÄśa a|att az
intézményvezętőkke| egyeztetett módon fogsa azoknak a feladatoknak az eltátását, amelyek az 1zenle|és alatt nenl
|áthatőak e|. Az intézményvezetőkke! többször történt egyeztetés a karbantartási igényekre, a fontossági sorrendľe a
köJtségvetési korlát figyelembe vételével. Ezek alapján ládák e| az|ntézményműködtetési karbantartók a fe|adataikat.
Aze|végezendő munkákat tekintve a munkák egy része az|ntézményműködtetés á|ta| már nem e|végezhető fe1adat, mert
máľ nem karbantaľtási feladat, hanem felújítási vagy beruházási igény. Az |ntézményműködtetés karbantartási anyag
beszerzésével és a kaľbantartók á|ta| e|végzett feladatokkal, jelentős mértékben alacsonyabb költséggel végzi e| a
feladatok azon részét, amelyeket a szaV,képzłtt karbantartók irányításávat el tud látni.
Évęnte négyszer kötelező ľovar és rágôsflóirtást végeztettlnŕ, ame|yre JGK zrr, besz'ęrzési eljáľás keretén belül
szer zó dÖĺt, Ĺgy szol gá|tatá s vásárl ással | átj uk e| az lntézményekb e n.
Az Intézményműködtetés t)zeme|tetőként egy VW Bora típustl személygépkocsi, egy Skoda típusú kisteheľ autó és egy
utánfutó á||rende|kezésére, ame|lyel a karbantartási feladatokat és az anyagszá||ítást látja el.
Egyéb kiadások

A KLIK-al nem sikeľtllt megegyezésre jutni a Haszná|ati szeľződésben foglalt kötelezettségek tekintetében, az igazo|tan
szal<rnai jellegiĺ nyomtatás péIdányszámok dĺjának tovább szám|ázÁsát nem térĺteti meg.
Önkormányzat önként válla|t feladataĺ:
Az önkormányzat önként vállalt feladatként az iskolák iľodaszer beszerzésére, ballonos v\z bjztosltásáľa, mobil
telefonszolgá|tatásra, Vajda iskolabusz, Vajda Sportsátoľ, valamint a Losonci uszoda működtetéséhez biztosĺt keľetęt.
Az iinkormányzataz iskolaigazgatók és helyetteseik részére önként vállalt feladatként továbbra is biaosÍtja a mobittelefon
hasnlá|atot az a|apdĹj mértékéig, az a feletti rész továbbszÁm|ázÁsraker!|,

Vajda Sporĺsđtor

A Képviselő-testÜlet úgy döntött, hogy önként vállalt feladatként a Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és Spoľtiskola
udvarán Iévő sátorľal befedett sportpályát és ahhoz kialakított kiszolgáló létesĺtményeket a JGK zrt.
Intézménymiiködtetéssel (korábban a JIK-kel) ĺlzemelteti. Az Intézményműködtetés gondoskodik a takaľĺtási,
gondnoksági feladatok ellátásáról, a takarítási eszközök beszeľzésérő|. Azĺntézményműködtetés egyenlíti ki a közüzemi
díjakat, ľendeli meg a sátor építési és bontási munkáit teljesĺti a karbantartási fęIadatokat.
Az IntéanénBűködtetés a működtetés és bérbeadás fe|adatait el tudja |áhi, a béľbeadás érdekében hirdetéssel tudja a
Sportsátratnépqzeľűsíteni, de egyéb közönségszervezésre nincs lehetősége.
A Vajda Péter Enek-zenei Áftalános és Sportisk o|a á|tal igénybevett időšzak, tanĺtási napokon ľeggel 7 és 1 5 óľa között
az iskola diákjai veszik igénybe a sátat, amelynek {lzemeltetési költségeit, az önkormányz.atnak a 386ĺ20t2.(xl. o8.)
sz,ámú határ o z.at a|apj án b iztos ítani kel l.
Az FTC utánpótlás kézilabda csapataí 15 és 19 óľa között haszráljá{< a sáffat, szerzőđés szeľint ingyenesen.
A szabad kapacitás kihasználás érdekében az |tzeme|tetés hétközlapokon 19 és 2 1 óra között, valamint héwégén történik.
Az iskolába jóváhagyott cross core trainig sporteszközök beszerzése bruttó 900e Ft összegben folyamatban van'

IJszoda
A Losonci téri Áftabnos Iskola tanuszodájának működtetése, valamint közfflľđőként való megnýtása, megfelelő és
szabályos miiködtetése nagyon sok feladatot rő az Intéaĺlénymiĺködtetőre' Az alapvető feltételeket az ÁNľsz altal
jóváhagyott Uszoda Üzemeltetési szabá|yzattarta|mazza, azlzpme|tetési feladatokai a37/I996. Cx. 18.) NM rendelet a
közftlľdők létesítésénęk és ĺlzemeltetésének közegészségügyi feltételeiröl, és a I2t/1996. (vu. 24,) Korm, ľendelet a
közfiirdők létesĺtéséről és működésérő| szabá|yozz4 mind a tárgyl mind a személý feltételek vonatkozásában.
Megfatároz,za, hogy az uszodában, uszodamestert, uszodagépész-vegyszerkezelőt kell alkalĺna"ĺli. A költségvetésben a
miĺködési feltételek tervezettek.
Közfitrdőként azuszoda hétköaap (H-P) 6:00-7:3O-ig, valamint l9:00-2l:00.ĺg, hétvégén (Szo.V) 8:00.I6:00 vehető
igénybe.
Szoľgalmi időben a kerĺileti oktatási intéznények hétközrap (H-P) 7:45-16:00-ig haszľlálják.
Hétköaap l6:00-19:00-ig bérleti szerződés alapján vízilabäa és úszás oktatásra-kiađva. 

-

Tátgyi feltételként teľvezettek a közľniĺ dĺjak (víz, a csatorna, a világítás, a fiĺtés), és az e|óIrt akkređitált vízĺninőség
ellenőrzés díja, a tisztĺtó- és vegyszer beszeľzés, valamint a gépészeti kaľbantartás (vezérlő elektronika, szivatľyuk,
ventilátoľok, párátlanítás, szs||őrtetés. stb.) költségek.
Személyi feltételként biztosĺtottak azok az alkalmazottak, akik az ĺlzemeltetési feladatot ellátják.
A2016 évben is a folyamatos kaľbantaĺással próbáljuk a megfelelő miĺszaki állapotot fenntaľtani mid az uszodatér mind
a gépészet terÍiletén.

o,{ĺ
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fskolabusz
A Vajda Péter iskola önkormányzat által önként vállalt pá|yázaL fenntartási feladatai között szerepe| az iskolabusz,
gyermekszállításra kötött szerződé,se, ame|y a20|6/17-ęs tanévig biztosĺtott'

IsKoLÁK Tvodák MIND ÖsszBsEN c Ft.bnľl

KIÁDÁs ÖsszrsBľ tsszpsrľ KÖTELEzŐ
ITEA,

ONKENT
vÄl-ĺĺĺr

FEA.
MINT)

Összrcsnľ
MUKÖDÉSI KIADÁSoK
SzeméIyi iuttatós 2s7 00s,.t .í2 5]2'7 2ő1 x91.6 38 223.s
- aĺka|mazottakbére ĺ63 731.5 20 s66.4 175 562.0 I735.9 t84 291.9
- a|kalm aznttak juttatásai, köl tsé gtérĺtései 2f 788,1 10 529.t I 6 658.6 I6 ő59'2 33 3t7
- megbĺzźsí szerződés keretében foglalkoztatottak Ĺ2 565.4 | 402.4 t 0 790-2 3 r77.2 I

Munkaadót terhelő járulékok és szoclális hozzájárulási
adó 57 919,8 t0 01s,2 58 283.8 9 6s 1.2 67
Dolosi kiadások IlE 957.7 35 80E,0 111 072.6 I3 693.1 I s4 7ő5,7
. szo|gálÍaÍźso|l 17 149.8 ,t 301.0 l2 7r0.8 I 740.0 fl
- bcszerzések (irodaszcą nyomtatvány, kaĺbantartási
anYagok' berendezések' felszerelések' tisztĺtószer) ĺ3 584.5 4 3t0.0 l5 42't _s 2 467.0 5

- adók. befizetések 2 967,9 I 043.9 3 763.3 248,5 4 ĺtl
- közüzetl] 85 2s55 26 rí3,l 109 171.0 2 237,6

|| ollí Á
ll

M Lt KÖ D ]isl KuDÁs o K Össz ESEN : 375 963.1 78 320,7 102 i67.2 4s4 283.8
ľĺÚxÖoÉsI BEVÉTELEK 40 000.0 0.0 9 800.0 30 200.0 40
Mĺiködési bevételek hasznosĺtások 40 000.0 0.0 9 800.0 i0 200.0 40
M ÚKÖ D És I B E vÉrBĺBr Össz Bsrlv 40 000.0 0,0 9 800,0 30 200.0 4
KoMPENZÁul IGÉNV 335 963.1 7E 320.7 392 567.2 21 716.ő 411
Központi iĺány|tÁs felosztott költsége 5ó 55ó'5 I3 05t,5 6ó 500.5 3 107,5 69
KOMPENZACIO OSSZESEN 392 519.6 9t 3722 4s9 067-7 24 824,1 483

Parko|ási Igazeatóság

Az Igazgatóság alaptevékenysége körében - a Társaság á|ta| az alapító okiľatban és önkormányzati rendeletben
szabályozottak szerint - ellátja:
Az Mötv. 13. $ (I) bekezdés 2. pont alapján, a gépjáľmíĺvek parkolásának biztosítása közfeladatot Józsefváros
kozigazgaÍási területén, a közterĺlleten kijeltĺlt és a korlátozott várakozÁsi tivezetbe bevont fizető parkolóhelyek
iizemeltetése által.
Azlgzz$atőság alaptevékenységén kĺl,ĺll vállalkozási tevékenységet is végezhet. Ennek keretében más fóváľosi kerĺllet
illetékességi területén paľkolás-Ítzemeltetési feladatokat láthat el. Avá||a|kozási tevékenység arányának fe|sőhatáĺaaz
Ígazgatóság Intézrnény kiadásainak 30yo-át nem haladhatja meg. A vállalkozási tevékenység bevételeinek a vállalkozási
tevékenység kiadásait fedezrrie kell, ferurtartói költségvetési támogatásból, alaptevékenység bevételeiből a vá||a|kozÁsi
tev{kenység nem finanszírozható.

Az Igazgatósáe mÍlködési teľÍllete:
Általános feladat ellátás Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos közigazgatÁsi terĺllete.

A Paľkolási Igazgató feladatai:
- Felelős azIgazgatőságtevékenységéér! miĺködéséértés gazdálkodásáéľt.
- Képvise|i azIntézłnényt külső szervek elött gyakorolja a kiadmányozási jogot.
- Tervezi, szen|ezi, iránltja és ellenőrzi azÍgazgatóságszakmai, gazÁasági miĺködésének valamennyi teľületét.
- E||átja azlgezgatóság működését érintl magasabb szintű jogszabáIyokban, önkormányzatí rendeletekben és a

Társaság Igazgatősági döntéseiben a vezető ľészére előĺrt feladatokat.
- Elkészíti az Igazgatóság valamennyi kötelezően előírt szabályzatÁt, rendelkezésęit, kapcsolatot tart a

tÁĺsntéanéĺyekket, helyi szalanai szervezetekkel.
. Közvetlenül, illetve az Igazgatóság más vezrutóin keresztĺll irányítja és ellenőrzi az lgazgatóság

foglalkoztatottjainak feladatellátását, napi munkavégzését.
. Jóváhagyja és kiadja apénzĹIgyi-költségvetési gazdálkodásľa vonatkozó valamennyi szabályzatot.
- Az Igazgatóság tevékenységének ellátására vonatkozóan saját hatáskörben igazgatói utasítást adhat ki a

mindenkori jogszabályok és aztráĺy(tó Tfusaság lgazgatősági döntéseiben foglaltak keretei között.

Üzemeltetési divízió:
AzIgazgatóság funkciója szerinti _ az Mötv. 13. $ (l) bekezdés 2. ponta|apján, a gépjánniĺvek parkolásának biztosĺtása
a közterĺileten kijeliĺlt és akor|átozott várakozási övezetbe bevont fizető parkolóhelyek üzemeltetése által - feladatok

\,' 
ťtzikaivégrehajtásátvégző szervezeti egység.
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Azllzeme]tetési dĺvízióveze|ők|)zvet|en vęzetése a|á tarl'ozík az,ĺJzetne||e|,ési dívízió.
Az Íj zem e|teté sí d iv |zi óv ęzęttl :
- Az igazgatót he|yettesĺti, ekkor képvis e|i azlgazgatóságot, és gyakorotja a kiadmányo zás jogk|Jrt,
- Szervęzi' irányÍ|ja és el|enőrzi azlgazgatóság beosĺottjainak szakmai munkáját'
- Azlgazgatóság szakmai ĺevékenységéről rendszeresen beszámol azigazgatóiak,
- Ellátja a Parkolás-üzemelĺetési szeryezeti egység közvetlen vezetési felađatait.- Szervezi és irányttja a főellenőr, amíJszakvezptők, karbantaľtó csoportvezető, a kaľbantartók, a monitoring, a parko|ó

ellenőrök és a parkolási ad m in isztrátorok munka v égzését.
- E||enőrzi a paľkolással kapcsolatos jogszabályok betaltását, betartatását.
- Részt veszaz észrevételek, panaszok kivizsgálásában.
- Parkolásí kérdésekben együttműködik az 1lgyfé|szo|gá|ati- és kommunikációs vezetővet, valamint az |gazgatóság

kĺllsős jogászával.

ÜgyféIszolgáIati és kommunikációs divízió:
Az lgazgatóság ktllső kommunikációs feladatainak ellátása, vatamint a Parkolás-tlzeme|tetés szeĺvezeti egység
fe|adate||átÁsának kiegészítése és elősegítése'
Az ügyféIszolgálati- és kommunikációs vezető vezeti azÜgyféIszolgálat szervezeti egységet'

- Szervezi és iľányítja parkolás.ĺlzemęltetés ügyfé|szo|gálati tevékenységét,
- E||ęnőrzi és szęrvęzi a pľkolási pénztáros munkáját.
- Ellátja és felel az|gazgatósőgkifelé irányuló kommunikációjáért,
- Elbĺrálja a parkolással kapcsolatos észrevételeket,résztvesz a panaszok kivizsgálásában'

Az lgązgatóság alaptevékenysége körében - a Képviselő-testtllet á|ta| az a|apÍtó okiľatban és önkoľmán yzati rende|etben
szabá|yozottak szerint _ el|átja:

az Mötv' 13. $ (l) bekezdés 2. pont alapján, a gépjármiĺvek parkolásának biztosítása közfeladatot Józsefoáros
közigazgatási teruletén,.a közterttleten kijelölt és a dÍjfizntő övezetbe bevont fizető parkolóhelyek tzeme|tetése á|ta|,
valamint szerződés alapján a fővárosi fulajdonri teľilleteken adÍjfizető parkolás ĺlzemeltetése. vĺíIakozĺsi tevékenysége
keretében vagy szabad kapacitásának teľhére _ a szabad kapacitás fllggvényében - más főváľosi kerÍllet illetékěsségi
teľĺtletén is elláthat parkolás.üzemeltetési feladatokat, kttlön megállapodások alapján.

Az lgazgatőság feladata a minél magasabb szlnt{1szo|gáltatás nyujtása keľtlleti és a kerületb e érkező autósok részére.
Az'za|, hogy biztosítja gépjárművel való várakozÁs és avárakozási dÍjfizetés feltételeit. A keľületi takosok részére ezze|
biztosítva van a.díjmentes. szabad parkoló hely, az iđe érkezók pedig kényelmesen, egyszeľiien fizethetik meg a
parkolási díj at.,íJgyfé|szolgálatunk felkészüItén várja azügyfeleket akĺľ 

-keľekneik, 
ł|<ár pőtd1jazási ügyeik ňtézésével

kapcsolatban, mind szeméIyesen mind pedig telefonon.

Alaptevékenységéhez kapcsolódóan: paľkoló ellenőrökeĹ kaľbantaľtókat, ügyfélszolg á|ati do|gozókat, jogászt,paľkolási
követeléskeze|őt,pénzszámláló! monitoring munkatársat, adminisztrátorokát, pénzĺrgyi ĺlgýitez&es penztĺľost,
foglalkoztatunk.

A tevékenysé gét meghatáľo zś jo gsz'ab ályok:
. 20| 1. évi CL)O(XD(. törvény MagyarorszÁghelyi önkormányzatairó| (a továbbiakban: Mötv.)
. 20|l' évi CXCV. törvény azá||amháztar:tásrőt

. 2000, évi C. törvény a számvitelről

. l988' évi I. törvény a ktizuti közlekedésrőI

' . 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönywől
. 1992. évi XXXII. töľvény a közalkalmazottak jogállásárót (a továbbiakban: Kjt.)
. 77/1993. évi (v.l2') Kormányrendelet a közalkalmazottakjogá||ásáróIszó|ó 1992. évi )o(X[I. töľvény

végľehajtásáról a helý önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intéznényelarél

. 368/20| l. (xII. 3 t.) Konn. ľendelet az á||arnháztartÁsról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávľ.)

. 21812003. (Xil. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igaz-o|ványáró|

. 249D000. CXII. 24.) Konn. rende|et az állarnháztartás szervezpteibeszámolási és könywezetési kötelezettségének
sajátosságaiľól

. 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésľől szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

. 7/1975. G. 5.) KPM-BM egytittes ľendelet a köaĺti közlekedés szabá|vaiĺó|

//
ľ .,i ',i'z./ i ./

ĺ,/
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. 30/2010' (Vl. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváľos közigazgatási ter0|ctén a járművel yárakozős rcndjćnck
egységes kialakĺtásáról, avárakozás díjáról és azlzemképtelen járnlűvek 1áľo|ásának szabályozásáľó|

. 18/2013. (|v '24') önkormányzati rendelet a Jőzsefvárosi tnkormányzat tu|ajdonában lévő köztertlletck
haszná]atár ő| és h a szná l atának rendj érőI

. 26ĺ2010.(VI.l 8.) önkormányzati rendelet Józsefoáros közigazgatási terĺlletén a járművel történő várakozás
kiegészitő, helyi szabáIy ozÁsárő|

Feladataink

A đíjťlzető övezeten belÍlI a forga|om technikai telepĺtés, karbantartás (útburkolati jelek, közlekedési jelzőtáblák, a teľület
takarítása)'

A đijfizető övezetbe kihelyezett paľkoló automaták folyamatos feltlgyelete, uzemeltetése, karbantartása, hibae|hárĺtás'
takarítása.

Az teriiletek díjťlzető övezetbe töľténő bevonásának előkészítése kivite]ezése. (Százados út, Művész telep). Közbeszerzési
eljáľások lebonyolítása.

A józsefvárosi várakozási övezetekkel kapcsolatos döntések előkészĺtése,

Adatfelmérés, adatszolgáltatás vćgczése a fenntańó ľészéľe szĺikséges, illetve igéĺlyelt információk, adatok megadásával.

A józsefvárosi közterÍlleti paľkolóhelyek jogszeríĺ hasmá|atának ellenőrzése, a jogosulatlan hasznáIatok esetén a
jogszabályban előíľt szankcíók alkalmazása.

Begyiĺjteni a paľkolójegy kiadó automaták érmés készpénzbevételeit, ellenőľizri, szÁm|á|ni, cÍmlet szerint leváIogatni és
akészpénznsparkolásidÍjbevételeket apénzforgalmiszÁm|átvezętőpénzintézetszámáraátadni.

KüIön megállapodás alapján elláduk a Budapest Főváros tulajdonában lévő területek paľkolás üzemeltetését is illetve
Ujbuda érmés parkolási bevételinek szÁm|á|ását, leváIogatását

2016 éwe a következőkben részletęzett kiadásokkal számolunk:

. Személyi juttatások (bérek, megbízási dĺjak). Jáľulékok

. Adók

. köztzemi dĺjak

. Telefon, internet

. Irodaszet nyomtatvány beszerzések

. SzolgáItatások megľendelése
o pénzérme szÁm|á|őlválogató berendezés bérlete
o informatikaiszolgáltatások
o automatákkarbantaľtása, szeľvizelése
o telefonosügyfélszolgálat
o biztosítások
o gépjármiĺnyomkövetés
o pénzsrÁ|lĺtás, feldolgozás

. Beľuházások
o Fizető övezptbővítés kiépítése
o Forgalomlassítóküszöbökkiépítése
o Gyalogátkelő helyek létesítése

A kiadásaink egy részś| a Fóvárossal kottĺtt megállapodás atapján a Főváľosi onkormányzat megtéríti az ĺlzemeltetett
parkoló helyek arányában.

20|6 éwe a következőkb en rész)etezntt bevételekkel teľvezitnk:

. Fővárosi terĺlleteken ĺŁemeltetet parkolás után. Ú' juuda érmés bevételeinek leszámolásą leválogatása

. Ujbuda paľkoltatás chip káľýa kezelés, feltöltés

. KizÁrőlagos parkolóhelyek

Folyamatos táľgyalásokat és piackutatást folytatunk, hogy új megrendelőket találjuĺk az esetleges szabad kapacitásaink
értékesítésére. (pénz számolás, válogatás, ĺlzemeltetés, kaľbantartás). Ellenőľeink a legkoľszerűbb technológiák
atka|mazÁsával, folyamatosan ellenőrzik a várakozó jármriveket annak érdekében, hogy lehetőség szerint mindenki
megfizesse a váľakozási dĺjat. A folyamatos fejlesztésekkel igyeksziink elérni, hogy Józsefuáros teljes díjťrzető területén,
minél hatékonyabban fuđjuk ęllęnőrizĺli az ott váľakozó autókat. A beérkező dĺjfizetési adatok alapján elmondható, hogy
a díjfizetési morál egyre javul és mind kevesebb pótdíj kiszabása válik szĺikségessé.
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A díjťlzett5 zóna bővĺtćsćve| az ott é|(5 józsefvárosi |akosok paľko|ási gondjai csökkenek, a bevétclekbő| fcj|cszĺtlcĺőek a
közlekedés biaonsági elemek a kerÜIetben (forgalom |assító küszöbök, gyalogátkelők). A 20l6-ban ťrze|b Övezet
bővítéssel érintetÍ ter{llet ktzvetlen kÖzelségében, a szomszédos keľületben is idén vezetik be a fizctő paľkolást. tgy az
,,átpaľkolás''józsefvárosi tęrületre és a drasztikus gépjármiĺszám nłJvekedése nem várható.

A várakozási dĺjak mind a Fővárosi mind pedig a Józsefvárosi tnkormányzatot i||eti meg, lgy továbbra ís töreksztlnk a
legpontosabb elszámolásra, a bevételek maxima|iz,á|ására. Ehez nyújtanak elengedhetetien1ámogatást az igazgatóság
által béľelt pénzszám|á|ó és szortĺrozó berendezések.

Célunk, hogy a vonatkozó rendeletek betartása mellett minél több autós találjon parkoló helyet és fizesse meg, sztlkség
esetén, a váĺakozÁsi dĺjat, mindamellett, hogy egyre kevesebben kapjanak pótdĺjat az esetl;ges mu|asĺásokě ĺ. Eh|.lez
folyamatosan fejleszteni kel| a kommunikációs, információs csatornákat az autósok felé.

A feladatokat a legkorszerűbb technológiával látjuk el mind szoftveľes mind pedig hardveręs terüteteket. Folyamatosan
nyomon követjük a lakossági igényeket és szükség esetén javaslatot teszünk a réndeletek módosĺtására , Ai ugyvite|i,
eIIenőri, felügyeleti rendszertlnket folyamatosan fejlesztjtlk a felmertl|ő igényeknek megfelelően.

' Budapest,20l6

dľ. Pesti Ivett
Igazgatóság elnöke

/
?)/

össz paľko|ásI

ktsg. Terv 2016' év
( Főváros|,más

ker{lletl,
önkormánvzatl l

össz parko|ás| ktśg. terv 2016. év (Fővárosl, más
kerÍiletl' önkormánvzatl ) e Ft-ban

KIADAS

önkormányrat|
hánvad 8t%

ĺőváľosl Önk.
HánYad 18%

más kerületI
196hánvad

MUKoDESI KHDÄsoK
Szemé|yi juŕtatÁs 239702,9 194 570,7 42757.4 f 375,4
- alkalmazpttak béĺę 777Ĺ54.Ĺ 138 954.5 30 504,9 L 694.t
- megbl^zÁsi szerzldés keretćben megbĺzfui dĺjak 15 385,1 t2 46t,9 2769,3 153.9

Munlcaadót terhelő járulékok és szociáIis hozzáiárulási adó s3 763.7 43 7s3.7 I483,2 526,8
DoIogi kiadÁsok 305 955.3 247 A23,7 ss072,0 3 059.6
. adók. bęfizetések 2 535,5 2053,7 456.4 25.4
. ktz{lzemi dĺjak 6 611.0 5 354.9 1 190,0 66,Ĺ
- szolgá.Itatások ftaĺbantaĺtás, stb) 256540,7 207 798.0 46 Ĺ77 '3 2 565.4
- telefon ktsg. 7 801,0 6 318,8 7 404.f 78,O
. beszerzések ( iĺodaszet nyomtatvány, tisztÍtószer, stb) 32 467 'Ĺ 26298.3 5 844,1 324,7

M ĺJ K ÖDÉsI KIÁDÁso K tsszrsrn: 545 658,2 442 393.8 97 829,4 5 435,0
ľĺÍjxÖnÉsr BEVÉTELEK 0.0
szs|gáLtatÁsl szęĺzśdés keretén belul működési bevételek 15 540,0 0,0 10 020.0 5 520,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN 1s 540,0 o,0 10 020.0 5 520.0
BEVÉTELEK ÖsszrsBn 15 540.0 0.0 10 020,0 5 520.0
KOMPENZACIO IGENY 530 118,2 442393.a 87 8(x).4 -85,0
irá nyÍtási ktsg. fe|oszttlsĺ 29 832,0 24 763,9 s 369.8 298,3
közszolgáltatásl ellenérték összesen ( nettó) 559 950,2 466557.7 93 179,2 2t3,3
közszo|gáltatásI e]lenérték összesen ( bruttó) 7t1136,8 592 528.3 118 337,6 270-9
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Statisztikai számjele

Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zĺ1'' a v á||a|kozás meg nevezése

0 1 1 0 0 4 B 4 5 ĺ
száma

1082 Budapest, Baross utca O3-07. a vá||a|kozás c ĺme, te|efon száma

2016. december 31.

I

j rceltezés: Budapest,2016. mĄus23.
avá||a|kozás vezetője

(képvĺselője)

U:ĺ',.,

Éves beszámolo
MERLEGE

TERVEZET

P.H.





TarlaIomIAĺ
StatisztĺkaI

0 1 1 0 0 4 I 4

Cégjegyzék száma
Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

-eszámo|ó,A,. 

vá|Íozat
EsfktzÖk (aktÍvák)

adaĺok E Flban

a vál|alkozás vezetóje
(képVise|óje)

€'"/

ĺÍ
i: ,,
,,f

Soĺ-
gzám A téteI megnevezóBe Elózőév Tárgyóv

a b d0í. \. Befektetett eszközök (2.+{Q.+.|$. g91) í29 96í 94 362
02. |. IMMATERlÁLls JAVAK (3.-ś' sorokt 2701 2528
03. |/.ĺ. AIapĺtás-átszeŃejéš?łtĺväĺtTffi
04. |/2. KÍsér|eti Íei|esztés aktívá|t rtéke
06. l/3. Vagyoni érÍékr] jogok 2701 2 92t
06. |/4. sze||emi termékek
07. l/5. Uz|eti vagy cégérték
08. |/6. Immateriá|is javakra aoott e|ó|eoek
09. l/7. Imma(eriá|is javak értékhelvesbÍtése
í0' I. TARGY| EszKÖztK (ĺ1..ĺ7. sor) 127 26t 91 121
11 . 32 63Í 31 56t
12. Il/2. Múszaki berendeżések, sépek, iármúvek 4 45t 12 085{3. Il/3. Egyéb berendezésekJe|szere|ések. |ármÜ'6k 16 54€ 32 88€
14. | |ĺ/4' Tenyészál|atok
16. ||/5' Beruházások, fe|újítások 73 620 14 484í6. Il/6. Beruházásokra adoft e|ő|eg
17. ln. Tárgyi eszkÖzÖk értékhelyesbttése
í8. ||l' BEFEKTETErr pÉľzÜcvl eśixöńffiiEEii
t9. ||ll1.Tartósrés.
20 l||/2. Tarĺósan adott łolcstin Ŕáócsolt vállalłóIeä6äi
21 . |||/3. Egyéb tartós részesedés
22. Il|/4. Tartósan adott kö|csön esýeb rész€sedéł;iiliió7ii:b"n
23.1 |l|/5. Egyéb tartósan adott kölcsön
24. |||/6. Tartós hite|vĺszonyt megtestesĺto erteroaĺr
26. |||//. öeleKtelett pénzügyi eszkÖzök értékhe|vesbÍtésE
26. IIl/8. Befektetett pénzügyí eszközÖł ertetelesi lĺulonuozete
27. B. Foígóeszközök (28.+35.+4:t.+49. sor) 1 í35 84t 1 121 182
28. l. KESZLETEK (29.-14. sorok)
29. ľ1. Anyagok
30. I U2. BeÍejezet|en Íerme|és és Íélkész terĺľloteł
31 |/3. Növedék., hÍzô' és egyéb állatok
32. I |/4. Késäermékek
33. l/5. Aruk
34. |/6. Kész|etekre adott e|ó|eoek
35 Ill. KoVETELÉSEK (36..42. sor) .ĺo3 3301 4o1 69€
36. | |U1. KÖvete|ésekáruffiott 53 í54 48 65737. llłz. Kovetetések tapcso|t vál|aĺkozássaTsz9mbeř- | 332 205 | 33728/'
38. ||ł3. Követelések egyéb réśz. vísz. Évó vaiňEňten_
39. |ľ4. Váĺtókövetelések
40. |y5. Egyéb követe|ések | 17 971

-

| í5 65i
41 . ||/6. KÖvete|ések értékeĺési kÍilönbtzetg
42. |L7. Sármazékos ogýetek pozĺtÍv eĺ?łétełTđEňffiG
la. llll. RTEKPAPIROK (44.{8. sorok)
44. í. Részesedés kapcsolt váttalkozásban
45. |||/Z. EgyeD reszesedés
# |||/3. sajät részvények, saját tiz|etrészek
17. |||/4. Forgątásĺ é|ú hite|viszonvt meoffi
]ĺ8 . Il|/5. Éľtékpapĺrok éńéke|ési kotönbözete
49. |v. PtNzEszKÖztK (5o..5í. ;or) 732 61! 7{9 58.
50. |V/1. Pénáár, csekkek- 2 68€ 3&Í
i1 . |V/2' Bankbetétek 729 831 7í6 53€
62. }. AKÍv lt|őbel| elhatárolások (53.ś5'3or) 16281 22 893
53. c/1' Bevétel9k aktív |dóbe|i e|határo|áśä 1 I 7081 16 87i
54. U/z. KÖltségek' ráĺordÍtások aktÍv idóbe|i elhatárolása 4 5761 6 0í(
65. c/3. Halasztott ráfordítások
56 . |EszKozoK (AKT|VÁK) tsszEsEN (í.+ż7ś52.8or) 1 282094 1 238 427

Keltezés: Budapest,2016. május23.

P.H.
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Józ8efvárosI Gazdá|kodá3| Központ zrt.
Eves beszámoló'A., Vá|tozat

ForÍások (passzĺvák)

adatok E Flban
Sor-
szám A tétel megnevezés6 E|őző év Tárgyóv

b d

67. D' saját tőke (58.+60.+6í.+62.+63.+64.+67. 80r) 337 149 346 00:

68. I. JEGYZETT TOKE 1 62 00C 162 00(
59. l/a Ebbó|: vĺsszavásáro|t tu|aidonosi részesedés néVértéken
60. I. JEGYZETT' oE MEG BE NEM FIZETETT ToKE í.l
6í II. TTKETARTALEK 4 16S 4 16€

62. V. EREDMENYTARTALEK 130 831 171 2BO
63. V. LEKÖTÖTTTARTALÉK
64. VI. ERTEKELESI TARTALEK
65. Vl/1. Ertékhelvesbítés értéke|ési tartaléka
66, V|/2. Vź|Ts éÍtékę|és értéke|ési tarta|éka
67. ý||' MERLEG szERINT| EREDMENY 40 449 I 664

68.
=. 

céltarta|ékok (69..7í. .orl 0

69. E/]. Ue|Elna|eK a varnatÔ kÔte|ezettsédekre
70. 92. céltařta|ék a iövőbeni kÖ|tséqekre

71 EJ3. Eoyéb céltartalék
72. F. Köte|ezettségek (73.+77'+86. 8or) 817 182 792 809

73. |. HATRÁsoRoLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69'+70. 60r) 0

74. |/1. Hátrasoro|t kÖt..€k kaDcso|t vá||a|kozássa| szemben
75. |/2. Hátrasoro|t kőt..€k eoyéb rész. visz. |évó vá||. szemben
76- |/3' Hátľasorolt köt..ek eovéb oazdá|kodóval szemben
77. |. Hosszu LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK (78..85. sor} 0
74. ||/ĺ. HosszÚ |eiáratľa kaoott kö|csönök
79. Il/2. Atvá|toztatható kötvénvek
80. ||/3. Tartozások kötvénvkibocsátások
81 . ||/4. Beruházásĺ és fei'esztési hite|ek
82. ||/5. Eovéb hosszú |eiáľatú hite|ek
83. l|/6. Tartós köt.ek kapcso|t vál|alkozássa| szemben
84. |l'. Tartós köt-ek egyéb rész' visz. |évó vál|. szemben
85. ||/8. Esyéb hosszú |eiáľatú köteĺezettséqek
86. |ll. Rov|D LEJARATU KoTELEZETTSEGEK (89..97. 8oÍok) 817 182 792 80S

BI |||/1. RÖvid leiáľatú kö|csÖnÖk
88. Ebbó|: az átvá|toztatható kttvénvek
89. |||/2. Rövid leiáratú hite|ek
90. Il|l3. vevótő| kapott e|ó|eoek
9í. lll/4. Köte|ezettséoek áruszá|lĺtásból és szo|oá|tatásbó| íszá||ĺtók) 4077( ąn tRo

92. ĺ||/5. Vá|tótartozások

93. lIl/6. Rövid leiáratú kót.ek kaocsolt váĺ|a|kozássa| szemben 537 98Í 542 654

94. |||n ' RöVid |eiáratú köĹek eoyéb rész.visz' |évó vá||' szemben
s5. ||l/8. Eovéb rÖvid |eiáratú köte|ezettséoek 238 42(. 21 1 56t
96. ĺ||/9. Köte|ezettségek értéke|ési kiiĺÖnbözete
97. |||/1 0' Származékos üov|etek neoatĺv értéke|ési kü|önbözete

98. j. Passzĺv ldóbell elhatáro]á8ok (99..í0í. soÍl 127 163 99 6íł
99 G/1. Bevételek DasszÍv idóbe|i e|határolása 56 971 33 65€

í00 G/2. Kö|tséoek. ráfordĺtások DasszÍv ldóbe|i e|határo|ása 63 985 61 42t
,ĺ0í G/3. Ha|asáott bevéte|ek 6 507 4 532

102 :ORRASOK (PASSZIVAn OSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 1 28209Ą 1 238 427

Keltezés: Budapest,20í6.máius23.

P.H.
a vá||a|koás vezetóje

(képvise|óje)
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Statisztikaĺ számjele
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2016. december 31.
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a vá||a|kozás cĺme, telefonszáma

a vá||a|kozás megnevezése

Eves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTAľÁsł

TERVEZET

Ke|tezés: Budapest, 2016. május 23'
a válla|kozás vezetóje

(képviselője)
P.H.
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1082 Budapest, Baross utca 63-67.





Tańa|om|A1

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zń.
Eves be

(összkö|tség e|járássa|)'.A'' változat

adatok E Flban

'j

iil

Téte|-
szám A téte| megnovezégo E|őzőév Tárgyóv

a c d
o1 Be|fö|di értékesítés nettó árbevéte|e 699 233 215 90i
02 lčPgrt értékesítés nettó árbevéte|e

I ERTEKES|TES ryErrT ÁRBEVÉTELE (íŕ2J 699 233 219 902
03 Saját terme|ésrj készleteĺ< allońárlyváltozaü
04 Saját e|őá||ítású eszközÖk aktÍvé|t értéke
ll AKTIVÁLT sAJÁr ľeul..Ér ÉŔľÉrEl5fl'ĺ 0
ilt. EGYEB BEVETELEK 515 732 2 458 g7C

llVa Ebból: visszaíń éńékvesáés
05. Anyagköltsóg 66 3Ü' '146 791
06 |génybe vett szo|gá|tatások érték9 222 483 668 701
07. Egyéb szo|gáltatások értéke o zoJ 1 581
08. Eladott éruk beszeÍzési értéKe
09- Eladott (kÖzvetített) szo|gá|tatások órtéke í37 68c 279 85a
lv ANYAGJELLEGÚ RÁponoÍrÁsox 6J6J7JgJ6J 432718 1 106 928't0. Bérkt'Itsrĺo 515 093 ĺ 086 578
11 Szemé|yi je||egű egyéb kifizetésok 64 71Í 112 584
12 .l Bérjáru|ékok í39 08[ 270 451
v SZEMELY| JEILEGÚ RÁFoRDĺTÁsoK fi0.+1 1.+,|L| 718 894 í 469 6í3
vt . ĚRTÉKcstKKENÉst LÉIils í0 138 20 86í
vtl EGYEB RÁFoRoĺĺÁsox 9 476 69 5ĺ1

Yllla Ebbő|: értékvesáés
A

-!ątlvt 
l ( ĺizl eti) revÉ reŃffi -vl -vl l l 43 73Í 1í 959

13 .l Kapott (iáró) osáa|ék és részesedés
13/a .l Ebbó|: !ĺapcsolt Vá||alkozástó| kapotÍ

14 Részesedések éĺtékesítésének áĺolyarrlnveresáqe
14ĺa Ebbő|: kąpcso|t vá||a|koástó| kapott

í5 Befektetett pénzÜgyi eszköztk kamatai. árfolvamnverelséĺe
1ála Ebból: kapcso|t vá||a|koásoktól kapott

í6 .| Egyéb kapott Üáró) kamatok és kamatieileorj bevéterut 55€ 878
16la Ebbő|: kapcso|t vá||alkoástó| kapott

17 I Pénzügyi műve|etek egyéb bevéte|ei
17la Ebbó|: értéketési kü|önböz€t
vill PENZUGY| MÚVELETEK BEVÉTELE| ĺĺsJíaśísśí6jíz.l 55r 87Í

18 I BefektetettpénzügyieszkózÖkáŕolyamvesĺesége
18la I Ebbó|: kapcso|t vá|ta|kozásnak adott
í9 Fizetendő kamatot és łamatjeĺeg.j Efordm[

't9ta Ebbö|: kapcso|t vállaĺkoásnak adott
20. Részesedések, értékpapÍrok, bankberétek éńékvesáése
2'l Pénzugyĺ mrjvetetek egyéb ráfordítäüi

21la Ebbó|: értéke|ési kť||önbÖzet

tx pĚľzÜeyluÚvEleĺffiĺ.l
0 0

B PENzuGYt M|'jVELETex eneomÉľys (vlll.xl 558 878
c szoxĺsos vÁluąuxozÁsffi 4/297 12 83i
x RENDKIVULI BEVĚTELEK 498 í 03t
xl RENDKIVULI RAFORDITASOK
D RENDKÜL| EREDMÉNY 6.-xt.' 498 í 038
E noTzÁs ellľn eneorvlÉŃÝi tEĐ 44 795 í3 875

xil .l Adófizetési köte|ezettség 434ń 5 321
F ADozoTTEBEDMENY (ÍE-x||) 4 449 I 554

22. Eredménytart. ĺgénybe véte|e osáalékra, reszeseoesre
23 JóVáhagyott osáa|ék' részesedés
G .l MÉRLEG szERtNT| EREDIĺiffi Ą4l,9 I 55,(

Ke|tezés: Budapest, 20.ĺ6' május 23

a vá||a|kozás Vezetóje
(képVise|ője)

u;t' ''!.1

P.H.




